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W E S O ¸A

pewnoÊcià na widok nowo wybudowanego przestronnego budynku
przy Trakcie Brzeskim zaraz na poczàtku Weso∏ej, jadàc z Centrum, wielu
z Paƒstwa nasuwa si´ skojarzenie z hotelem i bez wi´kszego zainteresowania
mijajà Paƒstwo ten obiekt. Tymczasem
warto zwróciç na niego uwag´, bo nie
jest to hotel. Pod adresem Trakt Brzeski 3B znajdà Paƒstwo Restauracj´
Traktat, która wkrótce Êwi´towaç b´dzie swoje otwarcie. Dlaczego piszemy
o niej ju˝ dziÊ? Dlatego, ˝e wszystko jest
tam ju˝ gotowe, a jedynie od strony formalnej oczekuje na tzw. „odbiory”. Zapraszamy zatem do krótkiej w´drówki
do wn´trza i w przysz∏oÊç nowej weso∏owskiej restauracji.

Z

Dlaczego Traktat?
Tutaj pierwsze skojarzenie b´dzie ju˝
s∏uszne. Pomys∏ na nazw´ wzià∏ si´ od
sàsiadujàcego z restauracjà Traktu
Brzeskiego. Ale oczywiÊcie s∏owo to ma
tak˝e swoje w∏asne znaczenie i znajdziemy tu te˝ nawiàzania do niego. Ju˝
w holu restauracji wita nas obraz
przedstawiajàcy scen´ zawarcia pierwszego w Polsce traktatu, a odwo∏ania
do historii na obrazie si´ nie koƒczà.
W zamyÊle twórców tego miejsca histori´ tworzà nie tylko bitwy i polityczne
decyzje królów czy póêniej prezydentów paƒstw. Histori´ i korzenie narodu
tworzà równie˝ smaki. I w∏aÊnie takiej
kuchni zakosztujemy w Restauracji
Traktat – rdzennie polskiej, w której
wespó∏ z innymi tradycyjnymi daniami
króluje rzadko ju˝ dziÊ spotykana dziczyzna. Wn´trza utrzymane sà w klasycznej stylistyce – przestronnà 400metrowà sal´ g∏ównà zdobià kryszta∏owe ˝yrandole, a ca∏oÊci dope∏niajà
stylowe meble.
cd. na str. 16
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dzielnicy (jak co roku, jest
to kilka dzia∏ek budowlanych na Groszówce, dla
których niestety nie ma planu zagospodarowania
przestrzennego, co w istotny sposób utrudnia ich
zbycie) oraz z informacjà o toczàcych si´ sprawach
sàdowych z udzia∏em Dzielnicy (niestety spora ich
cz´Êç dotyczy windykacji op∏at za mieszkania komunalne czy te˝ zaleg∏ych podatków). Rada zapozna∏a si´ tak˝e z informacjà o przygotowaniach do
wdra˝ania nowego systemu wywozu Êmieci. Jak
przy ka˝dej tak du˝ej operacji, jest przy tym sporo
zamieszania, a przede wszystkim brak jasnych i klarownych informacji. Radni zg∏osili sporo szczegó∏owych pytaƒ i wàtpliwoÊci, jakie wp∏ywa∏y do nich
od mieszkaƒców. Zostanà one przekazane do osób
odpowiedzialnych za wdra˝anie systemu.
Na koniec radni uchwalili plan kontroli dla Komisji Rewizyjnej na rok bie˝àcy. Kolejna sesja zaplanowana jest na dzieƒ 13 lutego, jak zwykle
na godzin´ 14.00.
Korzystajàc z okazji, chcia∏em przekazaç informacj´, ˝e przy uchwalaniu bud˝etu Rada Warszawy zwi´kszy∏a o prawie 1 mln z∏ Êrodki inwestycyjne dla naszej dzielnicy. Zostanà one spo˝ytkowane

Z prac Rady Dzielnicy
Pierwsza w tym roku sesja Rady Dzielnicy odby∏a
si´ 16 stycznia. G∏ównym
tematem by∏a informacja
o funkcjonowaniu Dzielnicowego Zespo∏u Realizacji
Programu Profilaktyki i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych oraz przyj´cie
Lokalnego Programu Przeciwdzia∏ania Uzale˝nieniom. Tematy powtarzajàce si´ cyklicznie co roku
i praktycznie niezmienne. Liczba osób dotkni´tych
alkoholizmem prawie si´ nie zmienia i najcz´Êciej
sà to te same przypadki. Mimo orzeczeƒ o przymusowym leczeniu pacjenci porzucajà terapi´
i wracajà prawie zaraz do na∏ogu. Wa˝niejsze od
samego leczenia czasem jest chronienie bliskich,
szczególnie dzieci, przed skutkami alkoholizmu
kogoÊ z rodziny i m.in. temu ma s∏u˝yç przyj´ty
program przeciwdzia∏ania uzale˝nieniom.
W kolejnych punktach radni zapoznali si´ z informacjà o planie sprzeda˝y nieruchomoÊci na terenie

Dzielnicowa wersja parkingu „Park & Ride”
Dwa lata temu plany zbudowania parkingu Park & Ride przy stacji kolejowej
w Weso∏ej wydawa∏y si´
bardzo realne. Przetarg na
projekt zosta∏ rozstrzygni´ty,
by∏y Êrodki na jego realizacj´. Jednak w zwiàzku z du˝o wi´kszymi planami PKP modernizacji linii kolejowej budowa parkingu zosta∏a wstrzymana. PKP
zamierza bowiem na odcinku Rembertów – Sulejówek po∏o˝yç drugà par´ torów, a wszystkie przejazdy kolejowe zastàpiç bàdê to tunelami, bàdê
estakadami. Dla nas, kierowców, stojàcych czasami po kilka czy kilkanaÊcie minut przed zamkni´tym szlabanem, to bardzo dobre wiadomoÊci.
Równie˝ mieszkaƒcy centrum Weso∏ej odczuliby
znaczàcà popraw´, gdy˝ stojàcy przed tym zamkni´tym szlabanem sznur samochodów skutecznie blokuje ulic´ 1 Praskiego Pu∏ku, uniemo˝liwiajàc dotarcie do domów i generalnie poruszanie si´
po tej cz´Êci Weso∏ej. W planach tych zosta∏o przewidziane równie˝ wybudowanie parkingów, które
pomieÊci∏yby rosnàcà liczb´ samochodów codziennie parkujàcych przy stacji kolejowej zarówno w Weso∏ej, jak i w Woli Grzybowskiej.

Jednak od planów do ich realizacji jest czasami
daleka droga. I chyba tak b´dzie w przypadku
planów modernizacji tego odcinka linii kolejowej.
Pozostaje jednak problem miejsc parkingowych
przy stacji kolejowej. IloÊç samochodów tam parkujàcych zwi´ksza si´. Zaj´te sà równie˝ wszystkie zatoki parkingowe wzd∏u˝ 1 Praskiego Pu∏ku, a osoby
chcàce zrobiç zakupy czy skorzystaç z poczty nie
majà gdzie zostawiç samochodu. Zarzàd Dzielnicy
postanowi∏ wi´c o wybudowaniu dodatkowego
parkingu, od strony ulicy Okuniewskiej. Rozmowy
odnoÊnie do poprowadzenia wjazdu i wyjazdu
z tego nowego parkingu sà bardzo zaawansowane, a sam parking ma powstaç jeszcze w tym roku.
Dodatkowo przy zatokach parkingowych wzd∏u˝
ul. 1 Praskiego Pu∏ku b´dà ustawione znaki dopuszczajàce parkowanie w tych miejscach jedynie
do 30 minut. Rozwiàzanie takie ma zapewniç, i˝
osoby pozostawiajàce auto i korzystajàce z kolei
zostawià je na parkingu do tego wyznaczonym.
Mam nadziej´, ˝e te dzia∏ania uporzàdkujà
w sposób kompleksowy problem parkowania
w centrum Weso∏ej, co niewàtpliwie odczujà
mieszkaƒcy tej cz´Êci dzielnicy.
Anna Ksi´˝opolska

Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego
w Dzielnicy Weso∏a informuje,
˝e w siedzibie Delegatury, ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 33, pokój –111 (niski parter), w ramach realizacji programu „Bezpieczne Osiedle” zaplanowano nast´pujàce spotkania:

• 6 lutego 2014 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Centrum”

• 13 lutego 2014 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Zielona”

• 20 lutego 2014 r., od godz. 9.00 – Grupa Osiedlowa „Stara Mi∏osna”

na budow´ ul. ˚ytniej, budow´ Êcie˝ki rowerowej
wzd∏u˝ ul. G∏owackiego od 1 Praskiego Pu∏ku do
granicy z Rembertowem oraz na zwi´kszenie tegorocznej kwoty na budow´ ulic lokalnych wraz z kanalizacjà deszczowà w rejonie pomi´dzy ul. Jaspisowà a ul. Diamentowà.
Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

A jakie sà realne szanse na planowanà przez PKP przebudow´ torowiska i budow´ tunelu?
Rozbudowa odcinka Warszawa-Rembertów – Sulejówek-Mi∏osna do 4 torów
jest przedsi´wzi´ciem zdefiniowanym
w ramach Studium WykonalnoÊci dla
Warszawskiego W´z∏a Kolejowego i jest
rozwa˝ana pod kàtem realizacji w perspektywie 2014–2020. Dokumentem
rzàdowym regulujàcym kwestie inwestycji w tych latach jest Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020, który obecnie znajduje si´ w fazie konsultacji spo∏ecznych.
W dokumencie tym znajduje si´ m.in.
lista rankingowa inwestycji kolejowych,
wraz ze wskazanymi orientacyjnymi datami realizacji i wartoÊciami projektów.
Rozbudowa odcinka do Sulejówka
znajduje si´ na 32 (etap I) i 46 (etap II)
miejscu tej listy, z perspektywà og∏oszenia przetargów na budow´ w 2017 r.
i zakoƒczenia inwestycji w 2020 r. Wiele zale˝eç b´dzie jednak od dost´pnych
Êrodków finansowych w perspektywie
finansowania na lata 2014–2020.

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
WESO¸A
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Kto odÊnie˝a nasze ulice?
Zimowe oczyszczanie ulic w dzielnicy Weso∏a le˝y w gestii dwóch podmiotów: Zarzàdu Oczyszczania Miasta oraz samej
Dzielnicy. To, komu podlega dana ulica, zale˝y od jej kategorii.
Utrzymanie dróg wy˝szej kategorii (ul. Okuniewska, ul. Armii Krajowej – odcinek od ul.
1 Praskiego Pu∏ku do ul. Orlej, ul. 1 Praskiego
Pu∏ku, ul. Niemcewicza – odcinek od ul. 1 Praskiego Pu∏ku do ul. Wspólnej, ul. Wspólna – odcinek od ul. Niemcewicza do ul. Jagielloƒskiej,
ul. Szosowa – od ul. Wspólnej do granicy dzielnicy, ul. Jana Paw∏a II, ul. Trakt Brzeski, ul. Szosa

Lubelska, ul. Graniczna, al. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego) nale˝y do Zarzàdu Oczyszczania Miasta. W przypadku jeÊli ulice te nie zostanà odÊnie˝one, mogà Paƒstwo dzwoniç do Dzia∏u OdÊnie˝ania ZOM pod nr tel.: 22 277-04-15.
OdÊnie˝anie pozosta∏ych dróg, tzw. dróg
gminnych, nale˝y do Dzielnicy. Zg∏oszenia
w sprawie utrzymania ulic gminnych mo˝na
kierowaç pod numer telefonu 22 773-60-00.
NieodÊnie˝ony chodnik, êle ustawionà skrzynk´
z piaskiem i wszelkie problemy zwiàzane z zimowym utrzymaniem dróg mo˝na zg∏aszaç te˝ pod
wspólny interwencyjny numer telefonu 19115. Prosz´ jednak pami´taç, ˝e przy naszej specyfice zabu-

dowy (przewaga domów jednorodzinnych) odpowiedzialnoÊç za odÊnie˝anie w Weso∏ej w du˝ej
mierze spoczywa na nas – mieszkaƒcach tych domów. Wg ustawy z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach obowiàzek odÊnie˝ania chodnika, który przylega bezpoÊrednio do ogrodzenia domu, nale˝y do w∏aÊciciela nieruchomoÊci. Musi on równie˝ usuwaç Ênieg
spod swojej bramy wjazdowej, z dachu domu,
a tak˝e dachu gara˝u czy altany znajdujàcej si´ na
jego posesji i stràcaç zwisajàce sople lodu. Dopiero
w sytuacji, gdy mi´dzy chodnikiem a granicà dzia∏ki jest pas zieleni, za odÊnie˝anie chodnika w pobli˝u naszych domostw odpowiada zarzàdca drogi.
Redakcja na podst. informacji z Wydzia∏u
Obs∏ugi Mieszkaƒców dla Dzielnicy Weso∏a

Bud˝et Partycypacyjny w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy na rok 2015
Bud˝et partycypacyjny to proces, w trakcie
którego mieszkaƒcy decydujà o wydatkowaniu
cz´Êci bud˝etu dzielnicy. Najpierw mieszkaƒcy
zg∏aszajà propozycje zadaƒ/projektów, które nast´pnie zostanà poddane pod g∏osowanie
wszystkich mieszkaƒców. Zwyci´ski projekt lub
projekty b´dà realizowane przez Urzàd Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy. Tym samym mieszkaƒcy
wspó∏tworzà bud˝et miasta, wspó∏decydujàc
o okreÊlonej puli Êrodków publicznych.
G∏ównym za∏o˝eniem bud˝etu partycypacyjnego jest edukacja mieszkaƒców na temat wydatkowania Êrodków publicznych, a tak˝e bezpoÊrednia dyskusja nad kwestiami finansowymi.

Kwota
Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
przeznaczy∏ 0,5% z bud˝etu dzielnicy na 2015
rok w ramach bud˝etu partycypacyjnego. Kwota
ta wynosi 300 tysi´cy z∏otych.

Zg∏aszanie propozycji projektów
■

■

■
■

■

zastanów si´ nad tym, co jest potrzebne dla
spo∏ecznoÊci, w której mieszkasz, albo dla
Twojej okolicy,
swój pomys∏ opisz na formularzu, który mo˝esz pobraç na stronie www.wesola.waw.pl
lub w Wydziale Obs∏ugi Mieszkaƒców Urz´du
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy,
oszacuj koszt realizacji swojego pomys∏u,
poszukaj 15 osób, które poprà Twój projekt poprzez z∏o˝enie podpisów na formularzu poparcia,
projekt, który napiszesz, musi spe∏niaç kilka
warunków:
• musi byç mo˝liwy do zrealizowania w ciàgu jednego roku – roku 2015,
• powinien byç zlokalizowany na terenie nale˝àcym do Miasta. Je˝eli propozycje projektów mia∏yby byç realizowane na terenach
nie b´dàcych we w∏adaniu m.st. Warszawy,
konieczne jest do∏àczenie do formularza
zg∏oszeniowego zgody dysponenta terenu
na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji bud˝etu partycypacyjnego. Sprawdziç to mo˝esz na stronie internetowej:
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■

http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci. Teren ten powinien byç ogólnodost´pny.
• musi mieÊciç si´ w zadaniach w∏asnych
m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji
dzielnicom,
dodatkowe informacje mo˝esz uzyskaç
w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a. Zorganizowane
b´dà specjalne dy˝ury konsultacyjne, na których b´dziesz móg∏ uzyskaç pomoc w wype∏nieniu formularza. Terminy i miejsca dy˝urów:
8 lutego 2014 roku:
• Urzàd Dzielnicy Weso∏a, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33 w godzinach 10.00–13.00
• OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” Filia
OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy, ul. Jana Paw∏a II 25 w godzinach 13.30–16.30
10 lutego 2014 roku:
• Szko∏a Podstawowa nr 174 z Oddzia∏ami
Integracyjnymi im. Tadeusza KoÊciuszki ul.
Plac Wojska Polskiego 28 w godzinach
16.30–19.30
12 lutego 2014 roku:
• Zespó∏ Szkó∏ nr 94, Szko∏a Podstawowa nr
172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej,
Gimnazjum nr 118, ul. Krótka 1 w godzinach 16.30–19.30
17 lutego 2014 roku:
• Urzàd Dzielnicy Weso∏a, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33 w godzinach 16.00–19.00
3 marca 2014 roku:
• Urzàd Dzielnicy Weso∏a, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33 w godzinach 16.00–19.00
8 marca 2014 roku:
• Urzàd Dzielnicy Weso∏a, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33 w godzinach 10.00–13.00
• OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” Filia
OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy, ul. Jana Paw∏a II 25 w godzinach 13.30–16.30.

wym, czyli takie, które dotyczà potrzeb mieszkaƒców wi´cej ni˝ jednego z obszarów terytorialnych dzielnicy.
Projekty mogà dotyczyç wielu sfer ˝ycia: zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony Êrodowiska, pomocy spo∏ecznej,
przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej itd. Mogà mieç charakter inwestycyjny, np. budowa
skateparku, a tak˝e pozainwestycyjny, np. zaj´cia pozalekcyjne czy Êwi´to ulicy itd.

W jakim terminie mog´ zg∏osiç projekt?
Formularz z opisem pomys∏u na projekt
i wszystkimi potrzebnymi za∏àcznikami z∏ó˝ pomi´dzy 20 stycznia a 9 marca 2014 r.:
■ przesy∏ajàc go listownie na adres Urz´du
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy z dopiskiem
„Bud˝et partycypacyjny 2015”,
■ sk∏adajàc go w Wydziale Obs∏ugi Mieszkaƒców Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy,
■ przesy∏ajàc dokumenty na specjalny adres
mailowy wesola.budzetpartycypacyjny@
um.warszawa.pl.
JeÊli jesteÊ osobà niepe∏noletnià, tak˝e mo˝esz stworzyç swój projekt, ale wtedy Twój rodzic albo opiekun muszà wyraziç na to zgod´,
podpisujàc specjalny formularz.

UWAGA!
■

■

JeÊli z∏o˝ysz swój formularz do 16 lutego
2014 roku, a b´dzie zawiera∏ jakieÊ b∏´dy, zostaniesz o tym poinformowany i b´dziesz
móg∏ poprawiç je w ciàgu 7 dni. Je˝eli zaÊ z∏o˝ysz formularz po 16 lutego 2014 roku i b´dà
w nim niedociàgni´cia, nie b´dziesz móg∏ go
ju˝ poprawiaç. Warto wi´c z∏o˝yç projekty do
po∏owy lutego.
Mo˝esz przygotowaç i poprzeç wi´cej ni˝ jednà propozycj´ projektu.
Wi´cej informacji na stronie:
http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/

Jakie projekty mog´ zg∏osiç?
W ramach bud˝etu partycypacyjnego mo˝esz
zg∏osiç projekty o charakterze ogólnodzielnico-

Aleksander Graniewski
Koordynator ds. bud˝etu partycypacyjnego
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XXII Fina∏ WOÂP w Weso∏ej
Ju˝ od wielu lat WOÂP
w naszej szkole jest wielkim
wydarzeniem. W tym roku podczas XXII Fina∏u zebraliÊmy a˝

31 129,93 z∏.
Mimo deszczowej aury wolontariuszom
kwestujàcym na ulicach naszej dzielnicy
uda∏o si´ zebraç 25 016,62 z∏. KweÊcie, jak
co roku, towarzyszy∏ koncert w auli gimnazjum. By∏y wyst´py wokalne, instrumentalne, taneczne oraz sportowe. Mi∏ym i ch´tnie odwiedzanym przez goÊci miejscem by∏a jak zwykle nasza kawiarenka serwujàca
kaw´, herbat´ i wspania∏e ciasta przygotowane przez uczniów i rodziców Gimnazjum
119 (uzyskano dochód 3852,31 z∏).

Dla dzieci radosnym prze˝yciem by∏y zabawy z klaunem i warsztaty lalkowe. Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏ si´ kiermasz wyrobów
r´kodzie∏a artystycznego oraz licytacja ofiarowanych gad˝etów (891,00 z∏ i 1 370,00 z∏).
W tym roku grali z nami nauczyciele
i uczniowie ze szkó∏ podstawowych 171,
173 i 353, Klub KoÊciuszkowca, szko∏a muzyczna STM, Centrum Aikido, Zumba fitness, cukiernia „Putka”, W´dzarnia Weso∏a
Jakubowscy oraz sto∏ówka szkolna. Niezastàpiony w roli klauna okaza∏ si´ nasz absolwent Wojtek Szewczyk.
Bardzo serdecznie dzi´kujemy wszystkim grajàcym z nami, ofiarodawcom oraz
˝yczliwym Orkiestrze mieszkaƒcom dzielnicy Weso∏a, którzy bardzo licznie przybyli
do auli naszej szko∏y.
Wyrazy uznania za zaanga˝owanie w realizacj´ cz´Êci artystycznej i imprez towarzyszàcych naszemu fina∏owi sk∏adamy rodzicom, nauczycielom i m∏odzie˝y Gimnazjum
119. Szczególnie goràco dzi´kujemy za przygotowanie przepysznych ciast i deserów oraz
pi´knych smako∏yków z logo orkiestry.

Wszystkich Paƒstwa zapraszamy za rok!
W imieniu Sztabu przy Gim. 119
Katarzyna Tucholska

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Nowe przedszkole
w Starej Mi∏oÊnie
Nareszcie i osiedle Stara
Mi∏osna doczeka si´ przedszkola publicznego z prawdziwego zdarzenia. Obecne przedszkole nr 260 mieÊci si´ przy Trakcie Brzeskim,
w budynku pami´tajàcym
jeszcze poprzednià epok´.
Mimo trudnych warunków
cieszy si´ ogromnym powodzeniem rodziców
i co roku dla kilkudziesi´ciorga dzieci brakuje
w nim miejsca. Plany budowy nowego przedszkola Dzielnica mia∏a ju˝
od kilku lat, jednak z powodu innych pilnych potrzeb ich realizacj´ przek∏adano na okres póêniejszy. Tym bardziej ˝e
poczàtkowo Dzielnica nie
posiada∏a dzia∏ki, na której mo˝na by by∏o takà inwestycj´ realizowaç. JakiÊ
czas temu uda∏o si´ pozyskaç b´dàcà w∏asnoÊcià
Skarbu Paƒstwa ∏adnà
dzia∏k´ (przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku róg Mazowieckiej). Po d∏ugich bojach
uda∏o si´ uzyskaç zgod´

na jej odlesienie i jesienià
ub.r. Dzielnica og∏osi∏a konkurs na koncepcj´ przedszkola. Nagrodà g∏ównà
w konkursie, prócz 7 tys. z∏
wynagrodzenia, by∏o prawo podpisania umowy na
jego projekt budowlany.
W grudniu specjalnie powo∏ana komisja rozstrzygn´∏a konkurs. Z 29 ocenianych prac najwy˝szà ocen´
otrzyma∏a koncepcja architektoniczna opracowana przez Biuro Projektów
Hanny Katarzyny Pasternak z Konstancina-Jeziorny. Wykonanie projektu budowlanego planowane jest do koƒca paêdziernika 2014 r., uzyskanie
pozwolenia na budow´ oraz rozstrzygni´cie
przetargu na budow´ do
koƒca listopada 2014 r.
Przewiduje si´, ˝e budowa potrwa ok. 16 miesi´cy,
czyli do koƒca marca 2016 r.

Przedszkole wraz oddzia∏em ˝∏obkowym b´dzie mia∏o ok. 1800 m2 powierzchni ca∏kowitej,
w tym ok. 1600 m2 powierzchni u˝ytkowej.
W budynku b´dzie mog∏o funkcjonowaç 6 oddzia∏ów przedszkolnych dla ok. 150 dzieci i oddzia∏ ˝∏obkowy dla 30 dzieci.
Na prace projektowe i rozpocz´cie prac budowlanych w tegorocznym bud˝ecie jest przewidziana kwota 549 610 z∏, reszta niezb´dnych
Êrodków b´dzie wydatkowana w latach
2015–2016.
Przypominam, ˝e obecnie na ukoƒczeniu sà
prace nad budynkami przedszkolnymi w innych
osiedlach. W Zielonej, przy ul. ¸aguny, koƒczy
si´ budowa nowego budynku dla 5-oddzia∏owego przedszkola, zaÊ w osiedlu Centrum
w marcu ma zakoƒczyç si´ rozbudowa przedszkola „Pod D´bami”. Dobudowane nowe
skrzyd∏o pozwoli powi´kszyç istniejàce przedszkole o 2 nowe oddzia∏y (ok. 50 dzieci).

RZUT PARTERU

Marcin J´drzejewski

WieÊci z Osiedla Plac Wojska Polskiego
I. Z uwagà i zadowoleniem
nie tylko ja, ale te˝ nasi
mieszkaƒcy
przyj´liÊmy
uÊwietnienie Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia w naszej parafii
pw. b∏. Jana Paw∏a II szopkà
betlejemskà zamieszkanà
przez osio∏ki, lamy, kózk´
i konika rasy falabella.
By∏a to pi´kna inicjatywa naszego proboszcza
ks. pp∏k. Wies∏awa Okonia i Pana Tadeusza Bendykowskiego, który to b´dàc wielkim przyjacielem zwierzàt, posiada na swojej posesji ma∏y
ogród zoologiczny i wypo˝yczy∏ nam cz´Êç jego
mieszkaƒców do naszej szopki.
Na wielki podziw w realizacji tak zbo˝nego dzie∏a zas∏uguje wikariusz naszej parafii ks. ppor. Marek
Bolanowski, który nie tylko zaprojektowa∏ szopk´,
ale te˝ by∏ jej g∏ównym konstruktorem i budowniczym – majàc do pomocy ˝o∏nierzy 1 Warszawskiej
Brygady Pancernej. Nasi parafianie dobrym s∏owem i posi∏kami raczyli wszystkich budowniczych.
Wed∏ug mojego rozeznania by∏a to jedna
z nielicznych szopek tego rodzaju na terenie
m.st. Warszawy i mo˝e dlatego odwiedza∏o jà
bardzo du˝o osób ze swoimi pociechami.
Liczymy na to, ˝e takie uÊwietnienie Êwiàt Bo˝ego Narodzenia wejdzie na sta∏e do zwyczajów
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naszej parafii. W imieniu mieszkaƒców i swoim
inicjatorom tego˝ przedsi´wzi´cia i budowniczym sk∏adam serdeczne s∏owa podzi´kowaƒ.

II. Idàc za wnioskiem mieszkaƒców naszego
osiedla dotyczàcym przejÊcia dla pieszych przy
rondzie „Okuniewska” (obni˝enie jego wysokoÊci), skierowa∏em stosowny wniosek do Zarzàdu
Dróg Miejskich w Warszawie, o czym informowa∏em Paƒstwa w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
nr 151 z paêdziernika ub.r.
Sprawa dotyczy∏a oczywiÊcie bezpieczeƒstwa
pieszych na tym rondzie.
Rzeczony wniosek spowodowa∏ wymian´ korespondencji (o której by∏em informowany pisem-

nie) pomi´dzy komórkami
organizacyjnymi Urz´du
m.st. Warszawy oraz badanie stopnia bezpieczeƒstwa pieszych przez Wydzia∏ Organizacji Ruchu m.st. Warszawy.
W wyniku tych dzia∏aƒ Zarzàd Dróg Miejskich
stwierdza w swoim piÊmie z dnia 6 grudnia br. – cytuj´: „W odpowiedzi na pismo
nr ZOM/TZ-8/ 2752/3572/13 dotyczàce
braku widocznoÊci na rondzie Okuniewska
– 1 Praskiego Pu∏ku informuj´, ˝e widocznoÊç na rondzie jest zachowana. Geometria wyspy oraz jej zagospodarowanie
uniemo˝liwia przejazd przez wysp´. WielkoÊç oraz ukszta∏towanie wysokoÊciowe
wyspy Êrodkowej w istotny sposób wp∏ywajà na rozpoznawalnoÊç i czytelnoÊç ronda. Ârodkowa cz´Êç wyspy musi byç dobrze widoczna z wszystkich wylotów i powinna tworzyç optycznà przeszkod´ dla
kierowców zbli˝ajàcych si´ do ronda”.
Mój wniosek w powy˝szej sprawie spowodowa∏ przyci´cie iglaków na wyspie ronda i poprawienie jego estetyki.
Serdecznie pozdrawiam!
dr Stefan S∏owikowski
Wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Fot. Tomasz Filipowski
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 Listy do redakcji

4. èle zamontowane w gruncie s∏upy oÊwietlenia
ulic – zapadni´ta kostka przy s∏upach, dziury
i nierównoÊci, obraz spartaczonej roboty.

B¸¢DY I WADY W BUDOWIE ULIC NA NASZYM
OSIEDLU STARA MI¸OSNA I NIE TYLKO...
Z naszych podatków budowane ulice, chodniki,
Êcie˝ki rowerowe oraz oÊwietlenie ulic nie zosta∏y
zrealizowane w sposób ca∏kowicie poprawny jakoÊciowo. Kilka b∏´dów, które spotyka si´ na ka˝dym kroku, rzuca si´ w oczy wszystkim mieszkaƒcom osiedla Stara Mi∏osna:
1. Niszczejàcy asfalt na ulicy Jana Paw∏a II od ronda
na styku z ul. Granicznà na d∏ugoÊci ok. 160 m a˝
do ul. Jod∏owej, a nawet dalej; co prawda po∏atano go, lecz nawierzchnia ma ju˝ standard starej zu˝ytej jezdni, mimo ˝e zosta∏a wykonana ok.
10 lat temu. Nawierzchnia z kostki betonowej
znajdujàcego si´ na tym odcinku przystanku autobusowego jest w du˝ym stopniu zniszczona.
2. Niszczejàca, niskiej jakoÊci kostka betonowa na
ulicach i chodnikach, szczególnie na Jana Paw∏a II i Fabrycznej. Zniszczenia kostki sà spowodowane zawartoÊcià margla, który po nasiàkni´ciu wodà lasuje si´, zwi´ksza swojà obj´toÊç
i rozsadza kostk´. Przypuszczam, ˝e oko∏o kilku
procent kostki uleg∏o takiemu zniszczeniu.
3. Przy koƒcu ul. Fabrycznej na wprost posesji
nr 36 ok. 8,0 m nawierzchni z kostki jest prawie
zupe∏nie zniszczone; w tym przypadku nastàpi∏o rozwarstwienie betonu na skutek z∏ego sprasowania go lub dostania si´ do betonu kleistych zanieczyszczeƒ.

Porzucony „staw” na naro˝u ulic
Jana Paw∏a II i Fabrycznej

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Tak wyglàda podstawa s∏upa
oÊwietlenia ulicznego

Za par´ lat zapewne b´dziemy zmuszeni do remontu chodników i jezdni, jeÊli w nied∏ugiej perspektywie czasu nie zostanà wymienione zniszczone kostki betonowe.
Nale˝y obiektywnie stwierdziç, ˝e jakoÊç tych
robót nie zale˝a∏a od mieszkaƒców osiedla, nie
mieliÊmy wp∏ywu na ich wykonawstwo, lecz widzàc wady i b∏´dy, mogliÊmy zdecydowanie protestowaç, czego nie robiliÊmy, uznajàc, ˝e to nie nasza rzecz, ˝e interwencje nic nie dadzà, a jeÊli
chcà, niech robià to inni; po prostu nie potrafimy
zadbaç o ˝ywotne sprawy naszego osiedla. Powy˝sze stwierdzenia nie sà go∏os∏owne, popatrzmy, co dzieje si´ z niektórymi fragmentami trawników: parkujemy na nich samochody, sami je niszczàc, znów traktujàc je jako obcà w∏asnoÊç, nie
naszà, a wi´c nie musimy o nià dbaç. Zapewne
nawet nie zastanawiamy si´, ˝e sami niszczymy
estetyk´ naszego osiedla!!
Czy ktoÊ do tej pory protestowa∏, ˝e na rogu
ulic Fabrycznej i Jana Paw∏a II jest bardzo niebezpieczna sadzawka, g∏´boki wykop ze stromymi
skarpami, wype∏niony wodà, prymitywne ogrodzenie le˝y na ziemi, a ca∏a posesja porzucona
w nie∏adzie i zaroÊni´ta krzakami, lada dzieƒ mo˝e dojÊç tu do tragedii z naszymi dzieçmi??
Czy interweniujemy, widzàc, ˝e 1/2 szerokoÊci
chodnika po lewej stronie ulicy Fabrycznej, na
wprost ruin spalonego domu, jest zablokowana

przenikajàcymi przez prymitywne ogrodzenie burzanami i krzakami, co zdecydowanie utrudnia korzystanie z tego porzàdnie wykonanego chodnika??
Obie te posesje majà w∏aÊcicieli, którzy zgodnie
z literà prawa sà odpowiedzialni za stan swojej
w∏asnoÊci i powinni utrzymaç jà w stanie bezpiecznym i estetycznym.
Spójrzmy, co dzieje si´ z Kana∏em Wawerskim.
Otó˝ jedynie z winy mieszkaƒców jest on zaÊmiecany ró˝nymi odpadami, jak puszki, butelki, plastyki, papiery itd. Taki ciek wodny powinien byç
ozdobà osiedla z pi´knym stadem dzikich kaczek,
a staje si´ coraz bardziej zabrudzonym Êciekiem.
Jak wiem, nikt nie przyzna si´ do zanieczyszczania kana∏u, a wi´c z naszych wspólnych podatków nale˝y go porzàdnie oczyÊciç, i to nie tylko
jego skarpy, ale i dno (usunàç Êmiecie, ga∏´zie,
zbutwia∏e drewno, gnijàce roÊliny itd.). W ten
sposób Kana∏ Wawerski w∏àczymy w pi´knà tkank´ naszego osiedla.

ZaÊmiecony Kana∏ Wawerski z widocznà
„tamà” z ga∏´zi

Apeluj´ do wszystkich mieszkaƒców naszego
osiedla, dbajmy nie tylko o nasze najbli˝sze otoczenia, lecz równie˝ o ca∏à Starà Mi∏osnà.
Pozbàdêmy si´ egoizmu i krótkowzrocznego traktowania Êwiata, gdy˝ na tym dobrze nie wyjdziemy!! PowinniÊmy staç si´ wreszcie spo∏eczeƒstwem obywatelskim, dbajàcym o wspólne nasze
dobro. Dajmy dobry przyk∏ad innym osiedlom
i dzielnicom Warszawy!!
Arkadiusz Maciejewski, tel. 600 522 788
Jerzy Stokowski, tel. 602 705 459
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WieÊci z hipodromu

2014 – judocy
rozpoczynajà
od 13 medali!!!

Pomimo zimy 25 stycznia rozpocz´liÊmy tegoroczny sezon jeêdziecki halowymi zawodami w skokach przez przeszkody. Infrastruktura OÊrodka
umo˝liwia nam trening koni nawet srogà zimà.
Niestraszne nam mrozy i zamiecie, gdy˝ posiadamy
du˝à hal´ pozwalajàcà na nauk´ jazdy dla poczàtkujàcych oraz dla bardziej doÊwiadczonych jeêdêców, tak˝e w sezonie zimowym. Dobrze wytrenowane konie pozwalajà na nauk´ jazdy nawet dla
najm∏odszych. Podczas gdy nasze pociechy uczà
si´, my – rodzice mo˝emy skorzystaç z dobroci, które proponuje nam bistro „Przy Siodle” z bezpoÊrednim widokiem na hal´, lub z przeja˝d˝ek saniami
po terenie OÊrodka. Organizujemy równie˝, jak tylko pogoda na to pozwala, kuligi oraz ogniska, pod-

czas których gwarantowana jest dobra zabawa na
Êwie˝ym powietrzu. Wszystkich ch´tnych serdecznie zapraszamy, dok∏adniejszych informacji udzielamy pod numerem telefonu 601-299-564 lub adresem e-mail stajnia-milosna@o2.pl.
Andrzej WaÊ
Wiceprezes Klubu

Janek Guzek i Szymon Mikulski przed koƒcem
roku 2013 reprezentowali sekcj´ tenisowà Klubu
Sportteam Weso∏a w Mistrzostwach Warszawy
M∏odzików. Nasi zawodnicy startowali w kategorii do lat 14, a te zawody by∏y dla nich pierwszà imprezà w obecnym sezonie zimowym.
W grach singlowych nasi zawodnicy zaprezentowali si´ naprawd´ dobrze! Szymon osiàgnà∏ pó∏fina∏ turnieju, zajmujàc ostatecznie
III miejsce, a Jasiek w meczu II rundy po ci´˝kim i d∏ugim boju musia∏ uznaç wy˝szoÊç Kuby

Bobiƒskiego, ulegajàc w 3 setach: 2/6, 6/1,
9/11. Brawo!!!
W grze deblowej ch∏opacy spisali si´ jeszcze lepiej. Byli niepokonani w ca∏ym turnieju i zwyci´˝ajàc w finale par´ Bobiƒski/Frankowski 6/3, 6/0,
zostali Mistrzami Warszawy w grze podwójnej!
Gratulujemy i czekamy na sukcesy w dalszej
cz´Êci sezonu! Wszystkie wyniki i relacje z imprez tenisowych znajdujà si´ na stronie
www.sportteam.pl.
Tomasz Urbanek

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Akumulatory na∏adowane – poczàtek sezonu
dla judoków to Mistrzostwa Milanówka, z których na 15 startujàcych zawodników przywozimy 13 medali, w tym 10 z∏otych! Nikt si´ tego
nie spodziewa∏. Przed nami nadal wiele turniejów, m∏odsi trenujà ju˝ szybkoÊç i wytrzyma∏oÊç, starsi jeszcze si∏´, bo oni zaczynajà sezon
dopiero po feriach. Motywacja w klubie jest coraz wi´ksza. Nasi zawodnicy stajà si´ liderami
w swoich kategoriach wiekowych nie tylko
w Warszawie, ale i na ca∏ym Mazowszu. Sprzyja temu docenianie zawodników przez Zarzàd
Warszawsko-Mazowieckiego Zwiàzku Judo,
który prowadzi ranking zawodników przez ca∏y
rok kalendarzowy. 30 stycznia 2014 r. nastàpi∏o
podsumowanie rankingu 2013 w kategorii
dzieci (do 12 lat), wr´czenie nagród odby∏o si´
w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie. Mi-

∏o nam zakomunikowaç, ˝e I m-ce zaj´∏a Zuzanna Banaszek z SP 171 w Weso∏ej, a II m-ce
Iza Roguska z SP 353 w Starej Mi∏oÊnie – obie
to zawodniczki UKS Judo Fight Club. Gratulujemy i ˝yczymy kolejnych sukcesów!
Mariusz D´bski
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Sportteam Weso∏a
Klubem Roku 2013!

Podczas XVII Ogólnopolskiej Konferencji Trenerów Tenisa zorganizowanej przez
PZT odby∏o si´ uroczyste podsumowanie
zmagaƒ oÊrodków tenisowych, w których
realizowany jest program Mi´dzynarodowej Federacji Tenisowej ITF – Play&Stay
– Tenis10. Sportteam zajà∏ I miejsce!
Klub od wielu lat szkoli zgodnie z nowoczesnymi standardami.
Co roku uzyskuje wydawanà przez Polski Zwiàzek Tenisowy licencj´ potwierdzajàcà kompetencje i profesjonalizm,
a trenerzy UKS Sportteam odbywajà
wszystkie zwiàzkowe kursy i posiadajà
aktualne certyfikaty zawodowe.
Kadra klubu prowadzi wyk∏ady na kursach instruktorskich, wspó∏organizuje
warsztaty tenisowe i aktywnie dzia∏a na
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rzecz wprowadzenia
tenisa do szkó∏ i popularyzacji dyscypliny.
Profesjonalizm UKS
Sportteam podkreÊlajà
instytucje i organizacje
w licznych rekomendacjach, a najcenniejszym potwierdzeniem
kompetencji jest sympatia i zaufanie, jakim darzà Klub dzieci i rodzice.
Otrzymanà nagrod´ – wyró˝nienie
Klub Roku 2013 – pragniemy zadedykowaç naszym Klubowiczom, Cz∏onkom
oraz Sympatykom UKS Sportteam w podzi´kowaniu za bycie razem od wielu lat!
To dzi´ki Wam rozwijamy si´ tak dynamicznie, to Wasze s∏owa stanowià dla
nas najwi´kszà motywacj´ do pracy i wysi∏ku, to Wy jesteÊcie naszà inspiracjà
i fantastycznà energià!
Dzi´kujemy!
Zarzàd i kadra trenerska
UKS Sportteam

Klub Sportteam Weso∏a
• Lekcje i treningi tenisowe dla
dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych
• Nauka i doskonalenie p∏ywania
• Obozy sportowe dla dzieci oraz
wyjazdy rodzinne Lato/Zima
• Ratownictwo
Informacje i zapisy: 501-620-844,
www.sportteam.pl
Facebook – FanPage: Sportteam
Zdrowy Styl
Do∏àcz do nas!
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Laureatem presti˝owego, ogólnopolskiego konkursu Polskiego
Zwiàzku Tenisowego na Klub
Roku 2013 zosta∏ UKS Sportteam –
klub sportowy dzia∏ajàcy Weso∏ej.
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ZAPRASZAMY DO UDZIA¸U W CIEKAWYM PROJEKCIE
Podejmujàc nawet w najmniejszym
zakresie aktywnoÊç fizycznà, powinieneÊ znaç swoje mo˝liwoÊci wysi∏kowe. Poznanie fizjologii w∏asnego cia∏a
pozwoli Ci w sposób bezpieczny
i maksymalnie korzystny zaplanowaç
systematyczne, a nawet sporadycznie
podejmowane aktywnoÊci sportowe.
Po przekroczeniu okreÊlonego wieku biologicznego w sposób szczególny nale˝y zatroszczyç si´
o to, aby Twoja aktywnoÊç fizyczna, jak˝e potrzebna ka˝demu cz∏owiekowi, nie spowodowa∏a niepo˝àdanych problemów zdrowotnych. Trenuj màdrze! Zapraszam do wzi´cia udzia∏u
w projekcie, którego celem jest poznanie organizmu doros∏ego m´˝czyzny oraz zbadanie wp∏ywu 3-miesi´cznej aktywnoÊci fizycznej na
sprawnoÊç funkcjonalnà organizmu.
W projekcie mogà wziàç udzia∏ m´˝czyêni
w wieku 45–65 lat, niemajàcy przeciwwskazaƒ
do podejmowania aktywnoÊci fizycznej, wyra˝ajàcy zgod´ na udzia∏ w programie badaƒ oraz pobieranie krwi do oznaczeƒ biochemicznych.

Grupa I – Osoby aktywne, których tygodniowy wydatek energetyczny >1500 kcal podczas

biegowej aktywnoÊci fizycznej, np. 3 x 45 min
biegu; osoby trenujàce wg w∏asnego planu treningowego, który zak∏ada w okresie marzec-czerwiec 2014 co najmniej 2 razy w tygodniu
bieganie + inne aktywnoÊci sportowe.

Grupa II – Osoby o obni˝onej aktywnoÊci
fizycznej, których tygodniowy wydatek energetyczny < 1000 kcal, np. sportowo-rekreacyjna
aktywnoÊç fizyczna typu bieg, jazda na rowerze,
intensywne p∏ywanie wykonywane raz w tygodniu lub wcale; osoby, które w okresie marzec-czerwiec b´dà wykonywa∏y zaplanowanà aktywnoÊç fizycznà (3 x w tyg.), w tym b´dà uczestniczy∏y co najmniej raz w tygodniu w zaj´ciach
pod okiem g∏ównego wykonawcy projektu.
Badani zobowiàzujà si´ do korzystania z udost´pnionego sprz´tu podczas ka˝dej aktywnoÊci
sportowej oraz prowadzenia dzienniczka treningowego. Raz w tygodniu b´dà si´ odbywaç spotkania w celu omówienia przeprowadzonych aktywnoÊci i zgrania z urzàdzeƒ treningowych informacji o obcià˝eniach i t´tnie badanego
podczas wykonanych czynnoÊci. Miejsce spotkaƒ: osiedle Stara Mi∏osna.

poczàtku marca. Zapisy pod numerem tel. 697052-296. Udzia∏ w programie jest bezp∏atny.
W projekcie wykonywane sà badania wydolnoÊciowe, podczas których otrzymacie Paƒstwo
informacj´ o stanie swojego uk∏adu sercowo-naczyniowego i oddechowego, sprawdzicie sk∏ad
cia∏a oraz zostanà Wam przedstawione parametry krwi (m.in. poziom glukozy oraz insuliny)
i ten najwa˝niejszy (hs-CRP), dzi´ki któremu
mo˝na oceniç stopieƒ ryzyka zachorowania na
przypad∏oÊci wieƒcowe.

BezpoÊrednie korzyÊci wynikajàce
z udzia∏u w projekcie:
1 – okreÊlenie aktualnego poziomu kondycji
fizycznej
2 – ocena skutecznoÊci stosowanych metod
treningowych
3 – konsultacje
4 – poprawa sprawnoÊci fizycznej i redukcja
tkanki t∏uszczowej
5 – zdobycie przydatnej wiedzy z zakresu
fizjologii cz∏owieka
Katarzyna Witek
TN Biegówki Weso∏a
www.biegowkiwesola.org

Nabór trwa do koƒca lutego. Pierwsze badania odb´dà si´ w lutym, a nast´pne na samym

05-077 Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 22-773-36-10, 22-773-02-70, 501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr Pow.
oferty m2
1216 45
1184 24
1214 119
1206 50
1219 86

Nr
oferty
1342
1268
1425
1166
1450

Pi´tro Licz.
pokoi
3/3
1
0/3
1
1/2
2
3/4
2
1/2
4

Rejon
Stara Mi∏osna
Weso∏a
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

Cena
w PLN
250.000
210.000
750.000
340.000
500.000

Pow.
m2
325
270
512
630
804

Rejon
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

Cena
w PLN
200.000
215.000
471.000
483.000
249.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
750
275
230
775
252
319
769
180
795
760
220
384

Rejon
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

Cena w PLN
770.000
720.000
950.000
700.000

Rodzaj domu
Rok
segment Êrodkowy
segment Êrodkowy
wolnostojàcy
segment
2013

Stan wykoƒczenia
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Deweloperski

Poszukujemy dla naszych klientów mieszkaƒ, domów, dzia∏ek
z terenu Wawra, Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Zg∏oszenia nieruchomoÊci przyjmujemy pod numerem telefonu 22-773-02-70
oraz adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl.

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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W dniu 28 stycznia 2014 roku odby∏o si´ posiedzenie Zespo∏u opiniujàcego przyznanie wyró˝nieƒ Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy osobom dzia∏ajàcym w roku 2013 na rzecz
spo∏ecznoÊci lokalnej dzielnicy Weso∏a oraz
mieszkaƒcom, którzy poprzez swoje osiàgni´cia
i szczególne zaanga˝owanie przyczynili si´ do
promowania dzielnicy Weso∏a na terenie kraju.
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a zaakceptowa∏
przedstawione przez Zespó∏ rekomendacje
i przyzna∏ wyró˝nienia nast´pujàcym osobom:
1. W obszarze kultury:
■ Tytu∏ „Cz∏owiek roku 2013” – Pan Edward
Kalisz – Dyrektor OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy
■ Tytu∏ „Instruktor roku 2013” – Pani Dorota
¸asisz – Instruktor ceramiki
■ Wyró˝nienie za najlepsze przedsi´wzi´cie
artystyczne – grupa wokalna Niebieskie
Migda∏y
2. W obszarze sportu i kultury fizycznej
■ Tytu∏ „Cz∏owiek roku 2013” – Pani Teresa
Osypiuk – Prezes Uczniowskiego Klubu
Sportowego GAMBIT,
■ Tytu∏ „Trener roku 2013” – Pan Krzysztof
Grzegorek – trener szablistów
■ Wyró˝nienie za szczególne osiàgni´cia
sportowe:

- Weronika Banaszek – (zaw. UKS „Judo
Fight Club”); III m. w Pucharze Polski juniorów m∏odszych w judo,
- Zuzanna Siejka – (zaw. UKS „Judo Fight
Club”); III Puchar Polski m∏odziczek,
III Mistrzostwo Polski dru˝ynowe m∏odzików w judo
- Anita Krawczyk – (zaw. UKS „Judo Fight
Club”); III Mistrzostwo Polski dru˝ynowe
m∏odzików w judo
- Micha∏ Piszcz – (zaw. UKS „Judo Fight
Club”); III Puchar Polski m∏odzików w judo,
- ¸ukasz Dàbrowski – (zaw. UKS „Judo Fight Club”); II Mi´dzynarodowy Turniej
Judo Warsaw Judo Open
- Krystian Zawolik – (zaw. UKS „Judo Fight Club”); III Puchar Polski m∏odzików,
III Mistrzostwo Polski dru˝ynowe m∏odzików w judo
- Wojciech Jab∏oƒski – (zaw. UKS „Judo
Fight Club”); III m. w Mistrzostwach Polski Masters w judo,
- Maciej Jeziorski – (zaw. Warszawski
Klub Kolarski); III Mistrzostwa Polski U23
w kolarstwie górskim,
- Miko∏aj Grzegorek – (zaw. MUKS „VICTOR”); Mistrz Polski Juniorów w szabli,
– Micha∏ Tomasiak, Pawe∏ Tomasiak – (zaw.
MUKS „VICTOR”); II w dru˝ynowych M∏odzie˝owych Mistrzostwach Polski w szabli,

- Adam S´czek – (zaw. MUKS „VICTOR”);
III w indywidualnych M∏odzie˝owych Mistrzostwach Polski,
3. W obszarze opieki i pomocy spo∏ecznej
■ Tytu∏ „Cz∏owiek roku 2013” – Pani Regina
Mroczek-Kalicka – asystent rodzinny
4. W obszarze przeciwdzia∏ania przemocy w rodzinie oraz uzale˝nieniom i patologiom spo∏ecznym
■ Tytu∏ „Cz∏owiek roku 2013” – Pan Janusz
Zdzieborski – Przewodniczàcy Dzielnicowego Zespo∏u realizacji programu profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych m.st. Warszawy, Prezes TPD oddzia∏
Warszawa-Weso∏a
5. Szczególne osiàgni´cia, zaanga˝owanie i promowanie dzielnicy Weso∏a na terenie kraju
■ Wyró˝nienie – Pan Marcin Wasio∏ek – Prezes Klubu Kolarskiego „Legia 1928”
6. Sponsor:
■ Tytu∏ „Sponsor roku 2013” – Piekarnie–Cukiernie PUTKA
7. Ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci:
■ Tytu∏ „Wybitny Cz∏owiek Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy” – Pani Marta Zamojska-Makowska – Prezes Fundacji Il Canto
Magnificat
UroczystoÊç wr´czenia wyró˝nieƒ Burmistrza Dzielnicy Weso∏a oraz Tytu∏u „Cz∏owieka Roku 2013”
odb´dzie si´ w dniu 7 lutego br. o godz. 14.30
w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.

Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Weso∏a w lutym
OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A
M.ST. WARSZAWY

Miejsce: Centrum Promocji Kultury w Dziel-

05-075 Warszawa, ul. Starzyƒskiego 21,
tel.: 22 773 61 88
wesolakultura@domkulturywesola.net

W DRODZE NA NAJWY˚SZE SZCZYTY AFRYKI – pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y Roberta Gondka po górach Tanzanii, Kenii, Ugandy, Rwandy, Burundi, Zambii i Malawi. Pi´kne zdj´cia, filmy i fantastyczna
afrykaƒska muzyka. B´dzie ciekawie!

8 lutego (sobota), godz. 18.00
TA¡CZÑCE EURYDYKI – Koncert piosenek Anny German w wykonaniu Aleksandry
Okrasy (sopran) i W∏odzimierza Trzeciaka (fortepian). Prowadzenie – Andrzej Przybyciƒski.

12 lutego (Êroda), godz. 10.00
WARSZTATY ETNOGRAFICZNE –
„Wycinanki, wycinanki...”. Zaj´cia dla klas „0”
– zapraszamy grupy zorganizowane. Liczba
miejsc ograniczona, obowiàzujà zapisy.

nicy Praga Po∏udnie, ul. Podskarbiƒska 2.

16 lutego (niedziela), godz. 17.00

OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH

„POGODNA”
FILIA OÂRODKA KULTURY W DZIELNICY
WESO¸A

os. Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25,
05-077 Warszawa, tel. 22 427 37 74
pogodna@domkulturywesola.net

13 lutego (czwartek), godz. 18.00

6 lutego (czwartek), godz. 19.00

JA NIEWIADOMA / LINER – spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Poszukujàcego, dzia∏ajàcego w OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a
pod kierunkiem Bogumi∏y Stachurskiej. Wystàpià: Amanda Antoszewska, Nicola Hariasz, Zuzanna Krzy˝anowska, Jomana Salameh, Samira
Salameh, Agata Synowiec, Wiktoria Szafraƒska,
Tomasz Baƒburski, Pawe∏ Gàsiorowski.

MI¢DZY TAJEMNICÑ A WYOBRAèNIÑ – wernisa˝ wystawy malarstwa Anny Poloƒskiej.
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7 lutego (piàtek), godz. 10.50
NA DWORZE KRÓLA S¸O¡CE – koncert
z cyklu „Filharmonia Narodowa dla dzieci”,
z udzia∏em tràbki i fortepianu oraz tancerzy

krakowskiego Baletu Dworskiego „Cracovia
Danza”. Zapraszamy grupy zorganizowane,
liczba miejsc ograniczona, obowiàzujà zapisy.

9 lutego (niedziela), godz. 16.00
KOLOROWY ÂMIETNIK – przedstawienie
dla dzieci w wykonaniu Teatru Dobrego Serca.

15 lutego (sobota), godz. 18.00
VIVA ITALIA – recital najwi´kszych
przebojów w∏oskich w wykonaniu wokalistów: Magdaleny Kujawskiej i Sebastiana
Gawlika oraz aktorów: Alicji Ga∏àzki i Adriana
WiÊniewskiego. W programie zarówno kompozycje klasyczne, jak Adagio G-moll Tomasa Albinoniego czy Vivo per lei, jak i hity znane z festiwalu w San Remo, jak Felicita, czy L'Italiano.

AKCJA „ZIMA W MIEÂCIE”
17 lutego (poniedzia∏ek) – KINO
19 lutego (Êroda), godz. 10.30 – Przedstawienie teatralne dla dzieci w ODT Pogodna
21 lutego (piàtek) – KINO
24 lutego (poniedzia∏ek) – KINO
26 lutego (Êroda), godz. 10.30 – Przedstawienie teatralne dla dzieci w OÊrodku Kultury
28 lutego (piàtek) – KINO
OK Weso∏a
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MATERIA¸Y ORGANIZATORÓW. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany
terminów (w tym odwo∏anie) wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu powy˝szego programu imprez.
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W Bibliotece Publicznej...
„Wszystkie ksià˝ki mówià”
– konkurs na recenzj´ ksià˝ki
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy zaprasza do udzia∏u w konkursie na recenzj´ ksià˝ki „Wszystkie ksià˝ki mówià”. Konkurs
nie ma ograniczeƒ wiekowych i jest skierowany
do wszystkich ch´tnych.
Celem konkursu jest:
aktywizacja m∏odzie˝y,
● aktywizacja seniorów,
● ∏àczenie pokoleƒ i integracja Êrodowiska lokalnego wokó∏ biblioteki,
● edukacja i kszta∏cenie
wyobraêni,
● promowanie talentów
literackich,
● promowanie literatury,
● rozwijanie czytelnictwa.
Recenzje nale˝y sk∏adaç do 18.04.2014 r.
w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31 lub
w naszych filiach na terenie Weso∏ej, a tak˝e
mailowo konkurs.wesola@e-bp.pl.
Wi´cej informacji o konkursie na stronie
www.wesola.e-bp.pl.
●

Zima z Kornelem
Makuszyƒskim
W tym roku przypada
130. rocznica urodzin
Kornela Makuszyƒskiego – polskiego prozaika, poety, felietonisty,
krytyka
teatralnego
i publicysty. PostanowiliÊmy przypomnieç jego
twórczoÊç dla m∏odego
czytelnika i proponujemy ferie zimowe z Kornelem Makuszyƒskim.
Zaj´cia przeznaczone sà
dla dzieci w wieku 6–12
lat, obowiàzujà zapisy –
tel. 22 773 40 08.

Kàcik bibliofila

Spotkanie o Romanie
Dmowskim
Drugiego stycznia 2014 r.
min´∏a 75. rocznica Êmierci
Romana Dmowskiego. W tym
roku przypada równie˝ 150. rocznica urodzin przywódcy Narodowej Demokracji,
jednego z najwybitniejszych polskich polityków
i myÊlicieli politycznych w dwudziestym wieku.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na
spotkanie o Romanie Dmowskim i polskim ruchu
narodowym – 13.02.2014, godz. 18.30. Wyk∏ad wyg∏osi prof. Jan ˚aryn.

Program DKK:
W lutym odb´dà si´
trzy spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksià˝ki:
● 10.02.2014, godz.
12.00 „Kamieniarz”
Camilli Läckberg
● 17.02.2014, godz.
12.00 „Motyl” Lisy
Genovy
● 24.02.2014, godz. 12.00 „Z pokorà i uni˝eniem” Amélie Nothomb
Justyna Kwiatkowska

TAFT
Ann Patchett
Fay Taft to tytu∏owa bohaterka kolejnej powieÊci znakomitej amerykaƒskiej
pisarki Ann Patchett. Âliczna, nieÊmia∏a dziewczyna pojawia si´ pewnego dnia w barze czarnoskórego Johna,
szukajàc pracy. M´˝czyzna nie podejrzewa, jak wa˝nà rol´ w jego ˝yciu przyjdzie jej odegraç. Wraz z Fay pojawi si´
brat Carl, ch∏opak z powa˝nymi problemami, pogubiony i niebezpieczny. Nowa sytuacja zmusza Johna do konfrontacji z przesz∏oÊcià i zastanowienia si´
nad relacjami z bliskimi sobie osobami.
Dobra, psychologiczna proza napisana znakomitym, pe∏nym emocji stylem.
Polecam!

***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1.
2.
3.
4.
5.

Patchett A. – Taft
Pilipiuk A. – Carska manierka
Koch H. – Kolacja
Ko∏czewska K. – Kto, jak nie ja
Link Ch. – Lisia dolina

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Hanak S. – Dziewczyny i ch∏opaki:
*niepotrzebne skreÊliç
2. McDonald M. – Klub siostrzyczek:
prawo serii

Literatura popularnonaukowa:
1. Valandrey Ch. – Moje nieznane
serce
2. Mukherjee S. – Cesarz wszech
chorób: biografia raka
3. Hirsi Ali A. – Nomadka:
zbuntowana przeciw islamowi
Iza Zych

www.B-DENTAL.com.pl

Specjalistyczny
Gabinet Stomatologiczny
dr n. med. Iwona Bzd´ga – lekarz stomatologii ogólnej
dr n. med. Wojciech Bzd´ga

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Zapraszamy 12 lutego i 12 marca na
BEZPŁATNE KONSULTACJE ORTODONTYCZNE

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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MEDYCYNA RODZINNA:
LECZENIE DZIECI I DOROSŁYCH

SELENA KOBIERZYCKA-SUDOŁ
lekarz
specjalista medycyny rodzinnej

wizyty domowe

WYPRZEDA˚

12

tel. 694 703 789
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Zapraszamy do publikacji zdj´ç najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Nieposiadajàcym portretu nowo narodzonego maleƒstwa nasz sponsor, firma Foto-OSKAR, wykona takie zdj´cie za darmo! Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10
x 15 cm. Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres
e-mail: redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
(zdj´cie musi mieç wymiar co najmniej 4 x 5 cm, rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do nast´pnego numeru
przyjmujemy do dnia 20 lutego 2014 r.

Szymon St´plewski
Urodzi∏ si´ 21 paêdziernika 2013 r.
Braciszek Karolka.

Zapraszamy wszystkich rodziców
najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej.
Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Par´ kroków od Ciebie
– najwygodniejsze buciki dla Twoich dzieci
Dzieci´ce stópki
sà tak delikatne,
a przed nimi nie∏atwe wyzwanie –
pierwsze kroki,
potem du˝o biegania i dynamiczny wzrost i rozwój.
Jego prawid∏owy
przebieg jest gwarancjà w∏aÊciwej postawy ca∏ego cia∏a
i dobrze ukszta∏towanych stóp w dalszych
latach ˝ycia. Dlatego tak
niezwykle istotny jest dobór
wygodnych i zdrowych bucików dla naszych maluszków od pierwszych
stawianych przez nie kroków. Bucików,
które ∏àczà w sobie komfort i bezpieczeƒstwo u˝ytkowania, w niczym
nie ograniczajàc swobody ma∏ych
odkrywców Êwiata :-). Takie w∏aÊnie obuwie dla dzieci w wieku do
5 lat znajdziecie Paƒstwo w pobliskim sklepie Baby Boom przy
ul. Jana Paw∏a II, róg Dolomitowej w Starej Mi∏oÊnie.

Polska firma Afelo proponuje tu
Paƒstwu ca∏à gam´ r´cznie wykonywanych bucików w radosnych kolorach, z niepowtarzalnymi zdobieniami,
wy∏àcznie z najwy˝szej
jakoÊci materia∏ów. Paputki Afelo robione sà ze
skóry, mi´kko wyÊcie∏ane
w Êrodku, z elastycznà podeszwà z zamszu. Otulajàca kostk´ gumka u∏atwia szybkie i wygodne za∏o˝enie bucików (co jak
wiadomo bywa zadaniem karko∏omnym przy
wiercàcym si´ maluchu), a tak˝e nie pozwala im
na samoistne zsuwanie si´ z nó˝ek. Brak sznurowade∏ czy rzepów zwi´ksza bezpieczeƒstwo do
maksimum – nie ma ryzyka zahaczenia nimi o coÊ czy potkni´cia si´ o nie. To
idealne obuwie do biegania po domu czy ogrodzie i jako buty zamienne do przedszkola. Dost´pne jest szeÊç rozmiarów
– od XS (d∏ugoÊç wk∏adki
11 cm) do 3XL (d∏. wk∏adki
19 cm), a w doborze odpowiedniego pomo˝e Paƒstwu mi∏y i profesjonalny personel sklepu Baby Boom.

Niech nie zwiedzie Paƒstwa niepozorny wyglàd
paputków Afelo. W porównaniu z klasycznym
obuwiem dla najm∏odszych dost´pnym w sklepach mogà faktycznie wyglàdaç jak zwyk∏e kapcie. Ale to dobrze przemyÊlana
konstrukcja, opracowana na podstawie licznych rozmów z rodzicami
i obserwacji zachowaƒ dzieci przy
nauce chodzenia. Butki te sà ca∏kowitym przeciwieƒstwem tak cz´sto
spotykanych na rynku sztywnych
i ci´˝kich bucików, które nie tylko
nie pomagajà przy tych pierwszych krokach, ale dodatkowo je
utrudniajà. Dziecko czuje si´ w nich
jak w gipsie, ma problemy z unoszeniem i przesuwaniem nó˝ki, której mi´Ênie nie sà
jeszcze odpowiednio wyrobione.
Zach´camy do obejrzenia, a przede wszystkim
dotkni´cia i za∏o˝enia na nó˝ki Waszych pociech
opisanych wy˝ej bucików w naszym weso∏owskim sklepie. Najprawdopodobniej nie opuszczà
go Paƒstwo z pustymi r´koma :-).
Hanna Kowalska

Sklep Baby Boom
- II, róg Dolomitowej
ul. Jana Pawla
tel. 531 155 469

pon.–pt. 11–19, sob. 10–14

www.sklepbabyboom.com.pl

BIURO RACHUNKOWE
DORADCY PODATKOWEGO
Licencja Min. Fin. 9131/98

• 20 lat doÊwiadczenia
• pełen zakres usług
• korzystne ceny
• pomoc w zało˝eniu działalnoÊci
gospodarczej
Tel. 22 773-25-69, 22 773-38-91
www.podatkiwesola.pl
Warszawa-Wesoła ul. Trakt Brzeski 54 A (pawilony handlowe)
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Oto nasi kolejni
najm∏odsi sàsiedzi. Ich rodzicom,
a tak˝e rodzicom
wszystkich innych
weso∏owskich maluchów, ˝yczymy wiele radoÊci. A wy, Drogie Maleƒstwa, witajcie
wÊród nas! RoÊnijcie zdrowo
i bàdêcie radoÊcià dla swoich rodziców. Mieszkacie w malowniczo po∏o˝onej dzielnicy, wokó∏ sà
pi´kne lasy i czeka na Was spore grono nieco tylko
starszych kolegów i kole˝anek.

Witajcie
wÊród
nas

WESO¸A

NIEåPA 2014
Wygraj bilety na koncert Blue Cafe
Nie bój si´ powiedzieç 3 × NIE – NIE PIJ¢,
NIE PAL¢, NIE åPAM. Zach´ca Ci´ do tego
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii wraz z Pomorskà Agencjà Imprez Artystycznych „PAJA”, którzy po raz kolejny organizujà imprez´ estradowà po∏àczonà z akcjà
profilaktyczno-informacyjnà. W ramach tegorocznej imprezy wystàpi zespó∏ Blue Cafe.
Dla naszych czytelników mamy cztery podwójne zaproszenia na to wydarzenie!
JeÊli chcecie wygraç bilety na koncert,
odpowiedzcie na proste pytanie konkursowe: Za co lubisz „WiadomoÊci Sàsiedzkie”,
a co w naszych miesi´cznikach i stronie internetowej Ci si´ nie podoba? Odpowiedzi przysy∏ajcie do 7 marca 2014 r. na adres mailowy: info@wiadomoscisasiedzkie.pl, w tytule piszàc „Blue Cafe”. W treÊci maila
wpiszcie swoje imi´ i nazwisko, a tak˝e nu-

mer telefonu. SpoÊród nades∏anych odpowiedzi wylosujemy czworo zwyci´zców
i skontaktujemy si´ z nimi telefonicznie
w poniedzia∏ek 10 marca br.
Pod has∏em NIEåPA kryjà si´ treÊci dotyczàce problematyki uzale˝nieƒ. Co roku
koncerty organizowane przez Pomorskà
Agencj´ Imprez Artystycznych „PAJA” trafiajà do szerokiego kr´gu spo∏eczeƒstwa.
W imprezach estradowych biorà udzia∏ ludzie kultury i sportu, którzy nie majà ˝adnego zwiàzku z subkulturà uzale˝nieƒ.
W ubieg∏ym roku gwiazdà wieczoru by∏ zespó∏ De Mono, który Êwi´towa∏ swoje 25-lecie. W tym roku goÊcie zebrani 21 marca
2014 r. o godzinie 18.30 w Sali Kongresowej
b´dà mieli okazj´ bawiç si´ przy piosenkach
zespo∏u Blue Cafe.
Olga ¸´cka
Redakcja zastrzega sobie prawo wykorzystania
niektórych wypowiedzi (anonimowo, bez podawania jakichkolwiek danych pozwalajàcych
Paƒstwa zidentyfikowaç) do celów promocyjnych.

„WÊród nocnej ciszy”
w wykonaniu
Cantores Misericordiae
W dniu 17 stycznia OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a zaproponowa∏ mieszkaƒcom
Weso∏ej w ramach integracji lokalnej w auli Zespo∏u Szkó∏ nr 94 wyst´p Miejsko-Parafialnego Chóru
Cantores Misericordiae pod batutà Zbigniewa Szablewskiego, dyrygenta, chórmistrza i pedagoga.
Chór zapewnia opraw´ muzycznà nabo˝eƒstw
niedzielnych w Zàbkach (dla zainteresowanych:

w ka˝dà drugà niedziel´
miesiàca – godz. 18.00
i czwartà – godz. 10.00),
bierze udzia∏ w przeglàdach i konkursach, zdobywajàc wyró˝nienia i nagrody. Repertuar Zespo∏u
stanowià g∏ównie utwory sakralne oraz Êwieckie
ró˝nych epok wykonywane a cappella lub z towarzyszeniem organów.
W Weso∏ej muzycy wykonali kilkanaÊcie kol´d bo˝onarodzeniowych. Pogoda tego dnia
sprzyja∏a Êwiàtecznej atmosferze, a kol´dy

Kàcik seniora

przez Krystyn´ Jand´ przyciàga uwag´ widza
przez pe∏ne dwie godziny. Wielka Aktorka
i Wielki Teatr – goràco polecam.

Wydarzenia kulturalne
W styczniu mieliÊmy
przyjemnoÊç byç na spektaklu pt. „Danuta W.” w Teatrze Polonia. Jest to monodram wg powieÊci
Pierwszej Damy Danuty
Wa∏´sy w re˝yserii Janusza
Zaorskiego. Z tekstem ksià˝ki zapoznaje nas
Krystyna Janda, która sama stwierdzi∏a, ˝e by∏o
to jedno z najwi´kszych jej wyzwaƒ ˝yciowych
i zawodowych. To niezwyk∏e przedstawienie
by∏o ilustrowane filmowymi obrazami z ˝ycia
rodziny Wa∏´sów, przeplatane historià przemian demokratycznych w Polsce. Historia opowiedziana przez kobiet´, ˝on´, a przede
wszystkim matk´. Monodram zaprezentowany

Wieczór z kol´dami
W przeddzieƒ Êwi´ta Trzech Króli w koÊciele
OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej odby∏ si´ niezwyk∏y koncert kol´d. Pod batutà Lecha Nowickiego
i El˝biety Strykier Teatr Muzyczny Niebieskie
Migda∏y zaprezentowa∏ si´ w nowej ods∏onie.
Zespó∏ ju˝ od kilku lat istnieje przy OÊrodku Kultury w Weso∏ej, dajàc przynajmniej dwa koncerty rocznie. Tym razem wyszli poza mury oÊrodka i zaÊpiewali kilkanaÊcie znanych i pi´knych
kol´d. GoÊcinnie wystàpi∏a Ania Szybiƒska, która zaprezentowa∏a swój niewàtpliwy talent wokalny w dwóch solówkach, oraz Arnycesa Ball,
egzotyczna Amerykanka z Los Angeles, która
m.in. zmierzy∏a si´ z góralskà gwarà w kol´dzie
„Oj maluÊki, maluÊki”.
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w wykonaniu chóru magicznie oddzia∏ywa∏y na
s∏uchaczy. Wyst´p zaskoczy∏ obecnych wysokim
standardem, niepowtarzalnym brzmieniem
i wyjàtkowymi strojami, w jakie byli ubrani
cz∏onkowie chóru. Chór zademonstrowa∏ mistrzostwo wokalne, a jego ró˝norodnoÊç
brzmienia nie ma sobie równych.
Marzenna Todorska
Dyrektor OPS
Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy

Wykonawcy to g∏ównie mieszkaƒcy naszej
dzielnicy, którzy z radoÊcià dzielà si´ z nami swojà wspólnà pasjà. Obiecali, ˝e wiosnà przedstawià program z piosenkami z Kabaretu Starszych
Panów. Czekamy z niecierpliwoÊcià na ten niezwyk∏y spektakl (szczegó∏y na powstajàcej w∏aÊnie stronie: www.niebieskiemigdaly2010.pl).
Gra˝yna Weber
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Ma∏gorzata Szcz´sna:
Tworzàc projekt stroju
komponujemy elementy
odnoszàce si´ do wzroku,
s∏uchu i niekiedy dotyku.
Na strój przenosimy pewne
aspekty postrzegania Êwiata przez kobiet´ i dobieramy materia∏y, które przez swój szelest oddzia∏ujà na
s∏uch, a fakturà
i strukturà materia∏u – na zmys∏
dotyku.
Pasjà
tworzenia ogarniamy ca∏à ludzkà istot´ kobiety.

W poprzednim wydaniu wspominaliÊmy
o pokazie mody marki La Metamorphose
dwóch projektantek Ewy Gawkowskiej
i Ma∏gorzaty Szcz´snej, który odby∏ si´
w Teatrze Sabat. W dzisiejszym numerze
zadaliÊmy pytanie autorkom kolekcji:
jaka jest wizja marki i skàd czerpià inspiracj´ do tworzenia projektów?
Ewa Gawkowska:
Marka La Metamorphose
Gawkowska & Szcz´sna
powsta∏a z pasji do tworzenia pi´kna i dà˝enia
do uchwycenia wizji kobiecoÊci w odpowiedniej formie i kroju.
Dla ka˝dego, kto kocha projektowanie, jest
jasne, ˝e stanowi to
efekt bardzo d∏ugiego
procesu, na który wp∏yw
majà nie tylko zdolnoÊci i profesjonalizm zawodowy projektanta, ale tak˝e tajemnica tkwiàca
w konkretnym miejscu i wizji autora. Odwiedzajàc Pary˝, jeszcze jako dziecko, obserwowa∏am
elegancj´ i szlachetnoÊç kobiecego stroju i dziÊ
stanowi to dla mnie podstaw´ misji w kreowaniu marki La Metamorphose.

+ ogródek 80 m2
+ garaż 13 m2

Ewa Gawkowska: Kolekcja Sensuelle
marki La Metamorphose, którà proponujemy, pozwala na komponowanie samej
siebie poprzez strój – od delikatnej i subtelnej po zmys∏owà i tajemniczà. Stàd kolorystyka
bieli i czerni wyst´pujàca w kreacjach. PrzemyÊlane
i odpowiednio dobrane materia∏y szlachetne, takie
jak szyfon jedwabny czy jedwabna tafta, przy klasycznej formie, pozwalajà kobiecie na ujrzenie siebie w ró˝nych, ale wcià˝ doskona∏ych ods∏onach.
Wierz´, ˝e kobiety mogà poprzez stroje La Meta-

morphose podkreÊliç w∏asne wewn´trzne pi´kno
i powiedzieç: „Taka jestem, taka chc´ byç i jest
to tylko mój wybór” –
tak jak my dokona∏yÊmy
wyboru w swoim ˝yciu
i pokaza∏yÊmy Êwiatu to,
co tworzymy od lat.
Ma∏gorzata Szcz´sna: W swojej filozofii
marki La Metamorphose
opieramy si´ ponadto na
klasyce, która jest wieczna. Jak mówi∏a niegdyÊ
Coco Chanel: „Moda
przemija, styl pozostaje”.
My pragniemy w swoich
strojach ukazaç kobiecy
wdzi´k i pi´kno.
Zapraszamy do naszego Êwiata La Metamorphose, gdzie sztuka projektowania ∏àczy si´
z kreatywnà wyobraênià i magià stylu. Warto
dodaç, ˝e wspania∏e stroje kolekcji La Metamorphose Ewa Gawkowska & Ma∏gorzata Szcz´sna
mo˝ecie Paƒstwo ju˝ od 01.02.2014 obejrzeç
w Atelier w Metamorfoza Day Spa w Weso∏ej.

www.lametamorphose.pl
Marta Frejtan

ul. Motylkowa 11
Warszawa-Międzylesie

cenę 565 000 zł
· za
stan
· deweloperski

e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
tel. 505283785
www.ulicamotylkowa.pl
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Pasja tworzenia pi´kna

WESO¸A

Traktem do Traktatu
cd. z I str. ok∏adki

Dla tych, którzy kuchni´ polskà wolà
jednak w postaci obiadów u mamy, Restauracja Traktat ma innà ciekawà propozycj´. Poza sta∏ym, „patriotycznym” menu,
b´dà si´ tu odbywa∏y tygodnie tematyczne,
poÊwi´cone kuchniom innych regionów
Êwiata. Regiony te nie b´dà wybierane
przypadkowo, ale wed∏ug kalendarza istotnych wydarzeƒ. Narodowe Êwi´ta, wa˝ne
rocznice czy inne szczególne dla danego
kraju dni b´dà pretekstem do zaprezentowania jego sztandarowych daƒ. W klimat
tamtych miejsc przeniosà Paƒstwa towarzyszàce tygodniom narodowym muzyczne
wyst´py na ˝ywo. PomyÊlcie tylko – tydzieƒ
rosyjski w oprawie lirycznych pieÊni Bu∏ata
Okud˝awy, tydzieƒ w∏oski z pi´knymi melodiami Drupiego czy tydzieƒ meksykaƒski
z prawdziwymi mariachi w bogato zdobionych sombrerach – to jak podró˝owaç po
Êwiecie bez opuszczania Weso∏ej :-) !
Co prawda nie mieliÊmy jeszcze okazji
spróbowaç oferowanych przez Restauracj´ Traktat daƒ, ale ju˝ dziÊ jesteÊmy
pewni, ˝e b´dà to wy˝yny smaku i kulinarnego kunsztu, gdy˝ szef kuchni
i wspó∏pracujàcy z nim personel posiadajà wysokie kwalifikacje i presti˝owe nagrody bran˝owe na swoim koncie.

Taniec, muzyka i cygara
Wspomniane tygodnie dedykowane
poszczególnym krajom nie b´dà jedynymi
dniami, w które wn´trza Traktatu wype∏ni
muzyka. Co tydzieƒ, w czwartki i niedzie-

le, odbywaç si´ tu b´dà recitale harfistki,
a w piàtki i soboty – dancingi, oczywiÊcie
równie˝ z muzykà na ˝ywo. Nie sposób nie
wspomnieç o ciekawej inicjatywie, przypuszczalnie jedynej w tej okolicy. B´dzie
to cz∏onkowski klub taneczny „Cygaro”.
Profesjonalni instruktorzy taƒca zdradzà
Paƒstwu tajniki ró˝nych stylów tanecznych – od poloneza, przez taniec towarzyski, po flamenco, a nabyte umiej´tnoÊci
b´dzie mo˝na szlifowaç na klimatycznych
wieczorkach tanecznych. Ich wyjàtkowà
atmosfer´ tworzyç b´dzie nie tylko taniec
i muzyka, ale równie˝ oryginalne cygara
i wysokogatunkowe alkohole dla smakoszy – wszystko do nabycia na miejscu.

Jedno spotkanie
i wesele gotowe
Du˝a, pi´kna sala niedaleko miejsca
zamieszkania i swojej parafii, wyÊmienite
jedzenie i zapewniona muzyka, a nawet
nauka taƒca, nasuwajà zapewne m∏odym,
Êwie˝o zar´czonym parom oczywiste pytanie – czy mo˝na tu zorganizowaç wese-

le? Odpowiedê twierdzàca to nie wszystko. Restauracja Traktat kompleksowo
przygotuje Wasze wesele – poza posi∏kami zapewni te˝ samochód dla m∏odej
pary, dekoracj´ sali, opraw´ muzycznà
i wszelkie dodatkowe atrakcje, jakie tylko
Wam si´ zamarzà. Mo˝na tu oczywiÊcie
zorganizowaç tak˝e inne imprezy okolicznoÊciowe: chrzciny, komunie, firmowe
imprezy integracyjne czy studniówki.

WyjÊç poza schemat
Zwykle w tym miejscu prezentacja nowych restauracji si´ koƒczy. O Restauracji Traktat nale˝y powiedzieç coÊ jeszcze.
Jej w∏aÊciciele finalizujà w∏aÊnie rozmowy dotyczàce obj´cia swoim patronatem
jednego z paƒstwowych domów dziecka.
Przede wszystkim na jego rzecz, ale równie˝ i w innych szczytnych celach, b´dà
w przysz∏oÊci organizowaç tu liczne akcje
charytatywne, o których b´dziemy Paƒstwa na bie˝àco informowaç.
Hanna Kowalska

Restauracja „Traktat”
ul. Trakt Brzeski 3B
05-077 Warszawa-Weso∏a
Godziny otwarcia
(po oficjalnym rozpocz´ciu dzia∏alnoÊci):

niedziela – czwartek 10:00–23:00
piàtek – sobota 10:00–1:00
Kontakt:
Tel. + 48 22 760 05 24
Tel. kom. 608 44 88 98
e-mail: biuro@restauracjatraktat.pl
www.restauracjatraktat.pl
(strona w budowie)
www.facebook.com/RestauracjaTraktat
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Pochwa∏a polskoÊci
i inne smaki Êwiata

WESO¸A

Strefa zdrowia

Uzdrawiajàca
moc po˝ywienia
Ju˝ w staro˝ytnoÊci Hipokrates, który po∏o˝y∏
fundamenty wspó∏czesnej medycyny, mówi∏:
„Niech po˝ywienie b´dzie lekarstwem, a lekarstwo po˝ywieniem”. Wierzy∏ on, ˝e ludzki organizm ma zdolnoÊç samoleczenia, jeÊli zapewni
mu si´ odpowiednie warunki, i jako jeden
z pierwszych bada∏ wp∏yw diety i czynników Êrodowiskowych na ˝ycie oraz zdrowie fizyczne
i psychiczne cz∏owieka.
G∏ównymi powodami przedwczesnych zgonów w minionych wiekach by∏y przemoc i infekcje. Jednak obecnie, gdy normà ˝ywieniowà sta∏y si´ przetworzone pokarmy, ˝ywnoÊç typu fast
food czy masowo spo˝ywane s∏odycze, dramatycznie wzros∏a zapadalnoÊç na choroby serca,
udary mózgu oraz nowotwory, wype∏niajàc tym
samym luk´ pozostawionà przez rzadsze wyst´powanie chorób zakaênych.
Od dawna wiadome jest, ˝e ludzki organizm
jest bardzo elastyczny i posiada wysokà zdolnoÊç samonaprawy. Stosowanie leków nie pomo˝e nam jednak pozbyç si´ uszkodzeƒ na poziomie komórkowym, które powstajà na skutek
nieodpowiedniego od˝ywiania przez ca∏e ˝ycie
i w ogromnej mierze przyczyniajà si´ do wyst´powania chorób uk∏adu krà˝enia, takich jak
choroba niedokrwienna serca czy choroby naczyniowo-mózgowe, zwiàzane z nadciÊnieniem
t´tniczym, cukrzycà i wysokim poziomem cholesterolu we krwi.
Istnieje równie˝ wiele badaƒ naukowych
wskazujàcych na Êcis∏à zale˝noÊç pomi´dzy sposobem od˝ywiania a wyst´powaniem chorób
nowotworowych. Ostatnie doniesienia wskazujà
równie˝ na wp∏yw sposobu od˝ywiania na rozwój astmy. Wyniki badaƒ wykaza∏y, i˝ dieta uboga w b∏onnik, oparta na produktach wysokoprzetworzonych, znacznie sprzyja rozwojowi
astmy. Szwajcarscy naukowcy udowodnili, ˝e
b∏onnik przyczynia si´ do rozwoju pewnych „dobrych” typów bakterii w jelitach, które z kolei
sprzyjajà powstaniu zwiàzków ∏agodzàcych procesy zapalne zachodzàce w p∏ucach i oskrzelach
w reakcji na alergeny.
Szczególne znaczenie dla naszego organizmu
majà tzw. fitozwiàzki – zwiàzki chemiczne zawarte w warzywach i owocach, które zapobiegajà chorobom i odgrywajà ogromnà rol´
w procesie zdrowienia. Do tej pory naukowcy
odkryli ok. 30 tys. takich zwiàzków, charakteryzujàcych si´ m.in. dzia∏aniem:
■ antybakteryjnym – np. allicyna w czosnku
wykazuje dzia∏anie antybakteryjne i przeciwzapalne, a proantocyjanidiny zawarte w ˝urawinie u∏atwiajà zwalczanie infekcji dróg
moczowych,
■ antyoksydacyjnym – chronià komórki przed
szkodliwym utlenianiem i w ten sposób redukujà ryzyko rozwoju nowotworów (np. siarczki allilu zawarte w cebuli, porze, czosnku, kawww.wiadomoscisasiedzkie.pl

■

■

■

rotenoidy zawarte g∏ównie w marchwi czy polifenole, których podstawowymi êród∏ami sà
herbata i winogrona),
hormonalnym – np. izoflawony soi podobnie jak ludzkie estrogeny redukujà symptomy menopauzy i osteoporozy,
stymulujàcym enzymy – np. indole zawarte
w kapuÊcie redukujà ryzyko zachorowania na
raka piersi,
ograniczajàcym
replikacj´ DNA –
np. saponiny zawarte w fasoli czy
kapsaicyna obecna
w papryce chronià
DNA przed niszczàcymi czynnikami
przyczyniajàcymi si´
do rozwoju chorób
nowotworowych.

ochron´ przed chorobà wieƒcowà. Najliczniejsze
badania nad fitozwiàzkami podkreÊlajà tak˝e ich
rol´ w zapobieganiu chorobom nowotworowym.
Istnieje jednak szereg produktów, które spo˝ywane sà przez ludzi w bardzo du˝ych iloÊciach, a które majà znikomà wartoÊç od˝ywczà. Nale˝à do nich m.in. wspomniane wy˝ej
produkty wysokoprzetworzone czy dania gotowe, np. zupki w proszku, fast foody, w´dliny,
ale tak˝e cukier czy bia∏a màka, które powodujà znaczne os∏abienie organizmu, wp∏ywajàc
przede wszystkim na zak∏ócenie funkcjonowania uk∏adu pokarmowego.
Pami´tajmy, ˝e zmiana stylu ˝ycia – w tym
przede wszystkim regularna, umiarkowana aktywnoÊç fizyczna oraz zrównowa˝ona dieta
– pozwalajà nie tylko wyd∏u˝yç ˝ycie, ale równie˝ podnieÊç jakoÊç ˝ycia, zapobiec wielu chorobom, zwi´kszyç poziom energii, utrzymaç prawid∏owà mas´ cia∏a, a nawet cofnàç wiele istniejàcych objawów chorobowych.
Urszula Religioni
specjalista zdrowia publicznego
HD MEDICAL, www.hdmedical.pl

Fitozwiàzki regulujà
ponadto poziom ciÊnienia krwi oraz poziom cholesterolu,
dzi´ki czemu stanowià

17

WESO¸A

Kàcik stylistki

M´ska rzecz
– zdrowa skóra
W tym miesiàcu kilka
s∏ów o m´skiej skórze i jej
piel´gnacji. Ró˝nice pomi´dzy m´skà a kobiecà skórà
wynikajà z iloÊci oraz dzia∏ania hormonów. Androgeny
u m´˝czyzn i estrogeny u kobiet determinujà ró˝nice
w strukturze i funkcjonowaniu skóry.
Naskórek m´˝czyzn jest od 15% do 25%
grubszy od naskórka kobiet, w zwiàzku z czym
jest bardziej odporny na ból, dotyk, temperatur´. Androgeny majà wp∏yw na wzmo˝onà aktywnoÊç gruczo∏ów ∏ojowych, co prowadzi do
sta∏ego pokrycia skóry filtrem t∏uszczowym
(lepsza ochrona skóry), a wi´ksza iloÊç gruczo∏ów ekrynowych powoduje silniejsze pocenie
si´ skóry. Skóra w∏aÊciwa posiada wi´kszà iloÊç
w∏ókien kolagenowych i spr´˝ystych, przez co
jest odporniejsza, j´drniejsza i bardziej elastyczna. Skóra m´˝czyzn posiada du˝à iloÊç
mieszków w∏osowych, jest poza tym mocno
ukrwiona, ciemniejsza (zawiera wi´kszà iloÊç
melaniny), a jej pH jest kwaÊniejsze ni˝ u kobiet. Generalnie skóra m´ska starzeje si´ póêniej (nast´puje powolniejszy proces utraty ko-

lagenu), natomiast post´p starzenia jest znacznie szybszy, pojawiajà si´ g∏´bokie zmarszczki,
i to w du˝ej iloÊci. Andropauza przebiega ∏agodniej ni˝ menopauza i ma tym samym mniejszy wp∏yw na równowag´ procesów zachodzàcych w skórze.
Skóra m´˝czyzn nara˝ona jest, oprócz typowych czynników zewn´trznych, na koniecznoÊç
codziennego golenia (w wi´kszoÊci przypadków). Zabieg ten powoduje podra˝nienie i redukcj´ warstwy rogowej naskórka, zniszczeniu ulega
p∏aszcz hydrolipidowy, podra˝nione sà gruczo∏y
∏ojowe i mieszki w∏osowe. Stàd wielkie znaczenie
piel´gnacji skóry przed, w trakcie i po goleniu.
Specjalne, przeznaczone ku temu kosmetyki skutecznie oczyszczajà skór´, nie powodujàc utraty
p∏aszcza hydrolipidowego, dzia∏ajà kojàco, ∏agodzàco i uspokajajàco na skór´, poprawiajà jej napi´cie i spr´˝ystoÊç, ponadto dzia∏ajà przeciwzmarszczkowo, regenerujàco i wyg∏adzajàco.
Sk∏ad i zapach tych kosmetyków jest specjalnie
dostosowany do potrzeb i upodobaƒ m´˝czyzn.
Do codziennych czynnoÊci piel´gnacyjnych
skóry twarzy nale˝y:
1. Oczyszczenie skóry
Twarz nale˝y umyç jak naj∏agodniejszym Êrodkiem do mycia twarzy, nast´pnie osuszyç delikatnie r´cznikiem, nie tràc skóry.
2. Nawil˝anie tonikiem
Tonik to wcià˝ niedoceniany przez m´˝czyzn
Êrodek. Reguluje poziom pH skóry i dba o to,
aby krem piel´gnacyjny lepiej si´ wch∏ania∏.

Okiem coacha

Jeszcze raz o mi∏oÊci... czyli
Walentynki i 3 proste sposoby, by si´ zakochaç
Choç wokó∏ nas pi´kna zima, w sercach tych, którzy t´sknià za
mi∏oÊcià, tworzà si´ ma∏e sopelki lodu. Kolejne samotne Walentynki…
Jak wi´c u∏atwiç sobie poszukiwania, co zrobiç, aby przyciàgnàç mi∏oÊç?
Po pierwsze: bàdê optymistà
Cz∏owiek, który wierzy w dobre rozwiàzania,
jest o wiele skuteczniejszy w dzia∏aniu od autora czarnych scenariuszy. To dzia∏a jak samospe∏niajàca si´ przepowiednia.
Jak powiedzia∏ Henry Ford: JeÊli sàdzisz, ˝e
potrafisz, to masz racj´. JeÊli sàdzisz, ˝e nie potrafisz – równie˝ masz racj´.
Poczucie szcz´Êcia w ˝yciu jest w wi´kszym
stopniu zale˝ne od nastawienia do niego ni˝ realnie zachodzàcych wydarzeƒ. To oznacza, ˝e
optymizm i pozytywne myÊlenie ma naƒ wi´kszy
wp∏yw ni˝ na przyk∏ad wygrana w toto-lotka.
Psycholog prof. Martin Seligman (USA) ze swoimi wspó∏pracownikami prowadzi∏ d∏ugoletnie
badania na grupie osób skrajnie nieszcz´Êliwych, jednak jego celem by∏o odkrycie recepty
na szcz´Êcie. Pierwszym medykamentem na liÊcie 120 – okaza∏y si´ pozytywne emocje.
Dlatego warto zapami´taç te s∏owa:
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Uwa˝aj na swoje myÊli, stajà si´ s∏owami.
Uwa˝aj na swoje s∏owa, stajà si´ czynami.
Uwa˝aj na swoje czyny, stajà si´ nawykami.
Uwa˝aj na swoje nawyki, stajà si´ charakterem.
Uwa˝aj na swój charakter, on staje si´ Twoim losem.

Po drugie: nigdy nie mów nigdy
Poznajàc kogoÊ, zachowaj otwartoÊç, czyli:
– Idàc na spotkanie, pami´taj, ˝e oboje jesteÊcie w takiej samej sytuacji. Oboje macie trem´
i macie prawo do b∏´dów, a nawet gaf, wi´c nie
prze˝ywaj, gdy Twoja ∏y˝eczka zadzwoni g∏oÊno
o fili˝ank´ albo gdy on pomyli Johna Galliano
z Galileuszem. Poczucie humoru na pierwszym
i ka˝dym kolejnym spotkaniu jest niezb´dne.
– Nie porównuj! Szczególnie jeÊli masz za sobà zawód mi∏osny, mo˝esz mieç tendencj´ do
myÊlenia – moja eks nosi∏a fajniejsze ciuchy, mój
by∏y zawsze wiedzia∏, co b´dziemy robiç...
Ten ktoÊ jej inny, ale inny nie oznacza gorszy!

Oferty salonów skierowanych specjalnie
dla panów sà coraz bogatsze

3.Stosowanie kremów specjalnie przeznaczonych dla m´˝czyzn
Nawil˝ajà one skór´, zapewniajà jej ochron´,
∏agodzà podra˝nienia, dostarczajà niezb´dnych
sk∏adników od˝ywczych i piel´gnujàcych.
Coraz wi´cej m´˝czyzn przekonuje si´ tak˝e
do profesjonalnych zabiegów piel´gnacyjnych
na twarz i cia∏o wykonywanych w salonach kosmetycznych. Do najbardziej popularnych nale˝à
zabiegi oczyszczajàce skór´ twarzy, czyli tzw.
czyszczenie klasyczne, oraz peelingi kawitacyjne
po∏àczone z masa˝em i maseczkami od˝ywczymi, mikrodermabrazja diamentowa, zabiegi od˝ywcze na podra˝nionà skór´ i wrastajàce w∏oski, zabiegi piel´gnacyjne na okolice oczu, masa˝e relaksacyjne na cia∏o, masa˝e sportowe lub
goràcymi kamieniami oraz m´ski manicure.
Na wyglàd trzeba zapracowaç. Aby cieszyç si´ dobrà cerà, oprócz piel´gnacji nale˝y zadbaç o zrównowa˝onà diet´, ruch i odpowiednià iloÊç snu.
Ma∏gorzata Grabczyƒska
wiza˝ystka, gosia@makeupart.pl

– Staraj si´ naprawd´ poznaç drugà stron´
i sam(a) daj si´ poznaç. Niech Wasza rozmowa
b´dzie ˝ywa i autentyczna. Pytaj o to, co Ci´ naprawd´ interesuje, i odpowiadaj tak, jak czujesz
i myÊlisz, a nie tak, jak uwa˝asz, ˝e powinieneÊ
lub powinnaÊ.
– JeÊli pierwsze spotkanie wypad∏o fajnie, ale
bez fajerwerków, zamiast poddawaç si´ rozczarowaniu, powiedz sobie: jest mi∏y(a), inteligentny(a),
dobrze nam si´ rozmawia, wi´c zobaczymy... jeÊli
si´ nie zakocham, to mo˝e zyskam przyjaciela, kogoÊ, z kim mog´ pójÊç do kina, na spacer.
– JeÊli spotkanie by∏o w Twojej ocenie bli˝sze
kole˝eƒskiej relacji ni˝ zakochaniu, ale chcesz kontynuowaç znajomoÊç, nie umawiaj si´ na kolejne
w romantycznej scenerii, ale pójdê za instynktem
i umówcie si´ gdzieÊ, gdzie zabra∏(a) byÊ kumpla.
– Nie staraj si´ czuç tego, czego nie czujesz,
i niczego nie udawaj. Zachowaj kontakt ze swoimi emocjami. Wydumane uczucia nie majà ˝adnych szans.
– Zbieraj doÊwiadczenia. Dzi´ki temu nawet
jeÊli masz za sobà dziesi´ç nieudanych randek,
kolejna mo˝e byç Êwietna.

Po trzecie: trenuj poczucie humoru
Pami´taj, ˝e „Mi∏oÊç jest jak eter. Mo˝e zabiç,
ale mo˝e te˝... ulotniç si´....”. (A. A. Konar)
˚ycz´ Wam wielu wspania∏ych spotkaƒ.
Joanna Godecka
Nr 155 / Luty 2014
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W Twoim ogrodzie

Zio∏owy ogródek na parapecie
Ka˝dy, kto uwielbia smak Êwie˝ych zió∏ dodawanych do rozmaitych potraw, powinien
zainwestowaç troch´ czasu w wyhodowanie
w∏asnych roÊlin. Posiadanie miniogródka,
w którym b´dziemy samodzielnie uprawiaç
aromatyczne roÊliny, to co prawda przyjemnoÊç dla cierpliwych, ale naprawd´ warto?
Co posadzimy we w∏asnym domowym ogródku, zale˝y wy∏àcznie od naszych preferencji i od tego, jak cz´sto u˝ywamy danych zió∏ w domowej kuchni. Najlepiej
na parapecie uprawiaç roÊliny jednoroczne – bazyli´,
majeranek, rukol´, czàber czy kolendr´. Mo˝emy hodowaç w doniczkach równie˝ zio∏a wieloletnie, ale wtedy
nale˝y je traktowaç jak sadzonki jednoroczne lub uprawiaç na balkonie. JeÊli posiadamy ogródek, roÊliny wieloletnie – tymianek, oregano, rozmaryn, mi´t´ i sza∏wi´
– dobrze jest wysiaç ju˝ teraz, aby pod koniec maja przesadziç wyroÊni´te ju˝ sadzonki do gruntu. Do doniczek
wsadzajmy po kilka-kilkanaÊcie nasionek w zale˝noÊci
od wielkoÊci pojemnika. JeÊli nasiona zostanà wysiane
zbyt g´sto, trzeba b´dzie robiç rozsad´, aby nie t∏oczy∏y
si´ w ma∏ym pojemniku. Zbytnie zag´szczenie nasion
mo˝e równie˝ zahamowaç ich póêniejszy wzrost.
To, co wyró˝nia upraw´ domowà od roÊlin sadzonych w ogrodzie, to ˝e nie ma ˝adnych ograniczeƒ, jeÊli chodzi o warunki zewn´trzne. Z powodzeniem wi´c
mo˝emy cieszyç si´ ich smakiem równie˝ zimà, pod warunkiem ˝e wysiejemy je odpowiednio wczeÊniej. Zio∏a
to roÊliny, które nie potrzebujà specjalnych warunków
do ˝ycia. Wystarczy im troch´ ziemi, s∏oƒce i woda. Ziemia powinna byç zwyk∏a – pod∏o˝e uniwersalne, które
mo˝na zakupiç w praktycznie ka˝dym sklepie z artyku∏ami ogrodniczymi. Nie u˝ywajmy specjalnych pod∏o˝y
do okreÊlonych grup roÊlin. Mo˝emy te˝ kupiç specjalne
pod∏o˝e do wysiewu nasion, które jest odka˝one
i zmniejszy ryzyko chorób siewek. Na dnie pojemnika
pod warstwà ˝yznego pod∏o˝a wysypmy niewielkà

warstw´ drena˝owà, np. z ma∏ych kamyków czy keramzytu. Zapewni to lepszà struktur´ pod∏o˝a i dobry drena˝. Do uprawy zió∏ w domu niepotrzebne b´dà nam
równie˝ nawozy. W przypadku piel´gnacji tych roÊlin im
proÊciej, tym lepiej i na pewno zdrowiej. O czym wi´c
trzeba koniecznie pami´taç? Âwiat∏o jest najwa˝niejszym êród∏em „po˝ywienia” dla roÊlin. Trzeba zagwarantowaç im sta∏y dost´p promieni s∏onecznych, np.
ustawiajàc pojemniki z nasionami na parapecie po∏udniowym lub po∏udniowo-wschodnim. Aby roÊliny ros∏y
równomiernie, doniczki nale˝y obracaç co jakiÊ czas,
aby z ka˝dej strony mia∏y zapewnionà odpowiednià
dawk´ Êwiat∏a. Zimà jest to szczególnie wa˝ne, poniewa˝ s∏oƒce jest skàpe, a dzieƒ bardzo krótki. Nie zra˝ajmy si´, jeÊli roÊliny b´dà ros∏y powoli. Nale˝y uzbroiç si´
w cierpliwoÊç, a na pewno odwdzi´czà si´ niezwykle
aromatycznymi listkami. Podlewanie: ziemia powinna
byç stale wilgotna, ale nie przelewana. Nadmiar wody
mo˝e zaszkodziç roÊlinom w równym stopniu co jej
brak. WyroÊni´te roÊliny mo˝na zraszaç mi´kkà wodà,
aby by∏y j´drne i zachowa∏y odpowiedni turgor. Uprawiajàc zio∏a w okresie zimowym, nale˝y zachowaç
w pomieszczeniu temperatur´ ok. 19–21°C. Nie powinno si´ ich nara˝aç na przeciàgi, jeÊli wi´c otwieramy
okno, aby przewietrzyç mieszkanie, odstawmy m∏ode
roÊliny, aby nie dozna∏y termicznego szoku.
Ogród zio∏owy mo˝na za∏o˝yç w dowolnym pojemniku. Wa˝ne, aby naczynie mia∏o na dnie otwory
umo˝liwiajàce odp∏yw nadmiaru wody. Poszczególne
gatunki zió∏ powinny rosnàç w osobnych doniczkach.
Pojemniki powinny mieç podstawk´, aby nadmiar wody nie zala∏ sto∏u czy parapetu. Ma∏e pojemniki sà wygodne, poniewa˝ mo˝na je bez trudu przestawiaç
w dowolne miejsce, aby roÊliny mia∏y jak najlepsze
warunki np. s∏oneczne. Dopiero po kilku tygodniach
wyroÊni´te siewki (kie∏kujàce roÊliny posiadajàce widocznà ∏ody˝k´ i listki) mo˝na przesadzaç do wi´kszych pojemników. Dla amatorów nowoczesnych tren-

dów i designerskich rozwiàzaƒ ekskluzywnà, niezwykle modnà propozycjà jest roÊlinna rama – wertykalny
ogród zio∏owy na Êcianie. To system sk∏adajàcy si´ ze
stela˝u, w którym umieszczone sà doniczki-kieszonki
wykonane z w∏ókniny. To w nich sadzimy wyroÊni´te
ju˝ roÊliny. Modu∏y te posiadajà wbudowane systemy
nawadniajàce – doskona∏e rozwiàzanie dla zapominalskich. System nawodnienia takiego rozwiàzania
dzia∏a w obiegu zamkni´tym, nie ingerujàc w architektur´ wn´trza, oraz nie wymaga pod∏àczenia do wody
i kanalizacji. Aby system dzia∏a∏ prawid∏owo, a zamieszczona w ramie dioda sygnalizowa∏a, kiedy dolaç
wod´ do zbiornika, ram´ nale˝y pod∏àczyç do pràdu.
Pierwsze plony z naszego domowego zio∏owego
ogrodu b´dziemy mogli zbieraç po 4–8 tygodniach.
Nale˝y pami´taç, aby z roÊlin zrywaç du˝e listki, najlepiej z wierzcho∏kowych cz´Êci. Nie zak∏ócajmy ich naturalnego wzrostu. Dzi´ki temu krzewinki b´dà si´ dobrze zag´szczaç i wypuszczaç m∏ode listki. Pami´tajmy, aby nie pozbawiaç roÊliny od razu wszystkich
listków i ∏ody˝ek – b´dzie s∏u˝y∏a nam d∏u˝ej. Uprawiajàc zio∏a w domu, zachowajmy równie˝ odpowiedni rytm wysiewu, aby zapewniç sobie ciàg∏oÊç zbiorów. Nie wysiewajmy kolejnych nasion dopiero wtedy,
kiedy zu˝yjemy i wyeksploatujemy poprzednie roÊlinki.
Zróbmy to kilka tygodni wczeÊniej, aby siewki by∏y stosunkowo du˝e i mo˝na by∏o z nich korzystaç.
Wyjàtkowo ∏atwà roÊlinà do uprawy w domowym
zaciszu jest rze˝ucha. Ta niezwyk∏a roÊlina o pikantnym, lekko pieprzowym smaku zawiera niezliczonà
iloÊç mikroelementów i substancji od˝ywczych, a jej
uprawa nie sprawi k∏opotu nawet dzieciom. Do jej
wzrostu niepotrzebna jest nawet ziemia i doniczka.
Wystarczy na talerzyku u∏o˝yç kilka warstw ligniny,
waty lub chusteczek higienicznych, wysiaç nasiona
i regularnie podlewaç, aby po 10–14 dniach cieszyç
si´ niezwyk∏ym smakiem tej roÊliny.

mgr in˝. Nina Klejnowska
Architekt krajobrazu, projektantka ogrodów
w „Garden & Pleasure”.

wielospecjalistyczny

Us∏ugi hydrauliczne

GABINET DENTYSTYCZNY

- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
- uprawnienia budowlane i gazowe

dr Maria Dawyniak

&

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak

tel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Periodontolog
tel.:

662 822 340

05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Warszawska 55 lok. 215

Zakład Pogrzebowy
całodobowo

Calvaria

Ul. Grochowska 144/146, tel. 22 836 40 09, 501 570 011
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Wojciech Klimm
Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog
Lekarz uprawniony do badaƒ kierowców i kandydatów na
kierowców kat. A, B, C, D, E, T oraz poj. uprzywilejowanych
ul. S∏owackiego 33
05-075 Warszawa-Weso∏a

tel.

602-174-916
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PRACE WYSOKOÂCIOWE

„PO LINIE”

Faktura VAT

☎ 606-808-358

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki

• ODÂNIE˚ANIE DACHÓW, USUWANIE SOPLI
• PIEL¢GNACYJNE CI¢CIE DRZEW
• NAPRAWA ORAZ CZYSZCZENIE RYNIEN

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 22 773 29 67•22 760 86 74•605 40 38 42

Lekarz chorób wewn´trznych
Specjalista medycyny rodzinnej
Badania do prawa jazdy, do pracy
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

PROTEZY • NAPRAWA
SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

Siedziba: Warszawa-Weso∏a
Stara Mi∏osna
ul. Irydowa 16

Równe raty, bez ukrytych opłat.

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), tel. 505 099 069

tel./fax 022 773 26 93
0 695 708 695
e-mail: fismag@poczta.fm

Szybka pożyczka do 7000 zł!

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna
G

603-373-968

Provident Polska S.A. 600 400 288
(taryfa wg opłat operatora)

Warszawa-Wesoła, Stara Miłosna

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY
☛ TERAPIA MANUALNA
☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

Nasz adres: Weso∏a-Stara Mi∏osna,
ul. Jana Paw∏a II 264, tel. 22-773-14-97
www.rehabilitacja-staramilosna.pl
gabinet@rehabilitacja-staramilosna.pl

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
10% ZNI˚KI DLA EMERYTÓW
NA ZABIEGI Z FIZYKOTERAPII

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

SPRAWY SÑDOWE :

●

CYWILNE (SPADKI, ZASIEDZENIA, NIERUCHOMOÂCI)

●

RODZINNE , ROZWODY

●

ADMINISTRACYJNE

Tel.

22 745-55-00, 602-22-69-64

adw.konaszewska@wp.pl
www.kancelaria-konaszewska.waw.pl
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Informacja o przygotowaniach do realizacji programu

placówkach kulturalnych i innych miejscach
ucz´szczanych przez mieszkaƒców Weso∏ej.

„Zima w MieÊcie 2014”

W ramach programu „Zima w MieÊcie 2014”
wszystkie zaj´cia sà bezp∏atne. Miasto pokrywa tak˝e koszt przejazdu grup uczestników programu Êrodkami komunikacji ZTM.

Tegoroczne ferie zimowe przypadajà na okres
17–28 lutego. Jak co roku w tym czasie Wydzia∏
OÊwiaty, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy zapewni, w ramach programu
„Zima w MieÊcie 2014”, ciekawà ofert´ zaj´ç
dla naszych dzieci i m∏odzie˝y, wype∏niajàcà czas
wypoczynku.
Propozycja obejmie punkty dziennego pobytu, punkty zaj´ç specjalistycznych, program imprez o zasi´gu dzielnicowym i ogólnomiejskim.
Uczestnicy programu korzystajàcy z punktów
dziennego pobytu i punktów zaj´ç specjalistycznych b´dà mieli do wyboru zaj´cia Êwietlicowe, sportowe (gry zespo∏owe, basen, si∏ownia), rekreacyjne, komputerowe, teatralne, filmowe, plastyczne, literackie oraz gry i zabawy
edukacyjne.
Dzieci w punktach dziennego pobytu b´dà
korzystaç z obowiàzkowego odp∏atnego ˝ywienia (7 z∏ dziennie za dwa posi∏ki, w tym 1 ciep∏y).
Zwolnione z op∏at za ˝ywienie sà dzieci, które
w czasie roku szkolnego korzystajà w szkole
z bezp∏atnych obiadów na mocy decyzji OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej lub przyznanego przez
dyrektora szko∏y stypendium „Posi∏ek dla
ucznia”. Zwolnienie nast´puje po okazaniu zaÊwiadczenia ze szko∏y.
Programy placówek, imprez dzielnicowych
i imprez miejskich zostanà tak skoordynowane,
aby przez ca∏y czas realizacji programu uczestnicy mieli mo˝liwoÊç skorzystania z jak najwi´kszej liczby zaj´ç. Dzielnica Weso∏a zaoferuje zaj´cia basenowe (1 godzina lekcyjna dziennie
przez ca∏y okres trwania akcji) i na si∏owni (1 godzina zegarowa dziennie), 2 spotkania z iluzjonistami dla najm∏odszych oraz przy sprzyjajàcych
warunkach pogodowych – zaj´cia z narciarstwa
biegowego. Ponadto dzieci z dziennych punktów pobytu oraz uczestnicy indywidualni b´dà
mogli korzystaç z bogatej oferty miejskiej (mi´dzy innymi z oferty OÊrodków Sportu i Rekreacji).
Dzielnica Weso∏a, w ramach programu miejskiego, dla grup z punktów dziennego pobytu
otrzyma wejÊciówki do Centrum Nauki Kopernik,
bilety na przedstawienie muzyczne projektu
„FOSA” oraz wejÊciówki do ZOO i muzeów warszawskich, spacery z przewodnikiem po Warszawie i wiele innych. Dok∏adna liczba propozycji
i wejÊciówek ustalana jest na bie˝àco, w miar´
otrzymywanych ofert.
Pe∏na oferta przygotowana przez Miasto Sto∏eczne Warszaw´ b´dzie dost´pna w najbli˝-

szych dniach na stronie www.zima.warszawa.pl.
Oferta Dzielnicy Weso∏a jest dost´pna od stycznia na stronie www.wesola.waw.pl oraz na
ulotkach informacyjnych dost´pnych w szko∏ach,

Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

dywanów
● wyk∏adzin
tapicerki meblowej i samochodowej

PRANIE

●

●

tel. 500-753-803
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Robusiaki dokarmiajà ptaki
Dzieci z Niepublicznego Przedszkola RobuÊ dokarmiajà ptaki przez ca∏y rok w karmnikach znajdujàcych si´ na terenie przedszkola. Majà okazj´ codziennie obserwowaç przylatujàcych do nich ma∏ych goÊci. Wiosnà odwiedza to miejsce wiele
ró˝norodnych gatunków, a w lecie ju˝ ca∏e rodzinki. Jednak zima to pora roku, w której ptaki majà
k∏opoty ze znalezieniem po˝ywienia i nale˝y szczególnie o nie zadbaç. Ka˝dy przedszkolak wie, ˝e
ptaszkom naj∏atwiej jest szukaç po˝ywienia
w karmnikach. Dlatego te˝ przedszkole zorganizowa∏o zaj´cia z zoologiem, na których zaprzyjaênio-

ny przyrodnik wyjaÊni∏ dzieciom, jak prawid∏owo
zadbaç o zimujàce u nas ptaki i co powinno si´
znaleêç w ich jad∏ospisie. Dzieci w trakcie zaj´ç
w przylegajàcym do przedszkola lesie wymieni∏y
stare karmniki na nowe. Podczas cz´stych spacerów b´dà odwiedzaç te miejsca i regularnie uzupe∏niaç ptasie sto∏ówki. Zach´camy mieszkaƒców
Starej Mi∏osny, aby do∏àczyli do naszej akcji DOKARMIAMY PTAKI i gdy wybiorà si´ na spacer do
pobliskiego lasu, nie przechodzili oboj´tnie obok
wiszàcych leÊnych jad∏odajni. Przedszkolaki, dokarmiajàc ptaki, rozwijajà swoje zainteresowania,

opiekuƒczoÊç, a tak˝e zyskujà poczucie, ˝e robià
coÊ dobrego dla otaczajàcej ich przyrody. Wi´cej
informacji i zdj´ç mo˝na znaleêç na stronie
www.robus.pl.
Magdalena Steciuk

Bu∏hak kwestowa∏ dla WOÂP

Ju˝ po raz 22 odby∏ si´ fina∏ Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy. Jak co roku wzi´∏y w nim aktywny udzia∏ wszystkie szko∏y fundacji Emanuela
Bu∏haka. Szefem sztabu by∏a pani Magdalena Li-

choƒ, pod jej nadzorem uczniowie od rana zbierali
pieniàdze dla orkiestry.
Akcja rozpocz´∏a si´ zbiórkà w Gimnazjum Bu∏haka, skàd wolontariusze udali si´ do g∏ównych
punktów naszej dzielnicy. Mimo wiatru i deszczu
uczniowie nie tracili dobrych humorów i przez kilka
godzin z zapa∏em zbierali pieniàdze dla orkiestry.
Naprawd´ by∏o warto. Po przeliczeniu zawartoÊci
puszek okaza∏o si´, ˝e szko∏y zebra∏y oko∏o czternastu i pó∏ tysiàca z∏otych! W tym roku zostanà one
przeznaczone na godnà opiek´ medycznà dla seniorów oraz specjalistyczny sprz´t, który ratuje ˝ycie wczeÊniaków.
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Aleksandra Malita
rów dla schroniska! Dzi´ki spo∏ecznoÊci szkolnej
i rodzicom Ko∏o Wolontariuszy zebra∏o 160 kg karmy, 41 koców, miski, legowiska, zabawki. Bardzo
goràco podzi´kowa∏a nam za dary kierowniczka
schroniska p. Bo˝ena Rajczak i pieski (jest ich ponad 200!). Dzi´kujemy rodzicom za wzi´cie udzia∏u w akcji, a szczególnie p. Andrzejowi Fedorowiczowi, p. Wies∏awowi Jacynie i p. Anecie Kozio∏ za
przewiezienie dzieci i darów swoimi samochodami do schroniska.

WieÊci z SP 173
Wielkim sukcesem mogà pochwaliç si´ uczniowie SP 173.
Od poczàtku roku szkolnego uczniowie klas
V i VI na zaj´ciach ko∏a historycznego przygotowywali si´ do Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej, która odby∏a si´ w listopadzie 2013 roku. Do
rywalizacji przystàpi∏o 13 uczniów. I trzynastka
okaza∏a si´ dla nas szcz´Êliwa. Ada Konysz z klasy
Va zaj´∏a I miejsce i uzyska∏a tytu∏ laureata konkursu z wynikiem 60/60 punktów! Równie wysokà lokat´ – 6 miejsce z wynikiem 55/60 punktów uzyska∏a Klaudia KoÊmider z klasy Vb.

Rekordzistkà wÊród kwestujàcych okaza∏a si´
uczennica Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej nr 12
– Justyna Âmigielska. Samodzielnie zebra∏a kwot´
ponad 1500 z∏otych i otrzyma∏a nagrod´. Wszyscy
wolontariusze otrzymali specjalne podzi´kowania
i dyplomy.
Jak podczas ka˝dego fina∏u, Polacy i tym razem
okazali wielkà hojnoÊç. Na konto Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy wp∏yn´∏o oko∏o trzydziestu
szeÊciu milionów z∏otych, które b´dà przeznaczone
na leczenie i opiek´ medycznà.

Uczniowie SP 173 dzia∏ajàcy w Szkolnym Kole
Wolontariuszy zorganizowali zbiórk´ darów dla
schroniska dla zwierzàt w Józefowie k. Legionowa. W tym roku pobiliÊmy rekord w zbiórce da-

Lucyna Kryszyƒska
opiekun Ko∏a Wolontariuszy
Alicja Napiórkowska
nauczyciel historii
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VII edycja Mi´dzyszkolnego
Konkursu Bo˝onarodzeniowego
W grudniu 2013 r. odby∏a si´ VII edycja Mi´dzyszkolnego Konkursu Plastycznego Bo˝onarodzeniowego na form´ przestrzennà „Postaç do szopki”
dla uczniów szkó∏ podstawowych klas 0–III dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Organizatorkami konkursu, tak jak w poprzednich edycjach, by∏y nauczycielki z SP 171 p. Ewa Kacprzak i p. Bogumi∏a Jaroch. W konkursie udzia∏ wzi´li uczniowie ze szkó∏
podstawowych nr: 171, 172, 174 i 353. Konkurs
cieszy∏ si´ du˝ym powodzeniem, gdy˝ uczestniczy∏o

w nim wiele dzieci. Prace by∏y ciekawe i oryginalne.
Uroczyste zakoƒczenie konkursu odby∏o si´
17.12.2013 r. w SP 171. Nagrody zosta∏y ufundowane przez Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Burmistrz Dzielnicy Weso∏a p. Marian Mahor,
dyrektor DBFO p. Andrzej Dominiak, z-ca dyrektora
SP 171 p. Beata Bielska-Karwot oraz nauczycielki p.
E. Kacprzak i p. B. Jaroch wr´czali laureatom konkursu pi´kne ksià˝ki i pamiàtkowe dyplomy. Podczas uroczystoÊci mia∏a miejsce wystawa prac. Postacie do szopki b´dà jeszcze zaprezentowane
w koÊciele OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej.
Ewa Kacprzak
Bogumi∏a Jaroch

Jase∏ka 2013 w SP 171

Grudzieƒ jest miesiàcem wyjàtkowym,
gdy˝ oczekujemy Êwiàt Bo˝ego Narodzenia.
Przygotowania do tych szczególnych dni
w naszej szkole zaczynajà si´ ju˝ z poczàtkiem
grudnia. Klasy III majà trudne zadanie przedstawiç tradycj´ Êwiàt poprzez inscenizacj´.
Nasze panie wychowawczynie przygotowa∏y program, rozdzielily role pomi´dzy dzieci, uczy∏y nas pastora∏ek i kol´d. Próby trwa∏y
d∏ugo, gdy˝ trudno jest zgraç tak wiele osób,
aby ze sobà wspó∏pracowa∏y, jednak nie to
jest najtrudniejsze. Czas Êwiàt Bo˝ego Narodzenia to chwile magiczne, wi´c i nastrój, któ-

ry nam towarzyszy∏ w dniu przedstawienia, by∏ podnios∏y. Jase∏ka zosta∏y wystawione dla zaproszonych
goÊci, personelu szkolnego, uczniów i rodziców. Najwi´kszym problemem by∏a trema, spowodowana
wyst´powaniem przed tak licznà publicznoÊcià, ale
nasze kochane panie potrafi∏y uciszyç nasze emocje.
W imieniu wszystkich dzieci bioràcych udzia∏
w przedstawieniu bardzo serdecznie dzi´kuj´ paniom: A. Pawlikowskiej, A. Porzeziƒskiej, M. Rysak
za serce, które w∏o˝y∏y w przygotowanie nas, za pomys∏y na stroje i dekoracj´.
Oliwia Pietrzak,
uczennica kl. IIIb Szko∏y Podstawowej nr 171

Kol´dnicy misyjni w SP 174
„Bàdêcie pozdrowieni, mili gospodarze,
my Dobrà Nowin´ niesiemy wam w darze”.

W Szkole Podstawowej nr 174 w Warszawie-Weso∏ej, na terenie parafii wojskowej pw. b∏. Jana Paw∏a II, gdzie jestem katechetkà od 7 lat, co roku organizujemy „akcj´” kol´dników misyjnych. Wszystko
zacz´∏o si´ w roku 2007, gdy pomoc skierowaliÊmy
w kierunku potrzebujàcych dzieci z Peru. Potem by∏
Pakistan, Papua Nowa Gwinea, nast´pnie Uganda,
Sudan P∏d., Wietnam. W tym roku Republika Konga
i Demokratyczna Republika Konga.
Kol´dowaliÊmy 8 i 9 stycznia.
CzterdzieÊcioro dzieci od klasy II do
IV pod opiekà sióstr z Misyjnego
Zgromadzenia S∏u˝ebnic Ducha
Âwi´tego i animatorów m∏odzie˝owych kol´dowa∏o po osiedlu. Co
roku nasza scenka odgrywana
w mieszkaniu, na klatce, w sklepie,
urz´dzie czy klasie jest inna. Ca∏à
akcj´ pobo˝nie zakoƒczyliÊmy
w niedziel´ Chrztu Paƒskiego, podczas Mszy Êw. dla dzieci. Obecna
na Eucharystii s. Ancilla Bartosik
SSpS, misjonarka z Mozambiku,
podzi´kowa∏a dzieciom i ofiarodawcom za hojny gest materialnego wsparcia, za modlitw´. Zebrane
pienià˝ki, skrupulatnie policzone,
odwieêliÊmy na skwer kard. S. Wyszyƒskiego, do centrali Papieskich
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Dzie∏ Misyjnych, dumni, ˝e to same dzieci tyle nazbiera∏y dla swoich biedniejszych rówieÊników!
Natomiast 18 stycznia wzi´liÊmy udzia∏ w Misyjnym
Âwi´towaniu Dzieci zorganizowanym przez Papieskie
Dzie∏a Misyjne w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
w Warszawie. Msza Êw. z udzia∏em ks. bp. Józefa
Guzdka, spotkania z misjonarzami, zabawy, taƒce, pocz´stunek i pamiàtki by∏y nagrodà dla ma∏ych kol´dników misyjnych. Po drodze odwiedziliÊmy te˝ ruchomà
szopk´ u Ojców Kapucynów na ul. Miodowej.
I tak pomalutku, wytrwale, na swój sposób, rok po
roku, w∏àczamy si´ w dzie∏o misyjne KoÊcio∏a, do∏à-

czajàc swojà malutkà kropelk´ do wielkiego oceanu
– wszak gdyby jej zabrak∏o, ocean by∏by ubo˝szy
o nià jednà w∏aÊnie...
s. Dominika Jasiƒska SSpS
nauczyciel religii

BS Motolab
Serwis samochodowy
rabat na dowolny
akumulator Bosch

10%

dodatkowo: bezpłatna kontrola stanu
akumulatora i układu ładowania w samochodzie
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Bu∏hak u Prezydenta
Wizyta w Pa∏acu Prezydenckim, w miejscu tak
szczególnym dla wspó∏czesnej Polski, by∏a dla
uczniów I Spo∏ecznego Liceum Ogólnokszta∏càcego im. Emanuela Bu∏haka Êwietnà lekcjà
historii. Okaza∏a budowla, której pi´kno podziwiamy zazwyczaj podczas spacerów po Krakowskim
PrzedmieÊciu, kryje w sobie prawdziwe skarby
i bezcenne pamiàtki. G∏ównà atrakcjà dla zwiedzajàcych jest oryginalny stó∏, przy którym w 1989 roku w Sali Kolumnowej odbywa∏y si´ obrady plenarne Okràg∏ego Sto∏u. Repliki polskich choràgwi
z ró˝nych okresów historycznych, kopie Konstytucji
3 maja czy Konstytucji dla Europy Wojciecha Jastrz´bowskiego z 1831 roku zobaczyç mo˝na w Sali Choràgwianej, która w sposób symboliczny ma

przypominaç o najwa˝niejszych wydarzeniach historii
Polski. Uczniowie Bu∏haka
zwiedzali pa∏acowe pomieszUczniowie Liceum Bu∏haka w Pa∏acu Prezydenckim
czenia w kolejnoÊci zgodnej
Dodatkowà atrakcjà wycieczki by∏o spotkanie
z etykietà obowiàzujàcà w czasie wizyt znamieniz Doradcà Prezydenta ds. Mediów – Jerzym Smoliƒtych goÊci. MogliÊmy dzi´ki temu poznaç ˝elazne
skim. Wyk∏ad na temat roli kreowania wizerunku meregu∏y porzàdkujàce przebieg dyplomatycznych
dialnego zmieni∏ si´ szybko w goràcà dyskusj´ na tespotkaƒ. Spacer rozpocz´liÊmy zatem od Sali Bia∏ej,
mat etyki pracy dziennikarskiej. Uczniowie Liceum
w której Prezydent przyjmuje szefów paƒstw. Jej
Bu∏haka, ˝ywo zainteresowani problematykà, próozdobà sà XVII- i XVIII-wieczne obrazy oraz wazy
bowali dociec, czy w pracy wspó∏czesnego dziennikaz porcelany miÊnieƒskiej. Najwi´kszy zachwyt
rza jest jeszcze miejsce na idealizm. Wnioski z dyskuwzbudza jednak Sala Rokoko, w której na zakoƒsji okaza∏y si´ na szcz´Êcie pokrzepiajàce.
czenie rozmów prowadzonych w Sali Bia∏ej oczekuFranciszek Kurzajewski, kl. I LO
jà ma∏˝onki lub ma∏˝onkowie g∏ów paƒstw.
niczy∏o w cyklu interaktywnych zaj´ç teatralnych w Staromiejskim OÊrodku Kultury. PoznaliÊmy ju˝ zagadnienia zwiàzane
z teatrem antycznym, Êredniowiecznym, nowo˝ytnym,
wspó∏czesnym. Uczniowie brali udzia∏ w zaj´ciach prowadzonych przez aktork´ – panià Mari´ Kowalik. Wiele radoÊci i satysfakcji sprawi∏y uczestnikom przygotowywane po zaj´ciach edukacyjnych krótkie spektakle.
Stroje, prawdziwa scena, gra Êwiat∏a, rekwizyty, to
wszystko sprawia∏o, ˝e mogli poczuç si´ prawdziwymi aktorami. Dzi´ki odgrywaniu ró˝nych postaci i ról
oswajali si´ z emocjami, i to nie tylko z tymi odgrywanymi, ale tak˝e z w∏asnymi, z tremà, strachem. Uczy-

Teatr oswaja emocje
„A teatr jest po to,
˝eby wszystko by∏o inne ni˝ dotàd”
J. Kulmowa
Teatr uczy marzyç, rozbudza zainteresowania,
wzbogaca wyobraêni´, kszta∏ci. Poprzez dzia∏ania
teatralne mo˝na realizowaç wychowanie estetyczne m∏odych ludzi.

li si´ prze∏amywaç w∏asne s∏aboÊci, pracowali nad
doskonaleniem wymowy, prawid∏owym oddechem,
koordynacjà ruchowà, poznawali zawód aktora.
W Êwiecie m∏odego cz∏owieka teatr uzewn´trznia
niezwykle wra˝liwà stron´ jego natury, zach´ca do
okazywania emocji i uczuç, wzbogaca osobowoÊç.
Odgrywa te˝ rol´ kompensacyjnà i terapeutycznà,
pozwala w atrakcyjny sposób roz∏adowaç energi´.
Od marca 2014 r. nowa grupa teatralna rozpocznie
kolejny cykl zaj´ç. Mam nadziej´, ˝e uczestnictwo
w nich sprawi uczniom wiele radoÊci.
J. Ros∏oniec
opiekun ko∏a teatralnego w Gimnazjum nr 120

KubuÊ Puchatek w Przedszkolu ABC

Udzia∏ w zaj´ciach teatralnych w szkole i poza nià
niesie ze sobà wiele prze˝yç, doÊwiadczeƒ, prób charakterów. Jest to te˝ okazja, aby lepiej poznaç kolegów,
nawiàzaç przyjaênie, a przede wszystkim zrealizowaç
potrzeb´ akceptacji przez Êrodowisko rówieÊników.
Realizujàc szkolny program wspierania uzdolnionych, od marca 2013 r. do stycznia 2014 r. ko∏o teatralne z Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich uczest-
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130 lat temu, 18 stycznia 1882 roku, urodzi∏ si´
pisarz Alan Alexander Milne. Rocznica urodzin
twórcy postaci Misia o Bardzo Ma∏ym Rozumku
sta∏a si´ okazjà do ustanowienia 18 stycznia Mi´dzynarodowym Dniem Kubusia Puchatka.
Dzi´ki wspó∏pracy Dwuj´zycznego Przedszkola abc oraz Fundacji ABCXXII „Ca∏a Polska czyta dzieciom” przedszkolaki spotka∏y si´
z tym puchatym milusiƒskim 17 stycznia 2014 r.
Wspólnie czyta∏y historie o Kubusiu Puchatku i jego
przyjacio∏ach w j´zyku angielskim i polskim. Potem
wraz z Puchatkiem pobryka∏y przy ulubionych misiowych mruczankach. Okaza∏o si´, ˝e MiÊ nie mu-

sia∏ przedstawiaç swoich przyjació∏, gdy˝ dzieci
wiedzia∏y bardzo du˝o na temat mieszkaƒców Stumilowego Lasu. Dlatego te˝ rozwiàzanie quizów
przygotowanych przez Misia nie sprawi∏o przedszkolakom wi´kszych trudnoÊci. Ponadto Puchatek
obdarowa∏ dzieci s∏odkim miodkiem i nagrodami ze
swojà podobiznà, by odwdzi´czyç si´ za projekty
ok∏adki ksià˝ki z jego najnowszà przygodà.
Spotkanie da∏o wiele radoÊci naszym przedszkolakom. Ju˝ wyczekujà, by spotkaç Kubusia Puchatka za rok.
Aneta Kie∏ek
Dwuj´zyczne Przedszkole abc
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AUTO BARTOSZ
MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
SZYBKO
WULKANIZACJA FACHOWO
SOLIDNIE TANIO
- SILNIKI, ROZRZÑDY, SPRZ¢G¸A
- SKRZYNIE BIEGÓW, ZAWIESZENIA
- HAMULCE, PRZEGLÑDY, OLEJE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
WSZYSTKIE MARKI

05-077 Warszawa-Weso∏a
UL. JEèDZIECKA 4
Tel. 693 84 22 84 – 24 h
(22) 773 18 61 – 9-17
E-mail: autobartosz@o2.pl
www.autobartosz.prv.pl

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44
tel. kom. 601 384 524

K L I N I K A D E N T YST YC Z N A
Dawniej: ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej)

Teraz nowa lokalizacja:
GALERIA SOSNOWA, ul. Jeździecka 21F, lok. 5
tel.

(22) 773 21 12; 518 662 799

GODZINY OTWARCIA: Pon.–Pt. 8.00–20.30, Sobota 9.00–13.00

Kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych:
w

Stomatologia zachowawcza
(m.in. bezwiertłowe metody leczenia)

w

Protetyka

w

Implantologia

w

Chirurgia stomatologiczna

w

Choroby przyzębia

w

Stomatologia estetyczna

w

Ortodoncja

w

Pełna diagnostyka RTG: pantomogram, rtg cyfrowe,
cefalometria, tomograﬁa szczęk i zatok

Możliwość płatności kartą

www.klinikaelixir.pl
klinika@klinikaelixir.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Bezpośrednio wynajmę mieszkanie 97m2
dwupoziomowe (parter i I p.)
z ogródkiem i garażem
w małym kameralnym osiedlu
w Międzylesiu.
• salon z kominkiem
i aneksem kuchennym
• 3 sypialnie
• garderoba
• 2 łazienki
• WC

Dostępne od zaraz

Mieszkanie nieumeblowane lub częściowo umeblowane
Nowo wybudowane, niedrogie w eksploatacji

Czynsz – 2.450,00 zł
+ opłaty za media

tel.: 604 23 23 57

• Nowe NIŻSZE CENY SOCZEWEK KONTAKTOWYCH *
• Oprawy korekcyjne od 29 zł. Bogata oferta światowych marek,
m.in.: Calvin Klein, Michael Kors, Lacoste, Eva Minge, Vogue,
RayBan, Davidoﬀ...
• Szeroki wybór soczewek okularowych wiodących producentów,
m.in.: Hoya, Essilor, Zeiss, Jzo...
• Komputerowy pomiar okularowych soczewek progresywnych – VisuReal
• Własna pracownia optyczna
• Bezpłatny serwis

* szczegóły w
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DORABIANIE KLUCZY
mieszkaniowych i samochodowych

Prosimy przesy∏aç je (do 20 ka˝dego miesiàca) e-mailem na adres:

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
Szanowni Paƒstwo! Zgodnie z pierwotnymi za∏o˝eniami rubryki og∏oszeƒ
drobnych sà one bezp∏atne jedynie dla osób prywatnych bàdê do og∏aszania informacji niekomercyjnych. Wszystkich przedsi´biorców zapraszamy do skorzystania ze stworzonego specjalnie dla firm modu∏u p∏atnych og∏oszeƒ filigranowych (wymiar 43 x 20 mm) w atrakcyjnej cenie, publikowanych
w dziale og∏oszeƒ drobnych, ale jako wyraêne og∏oszenia komercyjne.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcjà, tel. 22 810 26 04.
◗ Sprzedam dom: 1/2 bliêniaka Zakr´t, stan surowy
otwarty na dzia∏ce 650m2, media, droga asfaltowa,
okolica nowych domów, bezpoÊrednio sprzedam
310tys. z∏. Tel. 504 078 195
◗ Sprzedam dzia∏k´ Zakr´t o pow. 1140m2 (rozpocz´ta
budowa bliêniaka), media, asfalt, okolica nowych domów, szko∏a, przychodnia, sklepy, bezpoÊrednio cena
270tys. z∏. Tel. 601620890

NIERUCHOMOÂCI
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà w Starej Mi∏osnej 1200 m2, wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnoÊç hipoteczna, 605 981 175,
dzohar1@wp.pl.
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 100 m2 w Aninie na strze˝onym osiedlu. 4 pokoje, 2 ∏azienki z podgrzewanà pod∏ogà, 2 balkony, miejsce gara˝owe,
piwnica. 2 minuty od stacji PKP Anin. Cena:
615000 z∏. za m2. Kontakt: 501-620-701.

DACHY

501 14 14 40

◗ Kupi´ dom, mieszkanie lub dzia∏k´ – tel. 730 537 491
◗ Sprzedam segment w Starej Mi∏osnej. ¸adnie wykoƒczony. W rozliczeniu dzia∏ka lub mieszkanie – kierunek
Miƒsk lub Lublin, inne propozycje -0 692 977 947
◗ Zamieni´ dzia∏k´ budowlano-mieszkaniowà 1000 m2
w Starej Mi∏osnej ok. ul. Topolowej, wszystkie media
w ulicy (jest aktualny MPZP) na dzia∏k´ us∏ugowà ok.
1500 m2–2000 m2 w okolicy Starej Mi∏osnej do 3 km.
Tel. 601-244-777.

◗ Sprzedam lub zamieni´ na mieszkanie atrakcyjnie po∏o˝ne dzia∏ki budowlane w Izabeli pod Warszawa.
Szczegó∏y pod nr tel: 519-186-285, 511-200-610
◗ Sprzedam segment Êrodkowy Stara Mi∏osna – ul. Jod∏owa, powierzchnia ca∏kowita 240 m2, mieszkalna
180 m2, dzia∏ka 190m2, tel. 781489822.
◗ Sprzedam bardzo ∏adnà, wymiarowà dzia∏k´ budowlanà, ogrodzonà, w Markach. 1500 m2 – pràd, gaz,
infrastruktura tel. 519 781 759; 510 030 551.
◗ Wola Grzybowska, zadbana dzia∏ka 1189m i dom-kanadyjczyk ok. 14O m2 p. u˝ytkowej plus gara˝ 70m2;
cena 840 000,- z∏ do negocjacji; tel. 730 419 319.
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• REMONTY
• S P R Z ÑTA N I E
• ODÂNIE˚ANIE

GARDEN & PLEASURE

Tel. 536 920 306

Pracownia Sztuki Ogrodowej

◗ Sprzedam ∏adnà kawalerk´ z widnà, du˝à kuchnià
w Weso∏ej. Media, K. W., bardzo dobra komunikacja.
Mieszkanie bardzo ciche i ciep∏e, blok po generalnym
remoncie. tel. 22 773 41 75 po godz. 17.
◗ Sprzedam dom (Stara Mi∏osna) w zabudowie szeregowej, skrajny, z pomieszczeniem us∏ugowym, pow.
dzia∏ki 319 m2, domu 252 m2, cena 800.000 z∏ (do
negocjacji) tel. 502 600 775.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w D´be Wielkie, 765
m2, naro˝nà z mediami na osiedlu domków jednorodzinnych, 15 km od Warszawy tel. 608 736 533.
◗ Sprzedam 2,5 ha lasu w Kownatkach ko∏o ¸ukowa,
100 km od Warszawy. Media, bdb dojazd, sàsiedztwo leÊniczówki, bogactwo jagód i grzybów. Cena do
negocjacji. tel. 608 736 533

OGRODY – Projektowanie i realizacja
Architektura Krajobrazu

w w w. g a r d e n a n d p l e a s u r e . p l

692-081-969

17
4

SPRZEDA˚, MONTA˚

REMONTY, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie
glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie
(r´czne i agregatem malarskim), sucha
zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy – tel: 503-759-763.
3
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◗ Sprzedam bliêniak (320m2) na dzia∏ce 1800m2, Zakr´t, stan surowy otwarty, media, asfalt, okolica nowych domów, bezpoÊrednio, cena 650 tys.z∏. lub
mo˝liwoÊç sprzeda˝y 1/2 bliêniaka. Tel. 601 620 890.
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel 503 730 158
◗ Mieszkanie nowe do wykoƒczenia 96 m2, 4950 z∏ za
m2. Tel: 504-102-544.

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

• Mechanika pojazdowa
• Monta˝ i serwis samochodowych instalacji gazowych
• Atrakcyjne ceny
• Wieloletnie doÊwiadczenie
• Klimatyzacja
• Wulkanizacja
• Diagnostyka komputerowa

ul. 1 Praskiego Pu∏ku 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
tel. 022 499 80 59
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

ul. Trakt Brzeski 73 (bud. Biedronki)
czynne: wt-pt 1200-1900, sob 1000-1400

tel.: 692 905 352

48

◗ Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie na os. zamkni´tym w Starej Mi∏osnej – 86 m2 – 4 pokoje, kuchnia,
2 ∏azienki, lo˝a, piwnica, dwa miejsca parkingowe. Cena do uzgodnienia. tel. 22 773 34 11; 608 736 533
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà w Starej
Mi∏oÊnie, 364 m2, tel: 534-943-830
◗ Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, 71,2 m w zamkni´tym, chronionym, kameralnym osiedlu „Mi∏osna
Park” w Starej Mi∏oÊnie – 420 000 z∏. tel. 502-652-336

WYNAJEM PODNOÂNIKA KOSZOWEGO
WYCINANIE I PODCINANIE DRZEW
• Us∏ugi ogrodowe
• OdÊnie˝anie dachów, zbijanie sopli
• Prace z podnoÊnika

tapicerowanych, tapicerki samochodowej
KOSZENIE trawników i nieu˝ytków,
wycinka niewielkich drzew i krzewów
MYCIE kostki, elewacji, okien itp.
tel. 791-35-55-66
157
◗ Sprzedam nowy wózek inwalidzki ze zdejmowanymi
oparciami, lekki, super! oraz nowy materac przeciwodle˝ynowy, rurkowy. Stara Mi∏osna. Tel: 501 546 848
◗ Sprzedam pieluchomajtki dla doros∏ych, firma SENI,
roz L. Mam 4 opakowania po 30 sztuk. Stara Mi∏osna. Tel: 501 546 848
◗ Kupi´ u˝ywane narz´dzia Êlusarskie tel 694 500 594
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki, bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257.
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www.polinie.pl 513-148-238
◗ Z powodu wyjazdu sprzedam mieszkanie w Starej
Mi∏osnej – 60 m2 – lub zamieni´ na ma∏à kawalerk´
z dop∏atà tel. 22 214 18 58.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam tanio wózek dzieci´cy gondola+spacerówka GRACO. Podnó˝ek dla dziecka do wózka dwupoziomowy. ¸ó˝eczko dla dziecka drewniane. Ró˝ne
ubranka dla ch∏opca i dziewczynki w ró˝nym wieku
nowe i u˝ywane. Tel. 508-102-697
◗ Sprzedam u˝ywany chodzik z siedziskiem. 100 zl do
negocjacji. Stara Mi∏osna. Tel: 501 546 848

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

68

Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.

PRANIE dywanów i wyk∏adzin, mebli

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl
◗ Do sprzedania wózek dla dwojaczków, kolor czerwony, w komplecie spacerówki + 2 foteliki samochodowe tel. 516 390 664
◗ Do sprzedania wózek dla dziecka. Antyczny, du˝e ko∏a z elementami wikliny tel. 516 390 664
◗ Kupi´ lub wezm´ wózek – spacerówk´ z du˝ymi ko∏ami tel. 516 390 664
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◗ Sprzedam du˝à zdrowà YUK¢ wys. ok 2,5 m, trzy
pnie – rozga∏´zienia, roÊnie w donicy gliniano-ceramicznej specjalnie postarzanej z∏otem (w sklepie
ogrodniczym 160 z∏), podpórka. Idealna do dekoracji
biura, domu bàdê oran˝erii. cena 270 z∏ do negocjacji, zdj´cia zainteresowanym przeÊl´ na maila. tel.
79 3354319 e-mail: bandera81@wp.pl

MEBLE NA WYMIAR
kuchnie, szafy wn´kowe, z lustrami,
wolnostojàce, garderoby, zabudowy
wn´k, rega∏y, komody, inne...

Tel. 660-769-211

36

◗ Kupi´ Chiƒskie znaczki pocztowe, przesy∏ki pocztowe
z Chin i Korei Pó∏nocnej, stare koperty listów, stare
widokówki i karty pocztowe z Polski i krajów sàsiadujàcych, tel. 602 511 582.
◗ Sprzedam tanio blach´ ocynkowanà o wymiarach
100x200 cm, arkusz – 30 z∏ i blat do pracowni
o wym. 4x80x315 cm tel. 22 615 30 60.
◗ Przyjm´ drzewo ka˝dego rodzaju – deski rozbiórkowe, wycinkowe itp. Tel. 512 371 367.
◗ Kupi´ lub wezm´ zamra˝ark´ i lodówk´ tel. 516 390 664

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢

DAWBRUK

◗ Miejsce na Twojà reklam´ 8mx1,20m przy g∏ównej
ulic JP II. Kontakt tel. 506 632 510

Sprzeda˝ i uk∏adanie kostki
brukowej, drena˝e, odwodnienia.
Posesje, chodniki, parkingi, place.
Tanio i solidnie! Tel.: 502 404 196.

ANTENY satelitarne i naziemne,
DEKODERY, monta˝ naprawa,
ustawienia. Trwam, Cyfra, Polsat, N.
oraz zestawy bez op∏at, 30 kana∏ów po polsku. www.lemag-tvsat.waw.pl, ul. B. Czecha 29, tel: 22 815-47-25, 501-123-566. 80
◗ Pralka wolnostojàca WA 63080 Gorenje. ¸adowanie od
przodu, poj. 6 kg. Wymiary: 60x85x60 cm. Klasa energ.
A, efektywnoÊç prania: A. Wirówka: 800 obr./min. Zu˝ycie wody: 52 kg. Programator elektroniczny. Stan
pralki: bardzo dobry. Cena: 330 z∏. Tel. 662 190 517.
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni, pi∏y tarczowe, szelak
tanio sprzedam, tel 22 615-30-60

◗ Sprzedam tapczan 1-osobowy z zag∏ówkiem w bdb
stanie (prod. 10.08.2012) kolor kakao tel 22 870 29 98
◗ Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny/r´czny, chodzik
z siedziskiem, materac przeciwodle˝ynowy, krzese∏ko
pod prysznic, toalet´ przenoÊnà. tel. 603 310 664.
◗ Narty, deski, buty narciarskie i snowboardowe, kaski,
kije. Nie masz co zrobiç z u˝ywanym sprz´tem narciarskim dzieci wyros∏y chcesz coÊ wymieniç ze sprz´tu zadzwoƒ etenis@wp.pl, 0 602 231 318.
◗ SUKNIA ÂLUBNA sprzedam, rozm. 36, wzrost ok.
160cm, bia∏a, cena salonowa 2800z∏, sprzedaje w cenie
480z∏. zdj´cia wyÊle na e-mail. natka233@gmail.com.

KANCELARIA ADWOKACKA
SPRAWY CYWILNE:
✔
✔

spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

SPRAWY RODZINNE:
✔
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OG¸OSZENIA DROBNE

rozwody

✔

opiekuƒcze

tel.: 22 201 92 60, 608 529 502
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 54
e-mail: majewski.adwokat@wp.pl
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PROJEKTOWANIE
I ZAK¸ADANIE OGRODÓW

KOLEKCJONER KUPI
stare ksià˝ki, pocztówki, monety,
zegarki, bi˝uteri´, militaria

TEL: 502-011-257

tel. 504-167-731
www.greenpar tner.pl
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KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY
◗ MATEMATYKA – student 5 roku PW udzieli korepetycji uczniom gimnazjum, 508-529-094
◗ NAUKA GRY NA GITARZE – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´
nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848
◗ J´zyk NIEMIECKI. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. DwanaÊcie lat doÊwiadczenia. 500 720 523

85

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1, 2 i 3.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761

◗ CÓRKA MATEMATYCZKI i studentka V roku SGH z przyjemnoÊcià udzieli KOREPETYCJI Z MATEMATYKI uczniom
szko∏y podstawowej i gimnazjum. Tel. 510 270 939.
◗ Matematyka (tak˝e po angielsku i niemiecku), angielski, niemiecki – student Politechniki Warszawskiej. Zaciekawi, nauczy, sprawdzi, przygotuje do sprawdzianów, egzaminów i matury. Mo˝liwy dojazd do ucznia.
Tel. 517-127-333, e-mail: e.krawczyk63@gmail.com
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI. Wszystkie poziomy. Korepetycje, konwersacje, nadrabianie zaleg∏oÊci w szkole. Absolwentka anglistyki i studentka
iberystyki. Dojazd do ucznia. Tel: 0-519-186-285

PROJEKT – 30%
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◗ FRANCUSKI – Sympatyczna romanistka z przygotowaniem pedagogicznym oraz doÊwiadczeniem w nauczaniu zaprasza na interesujàce i efektywne zaj´cia
(wszystkie poziomy, nauka, konwersacje, przygotowanie do matury i egzaminów). Tel. 798 08 08 62
◗ ANGIELSKI – studentka studiów po angielsku, 3 lata
doÊwiadczenia, liczne d∏ugoterminowe wyjazdy zagraniczne, przygotowania do egzaminów, zapraszam
dzieci ze szko∏y podstawowej oraz gimnazjalistów.
Kontakt 664-736-121

˚∏obek i Przedszkole
Rodzinne
Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny 28
os. Stara Mi∏osna
115

◗ HISZPA¡SKI Z NATIVE SPIKEREM z Argentyny. Dojazd
do ucznia. Wszystkie poziomy zaawansowania. e-mail: spanish.srench.warsaw@gmail.com
◗ CHEMIA – Nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie do
bie˝àcych sprawdzianów, poprawek oraz testu gimnazjalnego z cz´Êci przyrodniczej. Dojazd do ucznia!
Korepetytorka z szerokim doÊwiadczeniem w edukacji. Kontakt: 503410723
◗ Terapia – pomoc w wyjÊciu z uzale˝nienia: alkohol, narkotyki, hazard, inne. Spotkania, oÊrodki. Bezp∏atnie. Teen Challenge, www.teenchallenge.pl, tel. 601 620 890
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◗ ANGIELSKI – Udziel´ korepetycji z j´zyka angielskiego, na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum (matura podstawowa). 30z∏/godzina lekcyjna.
Pierwsza lekcja próbna – GRATIS. tel. 535-635-635.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 51534-94-60.

Szko∏a Podstawowa
Niepubliczna nr 90
Gimnazjum Niepubliczne w Weso∏ej
Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny
os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77

Us∏ugi – PRANIE DYWANÓW
I TAPICEREK. Wyk∏adziny,
dywany, kanapy, fotele, tapicerki
samochodowe. Dojazd do klienta.
8

◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach z j´z. polskim na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie
do matury i prezentacji, Weso∏a, tel. 22 773 40 87.
◗ Business/General English – lektorka akademicka tel:
604 433 728.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie nauczania. Tel. 22 773 28 07.
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, dla osób
STARSZYCH promocja! Zaj´cia indywidualne prowadzone przez studenta. Efektywna, spokojna nauka
korzystania z INTERNETU oraz podstawowych funkcji komputera. 533 404 404
◗ J¢ZYK ANGIELSKI – licencjonowany amerykaƒski nauczyciel ch´tnie pomo˝e osobom uczàcym si´ angielskiego. Wszystkie poziomy, konwersacje i przygotowanie do egzaminów. Indywidualne metody i materia∏y dla ka˝dego ucznia. Tel. 667-774-878

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 27
Studium Policealne w Weso∏ej
Przyjmie m∏odzie˝ i doros∏ych
Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77

◗ MATEMATYKA (TAK˚E PO ANGIELSKU) – nauczycielka
matematyki wszystkich poziomów szkolnych, pomo˝e
z trudnoÊciami, nadrobieniem zaleg∏oÊci oraz rozszerzeniem wiedzy. Indywidualne sposoby nauczania dostosowane do ka˝dego ucznia. Tel. 667-774-878
◗ J´zyk polski – korepetycje – wszystkie poziomy, tel:
534-943-830
◗ MATEMATYKA. Korepetycje na poziomie szko∏y podstawowej i gimnazjum. Profesjonalnie i skutecznie.
DoÊwiadczony matematyk zaprasza ch´tnych z dzielnicy Weso∏a. Tel. 505.329.323

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
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◗ Francuski z dojazdem – Stara Mi∏osna, Weso∏a tel.
602 276 202.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach
szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 22
872 96 31, kom. 604 753 455.
◗ FIZYKA, MATEMATYKA – matury, studenci. Doje˝d˝am. Dr, tel. 607-690-614
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie – nauka,
przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdów, j´zyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz jez. ros. Tel. 504 69 79 18.

Tel. 601 262 086.

Tel. 22 773 33 77

Pranie, bezpy∏owe trzepanie
dywanów, zas∏on, tapicerki
maszynà KIRBY. Czas schni´cia
1,5 h. Tel. 606-752-724

◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà, uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje tel. 600 432 140.

KARMY dla psów i kotów oraz
art. zoologiczne na telefon, z dostawà
do domu GRATIS. Zapraszamy!
Tel. 602-323-888 .
21
www.hauhau24.pl
◗ DoÊwiadczona, cierpliwa, dyspozycyjna, bez na∏ogów, lubiàca dzieci zaopiekuje si´ ma∏ym dzieckiem
lub starsze odbierze ze szko∏y i zajmie si´ nim do powrotu rodziców z pracy. Tel. 517 800 293
◗ Cierpliwa, dyspozycyjna, bez na∏ogów zaopiekuje si´
ma∏ym dzieckiem lub odbierze starsze ze szko∏y i zaopiekuje si´ nim do powrotu rodziców. Tel. 602-610-965

WYNAJM¢/DO WYNAJ¢CIA
◗ Wynajm´ mieszkanie 55 m2. Niezale˝ne wejÊcie. Stara Mi∏osna. 2 pokoje jeden 35m2 z kuchnià + ∏azienka. Na dzia∏alnoÊç gospodarczà, bàdê mieszkanie.
1300pln + op∏aty do negocjacji. 669988108

HOTEL DLA KOTÓW I MA¸YCH ZWIERZÑT
STRZY˚ENIE, KÑPIELE
I PIEL¢GNACJA ZWIERZÑT
Lek. wet. Izabela Rupiƒska

Stara Mi∏osna, tel. 606-482-555,
698-422-928, 22-773-10-88

◗ Wynajm´ dzia∏k´ pod dzia∏alnoÊç us∏ug. o powierzchni 2000 m2 przy Trakcie Brzeskim. tel 664 432 131
◗ Wynajm´ budynek (gara˝, magazyn) 60 m2 + 300m2
placu, Warszawa Weso∏a (blisko Traktu Brzeskiego) teren ogrodzony cena 600 z∏+media tel. 601 620 890.

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4

◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci w nauce, odrobiç lekcje, poszerzyç wiedz´.
Dostosowanie zaj´ç do potrzeb ucznia. Przedszkole
oraz kl. 0–III Dojazd gratis. tel 728 814 601
◗ Indywidualne zaj´cia logopedyczne w domu pacjenta
prowadzone przez dyplomowanego pedagoga – logoped´ (terapia opóênionego rozwoju mowy, wad
wymowy, zaburzeƒ tempa mowy) tel. 609 503 663

◗ Poszukuj´ domu do wynaj´cia w Starej Mi∏osnej minimum 7–9 pokoi. tel. 773 17 86, 502 866 525.
◗ Do wynaj´cia samodzielne mieszkanie w Halinowie.
Oficyna. tel: 603 313 938.
◗ Poszukuj´ do wynaj´cia lokalu komercyjnego w dobrym punkcie na delikatesy rybne. Powierzchnia
30–50 m2. Stan wykoƒczony. Oferty na adres: ryby@
jjszewczyk.pl lub tel. 533 304 776.

Informacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç pod adresem e-mailowym
reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl lub od naszego przedstawiciela handlowego:

Konrad Skorupka – tel. 607-314-667
e-mail: konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy tak˝e do reklamowania si´ w innych wydaniach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”:
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◗ Sprzàtanie, mycie okien, prasowanie. Osoba z d∏ugoletnimi referencjami. Tel. 603-995-507.
◗ Z∏ota ràczka 503 150 991.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. Tel. 606752-724.

US¸UGI ÂLUSARSKIE, DORABIANIE KLUCZY
Naprawa i wymiana zamków, dorabianie wk∏adek do kluczy.
OSTRZENIE: cà˝ek, no˝yczek, no˝y i sitek do mi´s,
no˝y do krajalnic, siekier, sekatorów, pi∏ widiowych,
no˝yc, no˝y do kosiarek, ∏aƒcuchów do pi∏.
87

1. Praskiego Pu∏ku 11, tel. 22 773 73 88, 508 348 728
◗ Z∏ota Ràczka – wyremontuj´ mieszkanie: glazura, terakota, Êcianki z k/g hydraulika z PCV, malowanie i inne prace domowe. Wykonuj´ osobiÊcie. Okolice Sulejówek, St. Mi∏osna, Weso∏a, Weso∏a, Rembertów.
Kontakt tylko telefoniczny 888 030 994.
◗ Szukam pracy: pranie, sprzàtanie, prasowanie lub
opieka nad dzieçmi. Posiadam samochód. Tel.: 505103-948

SZKOLENIE PSÓW DOGadajcie si´
w Starej Mi∏oÊnie. Szkolenia grupowe,
indywidualne, wyprowadzanie psów.
Agnieszka Kaniewska, tel. 501 379 779.

www.dogadajciesie.pl
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◗ Zlec´ prasowanie koszul. Kontakt 601 053 262, po
godzinie 19-ej.
◗ Osoba niepalàca z referencjami. Ch´tnie przyjmie
sprzàtanie domu lub mieszkania. tel. 603-995-507.
◗ OdÊnie˝anie 503 150 991.
◗ Z∏ota ràczka tel. 515 400 656.
◗ Opieka i pomoc w nauce dla ucznia 3-4 godz. dziennie tel. 511 210 315.

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607
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◗ Drobne remonty solidnie i tanio „z∏ota ràczka” tel. 0
692 977 947.
◗ DoÊwiadczona osoba z udokumentowanym wykszta∏ceniem pedagogicznym poszukuje pracy jako
opiekunka lub niania. Referencje. Praktyka krajowa
i zagraniczna. Opieka nad osobami chorymi, niepe∏nosprawnymi, starszymi i dzieçmi. Tel: 22 813 24 14,
794 999 829.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. tel. 606752-724.

113

REKLAMA w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”

• Wawer,
– Konrad Skorupka,
Rembertów kontakt powy˝ej

7

PRACA – DAM/SZUKAM

• Grochów, Saska K´pa, Goc∏aw – Artur Pawlak, tel. 605-297-200,
e-mail: reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl

◗ Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje. Tel.
507 542 645.
◗ Drobne naprawy i remonty – Z∏ota Ràczka – tel. 601
313 561.
◗ „Z∏ota ràczka” us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel.: 0 507 097 028.
◗ Szukam pracy – mycie okien, sprzàtanie w domach,
porzàdki tel. 511 210 315
◗ Opieka piel´gniarska nad dzieçmi i doros∏ymi w domu + gotowanie posi∏ków tel. 793 456 990
◗ Gotowanie obiadów dla starszych osób tel. 511 210 315
◗ Asysta osoby starszej tel. 511 210 315
◗ Sprzàtanie na zamówienie. Piel´gnacja kwiatów
w domu i ogrodzie. tel. 793 456 990
◗ Z∏ota ràczka – porzàdki, remonty, malowanie i inne
prace. tel. 518 731 920
◗ Zdun, budowa i przebudowa piecy i kuchni kaflowych oczekuje propozycji tel. 723 745 118.
◗ Z∏ota ràczka – elektryka- 516 075 825.
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WESO¸A

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WESO¸A

Licencja nr 51

POSZUKUJEMY: DOMÓW, MIESZKA¡
I DZIA¸EK W STAREJ MI¸OSNEJ

601 355 130

oddzwoni´

Dzwoƒ, korzystna i bezpieczna sprzeda˝!!
04-076 Warszawa
ul. Waszyngtona 79/81 m. 1
(przy Rondzie Wiatraczna)

tel. 022 870 55 55
www.gadomska.pl
ewa@gadomska.pl

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 22 773 37 67, tel./fax 22 773 24 63

ul. Bora-Komorowskiego 21
lokal 307 (obok Rossmanna)
Warszawa - Gocław
(3 km od skrzyżowania Marsa z Płowiecką)

22 250 15 77, 22 671 77 00
www.boramed.pl
pon. - pt. 8 - 20, sobota 9 - 13

BADANIA USG dorośli i dzieci
Piersi
Tarczycy
Jamy brzusznej
Stawów biodrowych u dzieci
Przezciemiączkowe u dzieci

Węzłów chłonnych
Stawów, więzadeł
i mięśni
Dopplerowskie
i wiele innych

STOMATOLOGIA
Stomatologia
zachowawcza
Stomatologia dziecięca
Ortodoncja

Endodoncja
Protetyka
Implanty
Chirurgia szczękowa

SPECJALIŚCI

GINEKOLOGIA
Kompleksowe
prowadzenie ciąży

Konsultacje
ginekologiczne

USG ciąży 2D/3D/4D
USG genetyczne
Test PAPP-A
ECHO serca płodu

USG ginekologiczne
Kolposkopia
Cytologia
Szczepienia przeciw
Certyfikat Londyńskiej Fundacji wirusowi HPV

endokrynolog, pediatra, kardiolog, ortopeda, gastrolog,
chirurg, dermatolog, laryngolog, internista, urolog, neurolog Medycyny Płodowej FMF
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