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Nazwy rond w Wesołej
Rondo Pohulanka

P

od koniec 2013 roku Zespó∏ Nazewnictwa Miejskiego (z∏o˝ony z powo∏anych przez Prezydenta m.st. Warszawy ekspertów) oraz Komisja ds.
Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy (zgodnie z nazwà z∏o˝ona ze
sto∏ecznych radnych) zaopiniowa∏y nazwy rond w Dzielnicy Weso∏a. Zespó∏ Nazewnictwa Miejskiego wybra∏ po jednej nazwie dla ka˝dego ronda. Natomiast
Komisja ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy przyj´∏a propozycje Zespo∏u, z wyjàtkiem jednego ronda u zbiegu ul. 1 Praskiego Pu∏ku i ul.
Niemcewicza, dla którego zaproponowa∏a nazw´: rondo Emanuela Bu∏haka.
We wniosku skierowanym do w∏aÊciwej komórki, tj. Biura Geodezji i Katastru Urz´du m.st. Warszawy, dotyczàcym nadania nazw rondom w Dzielnicy Weso∏a, Zarzàd Dzielnicy zaproponowa∏ dodatkowe zmiany: nazw´ Mi∏osna przypisano do ronda po∏o˝onego u zbiegu ulic Jana Paw∏a II i Rumiankowej ze wzgl´du na bliskà lokalizacj´ koÊcio∏a. Natomiast nazwa
Pohulanka przypad∏a rondu po∏o˝onemu u zbiegu ulic Jana Paw∏a II i Pogodnej. JednoczeÊnie Zarzàd Dzielnicy Weso∏a zdecydowa∏ nie nadawaç nazwy rondu po∏o˝onemu u zbiegu ulic Wspólnej i Jagielloƒskiej z uwagi na
to, ˝e jego budowa nie zosta∏a ostatecznie ukoƒczona.
Poni˝ej przedstawiam tabel´ z ostatecznymi propozycjami nazw rond,
uwzgl´dniajàcà opinie Zespo∏u Nazewnictwa Miejskiego oraz Komisji ds.
Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy.

Rondo Emanuela Bu∏haka

Propozycje nazw dla rond w Dzielnicy Weso∏a uwzgl´dniajàce opinie Zespo∏u Nazewnictwa Miejskiego oraz komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego:
Numer
ronda

Lokalizacja ronda

Propozycja Zespo∏u
do weryfikacji nazw

nr 1
nr 2
nr 3
nr 4
nr 5
nr 6
nr 7
nr 8
nr 9

Okuniewska / 1 Praskiego Pu∏ku
1 Praskiego Pu∏ku / Niemcewicza
Brata Alberta / Wspólna
Jana Paw∏a II / GoÊciniec / LIDL
Jana Paw∏a II / Graniczna
Jana Paw∏a II / Pogodna
Jana Paw∏a II / Rumiankowa
Jana Paw∏a II / GoÊciniec
GoÊciniec / Fabryczna

pp∏k. Józefa Kleibera
Emanuela Bu∏haka
Mansweta Âmigielskiego
ks. Stanis∏awa Witkowskiego
Macierowe Bagno
Pohulanka
Mi∏osna
in˝. Józefa Maroszka
Starej Cegielni

W dniu 13 lutego br. odby∏a si´ sesja Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, podczas której wszystkie ww. nazwy rond zosta∏y pozytywnie zaopiniowane.
Karolina Baranowska
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu dla dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Rondo Mi∏osna

Rondo Mansweta Âmigielskiego
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9
26

9

1 kg

79

2

Szynka swojska
cena za kilogram
Stół Polski

1 szt.

99

14
99

5

1 szt.

79

1
Pasztet
Podlaski

380 g
Wedel

155 g
Drosed

7

1 szt.

Pepsi
1,5 l
Pepsi

Filet mrożony z Miruny luz

Ptasie
Mleczko
Waniliowe

89

1 szt.

1 kg

99

2

cena za kilogram

1 szt.

27

99

11

9

1 szt.

1 szt.

Kawa Jacobs
Kronung mielona

Herbata
Lipton

Serek Almette
różne smaki

Makaron Lubella
Spaghetti, Świderki

250 g
Mondelez

88 torebek
Unilever

150 g
Hochland

500 g
Maspex
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tycznej i konsekwentnej pracy Zarzàdu, Wydzia∏u
Bud˝etowo-Ksi´gowego oraz dyrektorów jednostek urz´du
poziom realizacji wydatków bud˝etowych by∏
niewiarygodnie wysoki. Przez ca∏y rok analizowano rzeczywiste potrzeby Dzielnicy i przenoszono pojawiajàce si´ nadmiary Êrodków. Ostatnie zmiany w bud˝ecie zrobiono jeszcze w grudniu, dzi´ki czemu uda∏o si´ sensownie wydaç
praktycznie wszystkie przyznane nam przez w∏adze Warszawy Êrodki. Jedynà niewykonanà pozycjà w inwestycjach by∏ pierwszy etap budowy
ul. Jaspisowej, ale przeznaczone na ten cel Êrodki ju˝ wczeÊniej przeniesiono na rok bie˝àcy,
a dzi´ki rozstrzygni´ciu przetargu jeszcze w zesz∏ym roku zakoƒczenie ca∏oÊci prac na tej ulicy
nie powinno przesunàç si´ d∏u˝ej ni˝ 1–2 miesiàce w stosunku do pierwotnych planów.
W kolejnym punkcie Rada pozytywnie zaopiniowa∏a pakiet zmian w tegorocznym bud˝ecie.
M.in. dzi´ki ∏agodnej zimie ze Êrodków przeznaczonych na remonty ulic uda∏o si´ wygospodarowaç fundusze na instalacj´ lodowiska-wrotowiska na terenie Dzielnicy oraz na budow´
oÊwietlenia na kilku ulicach (szczegó∏y w materiale o tegorocznych inwestycjach na dalszych
stronach „WS”).
Nast´pnie radni zapoznali si´ z informacjami
o naliczaniu i Êciàganiu podatków lokalnych, organizacjach pozarzàdowych realizujàcych zadania
kulturalne i sportowe, przygotowaniach do akcji
„Zima w mieÊcie”, uregulowaniu stanu w∏asnoÊci

Z prac Rady Dzielnicy
W lutym Rada Dzielnicy
obradowa∏a na swojej sesji
13 lutego. G∏ównymi tematami by∏y: informacja o funkcjonowaniu s∏u˝by zdrowia
na terenie Dzielnicy oraz
uchwa∏a w sprawie przyj´cia sprawozdania z wykonania bud˝etu za rok 2013.
W pierwszym z tych punktów goszczàcy na
sesji dyrektor SPZLO Dariusz Ma∏ecki przedstawi∏ szczegó∏owe informacje o kondycji naszych
placówek (finansowo stojà ca∏kiem dobrze,
kontrakty na rok 2014 zosta∏y aneksowane i sà
na poziomie takim jak w 2013), drobnych zmianach w zatrudnieniu lekarzy oraz zapowiedzia∏
bardzo wa˝nà dla osiedla Stara Mi∏osna inwestycj´ – zakup nowej siedziby dla przychodni
pediatrycznej. Wi´cej na ten temat mogà Paƒstwo przeczytaç w odr´bnym artykule na dalszych stronach „WS”.
Sprawy bud˝etowe nie wywo∏a∏y wi´kszej
dyskusji. Zapewne dlatego, ˝e dzi´ki systema-

W dniach 17 lutego–19 marca 2014 r. odb´dzie si´ w siedzibie Urz´du m.st. Warszawy
przy ul. Marsza∏kowskiej 77/79 wy∏o˝enie do
publicznego wglàdu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Placu Wojska Polskiego. Dyskusja
publiczna nad przyj´tymi w projekcie planu
miejscowego rozwiàzaniami odb´dzie si´
dnia 7 marca 2014 r. w PKiN, w sali nr 2018
o godz. 16.00. Uwagi do planu b´dzie mo˝na wnosiç w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 19 kwietnia 2014 r.
Og∏oszenie o terminie wy∏o˝enia projektu
planu zosta∏o wydane przez Prezydenta m.st.
Warszawy i opublikowane dnia 7 lutego
2014 r. w dodatku sto∏ecznym do „Gazety
Wyborczej” oraz umieszczone na tablicach informacyjnych Urz´du m.st. Warszawy (równie˝ w siedzibie Urz´du Dzielnicy Weso∏a).
Wy˝ej wymieniony projekt planu b´dzie
równie˝ dost´pny w siedzibie Urz´du Dzielnicy Wawer, w pokoju 314 oraz na stronie
internetowej www.bip.warszawa.pl, a tak˝e
w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a.

Naczelnik Urz´du Skarbowego Warszawa-Wawer, dla przybli˝enia podatnikom specyfiki pracy urz´du oraz pokazania otwartoÊci
urz´du na potrzeby podatników, w sobot´
5 kwietnia 2014 r. w godz. 9.00–13.00
organizuje „Dzieƒ Otwarty” w siedzibie
przy ul. Mycielskiego 21 w Warszawie.
Z kolei w dniach 28, 29 i 30 kwietnia
2014 r. godziny pracy urz´du skarbowego
b´dà wyd∏u˝one, tj. urzàd b´dzie czynny
w godz. 8.00–18.00.
Zach´camy tak˝e do sk∏adania rocznych
zeznaƒ podatkowych drogà elektronicznà
z wykorzystaniem Systemu e-Deklaracje
(wszelkie informacje dost´pne sà na stronie
www.e-deklaracje.gov.pl).
gruntów na potrzeby planowanych inwestycji
oraz harmonogramie tegorocznych inwestycji.
Na koniec sesji Rada oficjalnie pozytywnie zaopiniowa∏a proponowane nazwy rond w naszej
Dzielnicy oraz zapozna∏a si´ z informacjà Burmistrza z pracy Zarzàdu w okresie mi´dzysesyjnym.
Kolejna sesja zaplanowana jest na 20 marca
br. na godzin´ 14.00 w sali obrad Rady naszego
Urz´du. Porzàdek b´dzie dost´pny w Internecie
na 7 dni przed sesjà, wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
przewodniczàcy Rady

Zmiany w staromi∏oÊniaƒskiej
opiece zdrowotnej
W nowym roku pojawi∏a si´ szansa na od
dawna oczekiwane zmiany w staromi∏oÊniaƒskiej opiece zdrowotnej. Stale wzrastajàca populacja mieszkaƒców naszego osiedla i jeden z najwy˝szych wskaêników przyrostu naturalnego
w Warszawie bezpoÊrednio wp∏yn´∏y na wzrost
zapotrzebowania na us∏ugi medyczne w zakresie
podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej. Dzi´ki dzia∏aniom podj´tym przez Dyrektora
SZPLO Warszawa Weso∏a i Przewodniczàcego
Rady Spo∏ecznej pojawi∏a si´ szansa na popraw´
warunków lokalowych w naszej przychodni.
WczeÊniejsze plany budowy zupe∏nie nowego
oÊrodka na osiedlu sta∏y si´ nierealne mi´dzy innymi z powodu bardzo wysokich kosztów zakupu dzia∏ki budowlanej. Pomimo trudnej sytuacji

Urzàd m.st. Warszawy
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Wydzia∏ Planowania Miejscowego

finansowej miasta zacz´to starania oparte o pozyskanie dodatkowych Êrodków z bud˝etu na
nowà inwestycj´.
Obecnie trwajà zaawansowane przygotowania
do otwarcia nowej przychodni o profilu pediatrycznym w blokach przy ulicy Jod∏owej. Planowany jest równie˝ remont i modernizacja istniejàcej
przychodni przy ulicy Jana Paw∏a. Zmiany te, poza
poprawà warunków lokalowych, niosà szans´ na
dalszy rozwój specjalistyki w ramach weso∏owskiego SZPLO (np. w zakresie laryngologii), co przy
powszechnie znanym problemie kolejek do specjalistów jest jednym z najbardziej oczekiwanych
dzia∏aƒ wychodzàcych naprzeciw potrzebom
zdrowotnym mieszkaƒców.
Arkadiusz Ciupak

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
WESO¸A
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Jak w Weso∏ej wyglàda∏o wdra˝anie
nowego systemu wywozu Êmieci
W dniu 19 listopada 2013 r. zosta∏a zawarta
umowa nr GO/B/III/1/8/U-05/13-17 pomi´dzy
m.st. Warszawa reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Sto∏ecznego Warszawy, a panià
Jolantà Zagórskà, prowadzàcà dzia∏alnoÊç gospodarczà pod firmà Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us∏ugowe Lekaro Jolanta Zagórska na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu dzielnic: Weso∏a, Wawer,
i Rembertów. Zgodnie z umowà firma Lekaro zobowiàza∏a si´ m.in. do:
■ przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich punktów odbioru odpadów do 31 stycznia 2014 r.
■ dostarczenia pojemników na odpady zmieszane oraz worków na odpady segregowane do
31 stycznia 2014 r.
■ podania do publicznej wiadomoÊci harmonogramów odbioru odpadów najpóêniej do
27 stycznia 2014 r.
■ rozpocz´cia wykonywania us∏ugi zgodnie z planem odbioru odpadów od 1 lutego 2014 r.
W trosce o sprawne wdro˝enie nowego systemu na terenie dzielnicy Weso∏a Zarzàd Dzielnicy od
pierwszego dnia pozostawa∏ w kontakcie z przedstawicielami firmy Lekaro oraz Biura Gospodarki
Odpadami Komunalnymi m.st. Warszawy.

Rodzinie i Bliskim Zmar∏ego
Êp. Henryka Grzyma∏y-¸aguny
Zas∏u˝onego dla Dzielnicy Weso∏a
sk∏adamy
wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia
Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy
oraz Mieszkaƒcy dzielnicy
W 2008 roku Êp. Henryk Grzyma∏a-¸aguna zaprezentowa∏ obywatelskà postaw´ i przekaza∏ na preferencyjnych warunkach miastu sto∏ecznemu Warszawie
teren pod budow´ przedszkola w osiedlu
Zielona w Dzielnicy Weso∏a.
Doceniajàc ten pi´kny gest Rada i Zarzàd
Dzielnicy Weso∏a wystàpi∏y do Rady m.st.
Warszawy z wnioskiem o nazwanie ulicy
prowadzàcej do planowanego przedszkola
imieniem Pana Antoniego Pankracego ¸aguny – dziadka Êp. Henryka Grzyma∏y-¸aguny, który by∏ postacià niezwykle zas∏u˝onà dla oÊwiaty na terenie ca∏ej Warszawy.
Pan Henryk Grzyma∏a-¸aguna pozostanie w naszej pami´ci prawdziwym przyjacielem Dzielnicy Weso∏a.
Karolina Baranowska
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

2

W pierwszym okresie wdra˝ania nowego systemu Zarzàd Dzielnicy Weso∏a zaanga˝owa∏ si´
przede wszystkim w poinformowanie mieszkaƒców dzielnicy o nowych terminach odbioru odpadów. Majàc na uwadze, ˝e nie wszyscy mieszkaƒcy majà dost´p do Internetu, zdecydowaliÊmy, ˝eby na prze∏omie stycznia i lutego pracownicy
Urz´du Dzielnicy dostarczyli harmonogramy odbioru odpadów w wersji papierowej bezpoÊrednio
do w∏aÊcicieli posesji. Weso∏a by∏a jedynà dzielnicà, która przeprowadzi∏a takà akcj´ informacyjnà.
Z inicjatywy Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a odby∏y
si´ w lutym trzy spotkania robocze z przedstawicielami firmy Lekaro, podczas których interweniowaliÊmy we wszystkich sprawach zg∏oszonych przez mieszkaƒców. Pomimo zapewnieƒ
cz∏onków zarzàdu firmy Lekaro o pilnym rozwiàzaniu spraw nieza∏atwionych, nadal zg∏aszane
sà jednak uwagi o nieprawid∏owoÊciach
w Êwiadczeniu us∏ug na terenie naszej dzielnicy.
Pracownicy Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
oraz Zespo∏u Ochrony Ârodowiska na bie˝àco
monitorujà sytuacj´ oraz interweniujà bezpo-

Êrednio w zarzàdzie firmy Lekaro, zg∏aszajà braki
i nieprawid∏owoÊci dotyczàce zarówno procesu
informowania mieszkaƒców (harmonogramy),
jak i samego przebiegu odbioru odpadów.
Miasto Sto∏eczne Warszawa w zwiàzku z wprowadzanym nowym systemem odbioru odpadów
uruchomi∏o procedur´ przyjmowania wszelkich
zg∏oszeƒ i interwencji zarówno drogà elektronicznà (adres mailowy: infolinia-odpady@um.warszawa.pl), jak i drogà telefonicznà (linia 19115).
Równie˝ wszystkie uwagi zg∏aszane do Urz´du Dzielnicy Weso∏a przez mieszkaƒców, administratorów wspólnot mieszkaniowych, przedstawicieli placówek oÊwiatowych, handlowych,
us∏ugowych i innych sà niezw∏ocznie przekazywane zgodnie z powy˝szà procedurà do systemu interwencyjnego Miasta oraz bezpoÊrednio
do firmy Lekaro.
Przepraszamy wszystkich mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a za zamieszanie i wszelkie niedogodnoÊci zwiàzane z wprowadzeniem nowego systemu odbioru odpadów komunalnych. Mamy
nadziej´, ˝e w ciàgu najbli˝szego miesiàca firma
Lekaro upora si´ ze wszystkimi uwagami dotyczàcymi Êwiadczonych us∏ug.
Krzysztof Kacprzak
zast´pca burmistrza Dzielnicy Weso∏a

B´dzie ˝∏obek w Weso∏ej
Od d∏u˝szego czasu na
terenie Dzielnicy pojawia∏y
si´ g∏osy o potrzebie otwarcia publicznego ˝∏obka.
Z powodu braku bazy lokalowej oczekiwania te nie
mog∏y byç dotychczas zrealizowane. Budowa nowego przedszkola w Zielonej
da∏a nadziej´, poniewa˝ stary budynek przedszkola mia∏ zostaç przeznaczony w∏aÊnie na ˝∏obek. Niestety po analizach wymogów stawianych przed takimi obiektami okaza∏o si´, ˝e koszty adaptacji by∏yby niewiarygodnie wysokie i od
pomys∏u odstàpiono. Na szcz´Êcie dla m∏odych
rodziców w ostatnich dniach Zarzàdowi Dzielnicy uda∏o si´ znaleêç inne rozwiàzanie. W prowadzàcym warszawskie ˝∏obki Biurze Pomocy i Projektów Spo∏ecznych wynegocjowano jeszcze na
ten rok 750 tys. z∏, a drugie tyle w przysz∏ym roku wy∏o˝y nasza Dzielnica ze Êrodków w∏asnych

i za te pieniàdze na
miejskiej dzia∏ce
przy ul. Akacjowej
(obok placu zabaw) zostanie zbudowany ca∏kiem
nowy ˝∏obek na dwie 25-osobowe grupy dzieci.
Najpewniej jeszcze w marcu przyznane pieniàdze zostanà przeniesione do naszego bud˝etu i Zarzàd Dzielnicy niezw∏ocznie og∏osi przetarg na projekt budowlany. Zgodnie z zak∏adanym harmonogramem projekt ma byç gotowy
do 15 wrzeÊnia, aby do 15 paêdziernika wy∏oniç
wykonawc´. Prace budowlane majà trwaç do
koƒca wakacji przysz∏ego roku, aby ju˝
w IV kwartale 2015 roku ˝∏obek móg∏ przyjàç
pierwsze dzieci.
Realizacja tej inwestycji nie oznacza rezygnacji z planowanego oddzia∏u ˝∏obkowego przy
nowo budowanym przedszkolu w Starej Mi∏oÊnie. Ma byç tam miejsce tylko dla jednej grupy
30 dzieci, ale w nied∏ugim czasie Dzielnica b´dzie w stanie zaoferowaç ∏àcznie 80 miejsc dla
swoich najm∏odszych mieszkaƒców.
Marcin J´drzejewski

Szanowny Panie Burmistrzu!
Dzi´kujàc za wyró˝nienie „Cz∏owieka roku 2013 w obszarze pomocy spo∏ecznej”,
pragn´ podkreÊliç, ˝e praca na rzecz rodzin znajdujàcych si´ w kryzysie to zadanie, za
którym cz´sto nie idà szybkie efekty, a pozytywne, oczekiwane zmiany mogà nast´powaç powoli. Docenienie przez w∏adze samorzàdowe dzielnicy Weso∏a – Pana Burmistrza i Rad´ Dzielnicy – asystenta rodziny, nowego zawodu, powo∏anego Ustawà
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast´pczej Êwiadczà
o wra˝liwoÊci spo∏ecznej i pozwalajà myÊleç, ˝e mieszkaƒcy dzielnicy poszkodowani
przez los, zagro˝eni wykluczeniem spo∏ecznym zawsze otrzymajà wsparcie i pomoc.
I za to serdecznie dzi´kuj´.
Regina Mroczek-Kalicka
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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
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Osiedle Plac Wojska Polskiego
– wiadomoÊci bie˝àce a dotyczàce Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego naszego osiedla
Nie widz´ potrzeby zbyt
rozwlekaç si´ w historii tego˝ dzia∏ania, przypomn´
tylko, ˝e ju˝ w 2004 roku
przygotowa∏em
odpowiednie dokumenty i projekt uchwa∏y, który Rada
Dzielnicy podj´∏a i przes∏a∏a do Urz´du m.st. Warszawy do dalszego procedowania.

Rada Miasta Sto∏ecznego Warszawy podj´∏a
w dniu 20 grudnia 2007 r. uchwa∏´ o przystàpieniu do sporzàdzenia planu miejscowego obszaru
Placu Wojska Polskiego zgodnie z kompetencjami.
Wykonawca planu opracowa∏ trzy warianty,
które zosta∏y przes∏ane do zaopiniowania Zarzàdowi Dzielnicy.
Wspólnie z burmistrzem Dzielnicy panem Edwardem K∏osem odnieÊliÊmy si´ do przedmiotowych
wariantów, wskazaliÊmy do przyj´cia wariant
drugi planu jako najkorzystniejszy dla mieszkaƒców
naszego osiedla – zachowanie dzia∏ek ogrodowych
i eliminacja budownictwa mieszkaniowego.
Niestety, Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna m.st. Warszawy zarekomendowa∏a
wariant trzeci planu – najgorszy dla mieszkaƒców, zawierajàcy likwidacj´ dzia∏ek ogrodowych.
Dzi´ki stanowisku podj´temu przez Rad´
Dzielnicy i skierowanemu do Rady i pani Prezydent m.st. Warszawy, a tak˝e nieodzownej pomocy wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza,
burmistrza Edwarda K∏osa, dyrektora Biura Ar-
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chitektury i Planowania Miejscowego m.st. Warszawy Marka Mikosa zosta∏ wyrzucony z dalszego procedowania najgorszy dla nas wariant
trzeci, a przyj´ty najbardziej przyjazny wariant
drugi w∏àcznie z naszymi uwagami.
Bardzo szeroko opisa∏em przedstawione dzia∏ania w powy˝szej sprawie w artykule umieszczonym w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich” nr 116
z sierpnia 2010 r.
To by∏o „wczoraj” a „dziÊ”!
Po powzi´ciu informacji
o wy∏o˝eniu Planu do publicznego wglàdu w dniu
18 lutego zorganizowa∏em
spotkanie z Zarzàdami
wszystkich naszych wspólnot mieszkaniowych, na
którym zapozna∏em jego
uczestników z aktualnym
wy∏o˝onym
projektem
mpzp i jego za∏o˝eniami,
podkreÊla∏em jednoczeÊnie, ˝e jest on najbardziej
korzystny dla mieszkaƒców
naszego osiedla i myÊl´, ˝e
spe∏nia nasze oczekiwania.
Plan ten utrzymuje dzia∏ki ogrodowe w ca∏oÊci i nie
przewiduje ˝adnego budownictwa wielorodzinnego nawet na wschód od
bloku 149, gdzie koncepcja
TBS „Kwatera” zak∏ada∏a
budow´ czterech bloków.
Przedstawi∏em i udost´pni∏em Zarzàdom wspólnot
informacj´ o nast´pujàcej
treÊci (poni˝ej).
Warszawa-Weso∏a 14.02.2014 r.
Szanowni Paƒstwo!
Uprzejmie informuj´ Paƒstwa, ˝e Pani Prezydent m.st. Warszawy zgodnie z Ustawà z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, og∏osi∏a termin wy∏o˝enia do publicznego wglàdu projektu planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru Placu Wojska Polskiego wraz z prognozà oddzia∏ywaƒ na Êrodowisko.
Z planem mo˝na zapoznaç si´ od dnia 17 lutego do 19 marca 2014 r. w siedzibie Urz´du
m.st. Warszawy, ul. Marsza∏kowska 77/79 od
poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 8.00 do
16.00, na stronie internetowej Urz´du m.st.
Warszawy www.bip.warszawa.pl oraz w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a.
Dyskusja publiczna nad przyj´tymi w projekcie planu miejscowego rozwiàzaniami odb´dzie
si´ 7 marca 2014 r. w sali nr 2018 w PKiN o go-

dzinie 16.00 i to jest dla nas mieszkaƒców Placu Wojska Polskiego bardzo istotna sprawa,
a szczególnie dla dzia∏kowców i w∏aÊcicieli
mieszkaƒ bloku 149 (musimy broniç naszego
projektu planu, bo w∏aÊciciele okreÊlonych
dzia∏ek i terenu ogródków dzia∏kowych, tj.
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa i Towarzystwo Budownictwa Spo∏ecznego „Kwatera”,
mogà uzyskaç zmiany przyj´tego w projekcie
Planu przeznaczenia okreÊlonych dzia∏ek i co na
pewno b´dà czyniç), dlatego te˝ nasza obecnoÊç jest na tej dyskusji konieczna.
Wa˝ne!
Zgodnie z rat. 18 ust. 1 ustawy ka˝dy kto kwestionuje ustalenia przyj´te w projekcie planu miejscowego mo˝e wnieÊç uwagi. Uwagi nale˝y sk∏adaç na piÊmie do Prezydenta m.st. Warszawy, Plac
Bankowy 3/5, pokój nr 11, 00-950 Warszawa lub
do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marsza∏kowska 77/79, 00-683 Warszawa
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu oznaczenia nieruchomoÊci, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2014 r.
Je˝eli nie obronimy projektu wystawionego planu, to mo˝emy spodziewaç si´ nie przyjaznego
i spokojnego osiedla, a „sajgonu” w mniejszej skali.
Zarzàdy Wspólnot Mieszkaniowych po naszym spotkaniu poprosz´ o przekazanie podj´tych ustaleƒ w przedmiotowej sprawie oraz
sposobu dzia∏ania majàcego na celu utrzymanie
dotychczasowych rozwiàzaƒ przyj´tych w projekcie planu.
O kolejnych etapach procedowania Planu
b´d´ Paƒstwa informowa∏ na bie˝àco.
Z powa˝aniem
dr Stefan S∏owikowski
wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
PodkreÊli∏em w swoim wystàpieniu szczególnie
dzieƒ 7 marca, bo to b´dzie dyskusja publiczna
nad przyj´tymi w projekcie planu rozwiàzaniami.
Prosi∏em Zarzàdy Wspólnot Mieszkaniowych
o przekazanie ww. informacji wszystkim mieszkaƒcom.
Istotne jest te˝ Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku, art. 17 pkt.
11, który mówi „...osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadajàce osobowoÊci
prawnej mogà wnosiç uwagi dotyczàce projektu
planu, w terminie nie krótszym ni˝ 14 dni od dnia
zakoƒczenia okresu wy∏o˝enia planu”. Termin ten
w komunikacie Prezydent to dzieƒ 19 kwietnia br.
Druki uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przekaza∏em
te˝ Zarzàdom Wspólnot Mieszkaniowych.
O wszelkich nowych ustaleniach b´d´ Paƒstwa informowa∏ poprzez Zarzàdy Wspólnot
Mieszkaniowych.
Serdecznie pozdrawiam!
dr Stefan S∏owikowski
wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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Nowe taryfy za Êcieki w Starej Mi∏oÊnie
Zespó∏ Budowy Domów Jednorodzinnych
i Wielorodzinnych Sp. z o.o. zarzàdzajàcy
oczyszczalnià Êcieków „Cyraneczka” rozsy∏a do
mieszkaƒców list informujàcy o podwy˝ce taryf i t∏umaczy, ˝e podwy˝k´ t´ narzuci∏ im sto∏eczny ratusz. W zwiàzku z tym Burmistrz Weso∏ej zwróci∏ si´ do Biura Infrastruktury Urz´du
m.st. Warszawy z proÊbà o wyjaÊnienie procedury prowadzàcej do okreÊlenia i zatwierdzenia stawek za odbiór Êcieków. Poni˝ej prezentujemy odpowiedê udzielonà Burmistrzowi:
Decyzjà Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
5 wrzeÊnia 2013 r., znak: IN-EO. 7031.2.2013,
w oparciu o art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´
i zbiorowym odprowadzeniu Êcieków (Dz.U.
z 2006 r., poz. 858, z póz. zm.), ww. Spó∏ce zosta∏o udzielone zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie zbiorowego odprowadzania Êcie-

BURZA POMYS¸ÓW
Bud˝et Partycypacyjny

ków na terenie m.st. Warszawy z obszaru osiedla
mieszkaniowego Stara Mi∏osna w Dzielnicy Weso∏a. Nast´pnie ww. Spó∏ka wystàpi∏a z wnioskiem
o zatwierdzenie taryf na okres od dnia 1 stycznia
2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
Zgodnie z art. 24 ww. ustawy, taryfy podlegajà
zatwierdzeniu w drodze uchwa∏y rady gminy w terminie 45 dni od dnia z∏o˝enia przez przedsi´biorstwo stosownego wniosku. W sytuacji niepodj´cia
przez rad´ gminy uchwa∏y w ww. terminie, zgodnie
z art. 24 ust. 8 ww. ustawy, taryfy zweryfikowane
przez prezydenta miasta, wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 70 dni od dnia z∏o˝enia wniosku taryfowego.
Ww. przepis mia∏ zastosowanie w odniesieniu do
wniosku Spó∏ki z dnia 22 paêdziernika 2013 r. Ceny
i stawki za Êwiadczone us∏ugi Spó∏ka okreÊli∏a na
podstawie ustalenia niezb´dnych przychodów na
pokrycie kosztów bie˝àcej dzia∏alnoÊci i utrzymania
infrastruktury kanalizacyjnej w stanie technicznym
umo˝liwiajàcym dotrzymanie jakoÊciowych para-

■

■

■

w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
■

Przygotowania do realizacji bud˝etu partycypacyjnego w Weso∏ej na 2015
rok rozpocz´∏y si´ w paêdzierniku 2013 roku. Po
konsultacji z mieszkaƒcami
oraz dyskusji na forum Zespo∏u ds. Bud˝etu partycypacyjnego w Dzielnicy Weso∏a zdecydowano nie dzieliç terenu Dzielnicy na
obszary. W zwiàzku z tym sk∏adane wnioski b´dà mia∏y charakter ogólnodzielnicowy i na ka˝dy
z nich g∏osowaç b´dà mieszkaƒcy ca∏ej Dzielnicy.
W okresie od 20 stycznia 2014 r. do 9 marca
2014 r. trwa nabór projektów sk∏adanych przez
mieszkaƒców. W tym celu zosta∏y zorganizowane dy˝ury konsultacyjne, podczas których mieszkaƒcy mogà liczyç na pomoc w wype∏nianiu
„Formularza zg∏oszeniowego”.
W trakcie kilku dy˝urów konsultacyjnych, które
odby∏y si´ do tej pory, mieszkaƒcy zasi´gali ogólnych informacji dotyczàcych bud˝etu partycypacyjnego oraz pobierali stosowne druki i dokumenty. Ponadto niektórzy przedstawiali do omówienia
ju˝ gotowe propozycje wykorzystania Êrodków finansowych w ramach bud˝etu partycypacyjnego:

■
■

Wielu z interesantów deklarowa∏o, ˝e opracowywanie ich wniosku jest na etapie ostatnich
uzgodnieƒ i z∏o˝à go na pewno.
■
■

Nast´pne dy˝ury odb´dà si´ w dniach:
3 marca 2014 w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a
8 marca 2014 roku w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a oraz OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych w Starej
Mi∏oÊnie.

Ponadto do dnia 26 lutego 2014 r. odebrano
ok. 50 telefonów od mieszkaƒców, którym zosta∏y udzielone informacje na temat ró˝nych
aspektów procesu bud˝etu partycypacyjnego
oraz zasad sk∏adania wniosków.
Przez ca∏y okres trwa kampania informacyjna,
Dzielnica Weso∏a rozwiesi∏a trzysta plakatów
oraz rozda∏a dwa tysiàce ulotek. Cz´Êç materia∏ów zosta∏a rozkolportowana po ca∏ej dzielnicy.

Leszek Drogosz
Dyrektor Biura Infrastruktury
Jak widaç, formalnie nowe taryfy zatwierdzi∏a Rada Warszawy, ale na wniosek
i zgodnie z kalkulacjà Spó∏ki. Chyba doÊç
istotny niuans. Sporo si´ ostatnio zmieni∏o
w Spó∏ce na lepsze, ale jak widaç pewne
nawyki pozosta∏y.
Hanna Kowalska

Pozosta∏e sà rozwo˝one zgodnie z harmonogramem spotkaƒ z mieszkaƒcami.
Dzielnica Weso∏a jest jednà z najmniejszych
dzielnic warszawskich i bardzo rozcz∏onkowanà topograficznie. Mo˝liwoÊç sk∏adania wniosków
ogólnodzielnicowych – poprzez utrzymanie pe∏nego scalonego bud˝etu w kwocie 300 tysi´cy z∏otych, zamiast dzielenia go na kilka lub kilkanaÊcie
mniejszych lokalnych bud˝etów partycypacyjnych
– ju˝ na etapie zg∏aszanych koncepcji owocuje
projektami o u˝ytecznoÊci integrujàcej wszystkie
osiedla. OczywiÊcie, powoduje to te˝ d∏u˝szy czas
opracowania wniosku, bo wià˝e si´ z wieloma
czynnoÊciami przygotowawczymi, zw∏aszcza w zakresie prawid∏owego okreÊlenia finansowania i zagadnieƒ technicznych. Niewielkie zainteresowanie
ma∏ymi projektami wynika te˝ z tego, ˝e te drobne
oczekiwania (parking, ∏aweczki, chodnik, plac zabaw, si∏ownia, a nawet Êcie˝ka rowerowa) sà zg∏aszane przez mieszkaƒców na bie˝àco i w wi´kszoÊci przez Zarzàd Dzielnicy równie˝ na bie˝àco spe∏niane. Ogólna ocena przebiegu projektu bud˝etu
partycypacyjnego w Weso∏ej jest bardzo dobra.
Spodziewane sà raczej k∏opoty z kl´skà urodzaju,
ale ju˝ dziÊ Zarzàd mo˝e zadeklarowaç, ˝e dla dobrych i wartoÊciowych wniosków, które nie zdob´dà wystarczajàcej liczby g∏osów, by zakwalifikowaç si´ bezpoÊrednio do fazy realizacji, b´dà poszukiwane sposoby innego, choçby cz´Êciowego
ich finansowania.
Marian Mahor
zast´pca burmistrza
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

●

dywanów
● wyk∏adzin
tapicerki meblowej i samochodowej

PRANIE

●

■

budowa dróg w osiedlach wraz z infrastrukturà towarzyszàcà
otwarcie oÊrodka dla dzieci typu „klub m∏odego mieszkaƒca” dla dzieci w wieku 5–15 lat
wymiana oÊwietlenia ulic dzielnicy na oÊwietlenie ledowe – energooszcz´dne
modernizacja dzielnicowego boiska trawiastego, u˝ytkowanego przez ró˝norodne Êrodowiska mieszkaƒców
otwarcie oÊrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego dla dzieci niepe∏nosprawnych od wieku przedszkolnego
budowa wybiegu dla psów
budowa m∏odzie˝owego parku rekreacji.

metrów oczyszczania Êcieków. W trakcie post´powania sprawdzajàcego prowadzonego w oparciu
o art. 24 ust. 4 ww. ustawy ustalono, ˝e taryfy zosta∏y okreÊlone zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie okreÊlania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeƒ za
zbiorowe zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcieków (Dz.U. nr 127, poz. 886).
Podsumowujàc, procedur´ prowadzàcà do
okreÊlenia i zatwierdzenia stawek za odbiór Êcieków okreÊlajà przepisy wskazanej ustawy.

tel. 500-753-803
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

5

WESO¸A

Harmonogram Weso∏owskich inwestycji
Prezentujemy Paƒstwu
opracowany przez Urzàd
Dzielnicy harmonogram tegorocznych inwestycji. Przy
okazji chcia∏em zwróciç
uwag´ na kilka zmian, które
w inwestycjach nastàpi∏y od
jesieni, kiedy prezentowany
by∏ ich wst´pny wykaz.
Przede wszystkim Dzielnica otrzyma∏a na bie˝àcy
rok dodatkowo prawie 1 mln z∏. Dzi´ki tym Êrodkom wprowadzono dodatkowe inwestycje: Êcie˝k´ rowerowà w ul. G∏owackiego (przebudowa
b´dzie polega∏a na wybudowaniu ciàgu pieszo-rowerowego o szerokoÊci 3 m od ul. 1. Praskiego Pu∏ku do ul. Moniuszki, dalej ruch rowerowy
b´dzie wpuszczony na jezdni´ ul. G∏owackiego a˝
do granicy lasu. Planowane jest tak˝e, by z innych
Êrodków wyczyÊciç i wyrównaç leÊny szlak rowerowy a˝ do os. Zielona), budow´ ul. ˚ytniej oraz
zwi´kszono Êrodki na budow´ ulic lokalnych
dawnego zad. 08 w Starej Mi∏oÊnie (rejon mi´dzy
Jaspisowà a Diamentowà). Druga zmiana mo˝liwa by∏a dzi´ki wygospodarowaniu nadwy˝ki
Êrodków na utrzymanie i remonty ulic. Za te pieniàdze Dzielnica rozpocznie program budowy
oÊwietlenia ulic lokalnych, tych, które kiedyÊ wybudowano bez oÊwietlenia bàdê na których budow´ jeszcze przez jakiÊ czas nie b´dzie funduszy.
Zarzàd Dzielnicy liczy, ˝e choç w taki sposób u∏atwi mieszkaƒcom korzystanie z nich oraz poprawi
bezpieczeƒstwo. Kolejnà dobrà wiadomoÊcià jest
zakwalifikowanie budowy przedszkola w Starej
Mi∏oÊnie do rzàdowego programu budowy
przedszkoli. Dzi´ki temu w kolejnych latach dostaniemy 3,2 mln z∏ na ten cel, a rezerwowane
dotychczas w WPF fundusze b´dzie mo˝na przeznaczyç na inne potrzebne inwestycje.
Warto zwróciç uwag´, ˝e po wielu latach odk∏adania na póêniej w bie˝àcym roku ruszy budowa pierwszego etapu ciàgu pieszo-rowerowego wzd∏u˝ Kana∏u Wawerskiego. B´dzie to co
prawda jedynie krótki odcinek przy SP 315, ale
zawsze najtrudniej coÊ zaczàç.
Prócz inwestycji Dzielnicy na naszym terenie
rozbudow´ sieci wodociàgowej i kanalizacyjnej
ma prowadziç tak˝e MPWiK, a w najbli˝szych ty-
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godniach ruszy realizowana przez ZDM, prze∏o˝ona z jesieni ub.r. budowa Êcie˝ki rowerowej
wzd∏u˝ ul. 1. Praskiego Pu∏ku od ul. Mazowieckiej do Urz´du Dzielnicy. Trzeba trzymaç kciuki za
Zarzàd, by nie spoczà∏ na laurach i dalej skutecz-

nie Êciàga∏ fundusze na uzupe∏nienie bud˝etu inwestycyjnego przyznanego przez W∏adze Warszawy bardzo skromnego wobec potrzeb Dzielnicy.
Marcin J´drzejewski

STAN PRZYGOTOWA¡ I HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI w 2014 r. na dzieƒ 27 lutego
LP

1
2
3
5
6
7
8

ZADANIE

Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odc.
kolektora deszczowego w ul. Pogodnej
Budowa ul. Cyklamenowej na odc.
od ul. Irysów do ul. Paproci
Budowa ul. Polnej
Budowa ul. Szklarniowej
Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem
kolektora deszczowego w ul. GoÊciniec
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralowej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej
Budowa ulic: JaÊminowej

9 Budowa ul. Norwida
10 Budowa ul. Kasztanowej
Budowa ul. Łaguny na odcinku od
11
ul. Warszawskiej do przedszkola
12 Budowa ul. Malinowej
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na
13
zachód od ul. Wrzosowej) – projekt
Budowa przepustu drogowego nad Kana14
łem Wawerskim w ciagu ul. Cieplarnianej
Modernizacja układu drogowego Plac
15
Wojska Polskiego – VII etap
Budowa ciàgu pieszo-rowerowego nad
16 Kanałem Wawerskim na odc. od ul.
Jeêdzieckiej do ul.Cieplarnianej

Ogłoszenie Poczàtek Zakoƒczenie
przetargu realizacji
realizacji

30.05

24.03
2.04

15.03

31.07

20.05
8.05

31.01.2015
31.01.2015
30.06

10.03

21.04

31.08

8.05

16.06

31.08

26.05
10.04

1.07
19.05

15.09
15.08

30.05

10.03

31.05

9.07

15.10

UWAGI

W realizacji

W realizacji
W I etapie budowa ulic:
Agatowej i Kryształowej
Rozpocz´cie budowy po wybudowaniu kanalizacji przez MPWiK SA
Trwajà prace projektowe
Trwajà prace projektowe
Trwajà prace projektowe

27.06

W realizacji

12.05

12.06

30.10

Realizacja uwarunkowana pozyskaniem dodatkowych Êrodków

20.05

7.07

30.09

Trwajà prace projektowe

1.07

1.08

30.09

Trwajà prace projektowe

12.03

28.03

30.09

18 Budowa ul. ˚ytniej
19 Budowa drogi osiedlowej przy os. Warszawska
20 Budowa si´gacza od ul. Sikorskiego – projekt
Wykonanie ciàgu pieszo-rowerowego
21 w ramach przebudowy pasa drogowego
8.07
ul. Głowackiego
Budowa brakujàcych punktów oÊwietlenia
22 ulicznego w os. Zielona w ulicach: WiÊniowej,
22.07
Krasickiego, Wschodniej, Brata Alberta
Budowa brakujàcych punktów oÊwietlenia
ulicznego w os. Stara Miłosna w ulicach:
23
22.07
Jutrzenki, Tymiankowej, Kolendrowej,
Zdrojowej, èródlanej, Diamentowej
Budowa zespołu budynków mieszkalnych
24
2.09
– komunalnych
Budowa przedszkola z oddziałem
25
20.11
˝łobkowym w os. Stara Miłosna
26 Budowa przedszkola w os. Zielona
27 Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej

17.03
15.03

27.06
16.06
15.05

17 Budowa ul. Zachodniej – projekt

Projekt b´dzie realizowany
wspólnie z MPWiK SA
W realizacji
W realizacji

3.08

30.09

Trwajà prace projektowe

20.08

31.10

W marcu przetarg na prace
projektowe

20.08

31.10

W marcu przetarg na prace
projektowe

15.10

30.03.2016

Aktualizacja projektu do 15.06

20.12

31.03.2016

Projekt ma byç gotowy do 15.11

31.03

Trwajà procedury odbiorowe
W realizacji
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Dobre i z∏e wieÊci z Granicznej
Wybudowana trzy lata temu do granic Weso∏ej ul. Graniczna (po∏àczenie z Mi´dzylesiem)
jest swoistym kuriozum. Po stronie naszej
Dzielnicy pi´kna wygodna ulica, po wawerskiej
– betonowe, dziurawe p∏yty. Mimo intensywnych zabiegów ze strony Weso∏ej, niech´ç
w∏adz Wawra i brak Êrodków na wiele innych
miejskich inwestycji powodowa∏y, ˝e kontynuacja budowy tej ulicy by∏a odk∏adana z roku na
rok. Trwa∏o jedynie mozolne urz´dnicze post´powanie majàce na celu uregulowanie stanu
prawnego gruntu. W koƒcu jednak zabiegi o jej
dokoƒczenie przynios∏y efekt. DostaliÊmy oficjalne potwierdzenie, ˝e w najnowszej nowelizacji bud˝etu, która ma byç przyj´ta na sesji
Rady Warszawy w dniu 6 marca, zostanie
uwzgl´dnione przeniesienie kwoty 4,63 mln z∏
(z tego w roku 2014 – 1,115 mln, zaÊ reszta
w roku 2015) na t´ w∏aÊnie inwestycj´. Oznacza to, ˝e jeszcze w tym roku zostanie wy∏oniony wykonawca, który w systemie „projektuj
i buduj” ma rozpoczàç prace budowlane tak, by
skoƒczy∏y si´ w roku 2015. Przeznaczona na in-

WieÊci z Hipodromu
Dnia 22 lutego 2014 r. w OÊrodku Sportów
Konnych odby∏y si´ Regionalne i Towarzyskie
zawody w skokach przez przeszkody. Przyby∏o ponad 30 zawodników, którzy rywalizowali ze
sobà w ró˝nych kategoriach. Zaczynali najm∏odsi na kucykach i starsi na m∏odych niedoÊwiadczonych jeszcze koniach. W najwy˝szym i naj-

westycj´ kwota ma wystarczyç tak˝e na uregulowanie stanu prawnego gruntów.
I tu si´ zaczyna druga strona medalu. Prowadzone procedury wykupu przeciàga∏y si´ na tyle
d∏ugo, ˝e zniecierpliwieni w∏aÊciciele gruntów, po
raz kolejny postanowili wziàç spraw´ w swoje r´ce i „poprawiç” swojà pozycj´ negocjacyjnà poprzez zamkni´cie przejazdu. W piàtek 28 lutego
zablokowali przejazd wywrotkà piachu, zagrodzili taÊmami i wywiesili informacj´, ˝e to ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo kierowców. Natychmiast
na miejscu pojawi∏a si´ Stra˝ Miejska, interweniowa∏ Burmistrz Weso∏ej, po kilku godzinach s∏u˝by
techniczne miasta uprzàtn´∏y blokad´. Aby uniknàç podobnych incydentów na przysz∏oÊç, droga
ma byç monitorowana przez Stra˝ Miejskà.

Rozumiem oczywiÊcie irytacj´ w∏aÊcicieli spowodowanà przeciàgajàcymi si´ procedurami, sam kilkukrotnie próbowa∏em interweniowaç, by sprawy
nabra∏y tempa, ale nie t´dy chyba droga. Faktem
jest, ˝e stan prawny tej ulicy jest nieuregulowany,
ale jest to (mimo stanu faktycznego zagospodarowania) droga publiczna. JeÊli komuÊ nie podoba
si´ wysokoÊç odszkodowania proponowanego za
zaj´ty grunt, to zawsze mo˝e iÊç do sàdu, przedstawiç swoje wyceny i dochodziç swoich roszczeƒ
w cywilizowany sposób. Czasem nawet si´ dobrze na tym wychodzi, bo ew. kwot´ roszczeƒ odzyskuje si´ z odsetkami ustawowymi. A wciàganie w swoje spory Bogu ducha winnych mieszkaƒców jest, delikatnie mówiàc, nieeleganckie.
Marcin J´drzejewski

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:

•

•

•

3 marca 2014 r., od godz. 9.00 do godz.
18.00 – wszystkie grupy
4 marca 2014 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Centrum”
11 marca 2014 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Zielona”
18 marca 2014 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Stara Mi∏osna”
by∏a niepotrzebna, bo na
poziomie cenowym z∏o˝onych ofert Êrodków wystarczy∏oby a˝ do koƒca Cyklamenowej, czyli
do ul. Paproci. W zwiàzku z tym po podpisaniu
umowy z wykonawcà planowane jest poszerzenie zakresu robót w formie aneksu, tak by
ju˝ w ramach jednej inwestycji zakoƒczyç
wszystkie prace na Cyklamenowej. Zakoƒczenie robót planowane jest do koƒca lipca br.

Cyklamenowà do koƒca
Koƒczy si´ post´powanie przetargowe na
drugi etap budowy ul. Cyklamenowej. Po
otwarciu ofert okaza∏o si´, ˝e najtaƒszà z∏o˝y∏a
firma Falbruk (wykonawca pierwszego etapu)
i z nià w najbli˝szych dniach zostanie podpisana umowa. Aby wystarczy∏o Êrodków finansowych, przetarg by∏ og∏oszony na mniejszy zakres (jedynie do skrzy˝owania z ul. Promiennà),
ale ze wst´pnej analizy wynika, ˝e ostro˝noÊç

Marcin J´drzejewski

trudniejszym konkursie, w którym wysokoÊç
przeszkód przekracza∏a 120 cm, kilku zawodników stoczy∏o zawzi´tà walk´ o pierwsze miejsce. Wszystko odby∏o si´ w mi∏ej, przyjaznej atmosferze i pi´knej pogodzie. Nast´pne zawody
planujemy 8 marca i serdecznie wszystkich na
nie zapraszamy. Na miejscu znajduje si´ bar,
w którym ka˝dy znajdzie coÊ smacznego, a dla
amatorów jeêdziectwa b´dzie dost´pny sklep
z akcesoriami dla konia i jeêdêca. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç nauki jazdy konnej dla poczàtkujàcych i zaawansowanych (dzieci od 7 lat). Z powodu braku Êniegu nie organizujemy kuligów,
ale mo˝na przejechaç si´ bryczkà zaprz´˝onà
w par´ siwych koni. Serdecznie zapraszamy!
Andrzej WaÊ
zast´pca prezesa Klubu, tel. 601 299 564
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Turnieje pi∏karskie KS Weso∏a
Ju˝ od kilku lat Klub Sportowy Weso∏a organizuje zimà cykl turniejów pi∏karskich Weso∏a Indoor Cup. Piàta edycja cyklu rozpocz´∏a si´ 30 listopada 2013 r. turniejem rocznika 2002, a zakoƒczy∏a 2 lutego 2014 r. turniejem rocznika
1999, w sumie rozegraliÊmy a˝ osiem turniejów

dla poszczególnych roczników. Hala sportowa
przy Gimnazjum 119 goÊci∏a w tym czasie 81
dru˝yn, czyli ponad 800 zawodników i zawodniczek z ca∏ej Polski: z Warszawy, ¸odzi, Ostro∏´ki, Kielc, Soko∏owa Podlaskiego, Swarz´dza
i wielu innych miast.

Dru˝yny naszego Klubu ró˝nie radzi∏y sobie
w pi∏karskich zmaganiach, zanotowaliÊmy wiele sukcesów, rozegraliÊmy wiele dobrych meczów. Najlepiej poradzi∏a sobie dru˝yna naszego Klubu podczas turnieju rocznika 2002 i zaj´∏a pierwsze miejsce. Ciekawostkà jest to, ˝e
dru˝yna ta z∏o˝ona by∏a z zawodników m∏odszych – z rocznika 2003. Tym wi´kszy jest wi´c
sukces m∏odych pi∏karzy.
Bardzo serdecznie dzi´kujemy za wsparcie
wszystkim sponsorom. Bez nich rozegranie tych
oÊmiu turniejów nie by∏oby mo˝liwe. Wspar∏o nas
równie˝ Biuro Sportu m.st. Warszawy dotacjà
w formie ma∏ego grantu. Przede wszystkim dzi´kujemy jednak rodzicom, którzy wiele trudu w∏o˝yli
w przygotowanie i przeprowadzenie tych imprez.
Anna Ksi´˝opolska
sekretarz KS Weso∏a

Indywidualne Mistrzostwa Dzielnicy Weso∏a
w Gimnastyce Sportowej Dziewczàt i Ch∏opców
Gimnastyka sportowa to pi´kna dyscyplina.
Ze smutkiem stwierdzam, ˝e ma ju˝ za sobà
najlepszy okres popularnoÊci. Szkoda, bo to
dziedzina, w której dochowaliÊmy si´ wielu mistrzów olimpijskich. Ostatnim z nich by∏ Leszek
Blanik, z∏oty medalista igrzysk w Pekinie
w 2008 roku. WczeÊniej byli Helena Rakoczy,
zdobywczyni bràzowego medalu w Melbourne
w 1956 roku, Jerzy Jokiel, srebrny medalista
z Helsinek, oraz Barbara Eustachiewicz pracujàca do dzisiaj jako trener m∏odzie˝y. Ludzi, którzy w swoim ˝yciu uprawiali gimnastyk´, ∏atwo
jest rozpoznaç. Sà silni, sprawni, zr´czni, majà
sportowà sylwetk´ i prawid∏owà postaw´ cia∏a. Niestety dzisiaj gimnastyka jest w Polsce
dyscyplinà niszowà. Nie ma klubów, trenerów
i dzieci ch´tnych do jej uprawiania. Tym bardziej cieszy, ˝e w Mistrzostwach Dzielnicy Weso∏a uczestniczy∏o 30 dzieci, które w trójboju
gimnastycznym osiàgn´∏y wysoki poziom. Najlepsi z tej grupy b´dà reprezentowaç naszà
dzielnic´ na zawodach
Warszawskiej Olimpiady
M∏odzie˝y.
Zawody odby∏y si´ 11 lutego w hali Zespo∏u Szkó∏
nr 94 w Zielonej. Dzieci dopingowali licznie zgromadzeni rodzice, a tak˝e babcie
i dziadkowie. Zawodnicy to
dzieci z roczników od 2007
do 2003, czyli od zerówki do
czwartej klasy. By∏y emocje,
bo dla wielu dzieci to pierwsze zawody w ˝yciu. Zawodnicy startowali w trójboju.
Dziewczynki wykonywa∏y
program çwiczeƒ wolnych,
çwiczenia równowa˝ne na
∏aweczce i skok przez koz∏a.
Ch∏opcy – çwiczenia wolne,
wymyk na drà˝ku i skok
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przez koz∏a. Jest to program obowiàzkowy, tzn.
ka˝dy zawodnik wykonuje taki sam uk∏ad.
Oto zdobywcy najlepszych miejsc:
rocznik 2006
• 1. miejsce Kasia Siembida, SP 172
• 2. miejsce Dobroslawa CieÊlak Paw∏owska, SP 172
• 3. miejsce Zuzanna Ozimkowska, SP 172
rocznik 2005
• 1. miejsce Weronika Twardowska, SP 172
• 2. miejsce Gabriela Sasim, SP 172
• 3. miejsce Eliza Goca, SP 172
rocznik 2004
• 1. miejsce Zuzanna Grzegorczyk, SP 353
• 2. miejsce Anna Konopka, SP 171
• 3. miejsce Karolina Braniewska, SP 172
rocznik 2003
• 1. miejsce Natalia Nalborczyk, SP 172
• 2. miejsce Ela Zyskowska, SP 172
• 3. miejsce Maja Szmytkowska, SP 173

W konkurencji ch∏opców by∏a jedna grupa:
• 1. miejsce Maciej Zarzyƒski, SP 173
• 2. miejsce Micha∏ Sieczyƒski, SP 172
• 3. miejsceMicha∏ Seweryniak, SP 172
Dzieci do zawodów przygotowa∏a trenerka
Bo˝ena Borys. Sekcja pracuje w ramach programu „Otwarte hale, boiska, baseny”, który finansowany jest przez Urzàd Dzielnicy. Dzieci uczestniczà w zaj´ciach bezp∏atnie.
Bo˝ena Borys

Zimowy nabór – zapisy od 3 marca
wt-czw – 18:00–19:00
pn-śr-pt – 17:00–18:15
pn-śr-pt – 18:15–19:30
pn-śr-pt – 18:15–19:30

(ur. 2008)
(ur. 07/06)
(ur. 05/04)
(ur. 03/02)

Zapraszamy chłopców i dziewczynki!
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Warszawski Raport Rowerowy 2013
W styczniu br. ukaza∏ si´
Warszawski Raport Rowerowy, przygotowany przez
Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urz´du m.st.
Warszawy, pe∏nomocnika
Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej ¸ukasza Puchalskiego oraz Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze”.
Raport ten kompleksowo opisuje ca∏okszta∏t
zagadnieƒ zwiàzanych z ruchem rowerowym na
terenie Warszawy. Mo˝emy si´ dowiedzieç, ile kilometrów dróg rowerowych jest w ca∏ej Warszawie (302,5), ile miejskich parkingów rowerowych
(ponad 467), ile by∏o zdarzeƒ z udzia∏em rowerzystów (422), jaka jest najbardziej niebezpieczna
ulica dla rowarzystów (Pu∏awska). Sporo miejsca
poÊwi´cono rowerom publicznym – w Warszawie
jest ponad 2600 rowerów i 173 stacje. Plasuje to
Warszaw´ na 8. miejscu pod wzgl´dem liczby dost´pnych rowerów w Europie. W 2013 roku zarejestrowanych by∏o prawie 150 tys. u˝ytkowników, a liczba wypo˝yczƒ przekroczy∏a 2 miliony!
Jak na tym tle plasuje si´ Weso∏a?
Nie ma w naszej dzielnicy systemu rowerów
publicznych, ale chyba prawie ka˝dy mieszkaniec Weso∏ej posiada rower. Stàd te˝, wed∏ug
mnie, utworzenie takiego systemu w naszej
dzielnicy nie jest konieczne.

Konieczne jest natomiast wybudowanie Êcie˝ek, a raczej dróg rowerowych. Otó˝ raport informuje, i˝ w Weso∏ej jest 7,2 km dróg rowerowych, z których 95% znajduje si´ w Starej Mi∏oÊnie. Dodatkowo mo˝emy pochwaliç si´
1,1 km dróg pieszo-rowerowych, co razem daje osza∏amiajàcà iloÊç 8,3 km dróg dla rowerzystów. Nie mamy co porównywaç si´ do Mokotowa (41,7 dróg dla rowerzystów), Bielan
(37,9 km), a nawet Pragi-Po∏udnie (25,1 km).
Nasza dzielnica jest na przedostatnim miejscu
w tym rankingu – mniej dróg dla rowerów jest
tylko w Rembertowie.
Sytuacj´ nieco ratuje to, ˝e w Weso∏ej jest
26,5 km ulic o ruchu uspokojonym, po których
mogà jeêdziç rowerzyÊci. Dzi´ki temu, w ogólnym zestawieniu nasza dzielnica nie znajduje si´
na samym koƒcu zestawienia.
Od wielu lat upominam si´ o budow´ dróg
rowerowych. I do tej pory nic si´ nie dzia∏o.
Przys∏owiowà jaskó∏kà by∏ w zesz∏ym roku plan
budowy Êcie˝ki rowerowej wzd∏u˝ ulicy 1 Praskiego Pu∏ku. I ten moment w∏aÊnie nadszed∏ –
Êcie˝ka na odcinku Mazowiecka – Armii Krajowej ma powstaç w tym pó∏roczu. Ale okaza∏o
si´, ˝e to nie wszystkie plany Zarzàdu na ten rok
odnoÊnie nas, rowerzystów. Âcie˝ki rowerowe
powstanà na chodnikach i ulicach o ma∏ym nat´˝eniu ruchu. Dotyczy to ulicy Mickiewicza od
1 Praskiego Pu∏ku do Jagielloƒskiej oraz ulicy

Brata Alberta od Wspólnej do Krótkiej. Ponadto
ulica G∏owackiego na zachód od 1 Praskiego
Pu∏ku zamiast sypiàcego si´ chodnika zyska ciàg
pieszo-rowerowy, asfaltowy (na odcinku do
Moniuszki), a Êcie˝ka przejdzie na jezdni´. Natomiast ulica G∏owackiego na wschód zostanie
odpowiednio oznakowana, co przystosuje jà do
ruchu rowerowego.
Zarzàd planuje równie˝ wyznaczenie leÊnych
szlaków rowerowych w Mazowieckim Parku Krajobrazowym zarówno na terenie Starej Mi∏osnej,
jak i w Zielonej. Po∏àczona równie˝ zostanie ulica Kiliƒskiego / G∏owackiego ze Wspólnà.
Cieszà takie plany na ten rok. Mam nadziej´,
˝e równie˝ na nast´pne lata Zarzàd Dzielnicy zaplanuje budowy i modernizacje kolejnych dróg
dla rowerzystów. Nie mo˝emy bowiem liczyç za
bardzo na plany Warszawy. W 2013 roku rozpocz´to przygotowanie Programu Rozwoju Tras
Rowerowych Warszawy do 2020 roku. We
wst´pnej wersji programu za∏o˝ono wykonanie
173,5 km nowych dróg rowerowych. W Weso∏ej
zaproponowano jedynie drog´ wzd∏u˝ ulicy Czecha, od granicy z Sulejówkiem do ulicy Kajki –
d∏ugoÊç 5 km. Szacunkowy koszt wykonania wyceniono na 450 tys. z∏, a termin ustalono w trzecim etapie programu na lata 2019–2020.
Warszawski Raport Rowerowy oraz Program
Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do 2020
sà dost´pne na stronie www.strategiatrans
portowa.um.warszawa.pl.
Anna Ksi´˝opolska

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
1221 44
1217 54,6
1213 57
1216 45
691 70

Nr
oferty
1425
1316
1451
1524
1520

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

Rejon

Cena
w PLN
Stara Mi∏osna 295.000
Sulejówek
270.000
Stara Mi∏osna 320.000
Stara Mi∏osna 250.000
Wynajem St. Mi∏os.
1400

Pow.
m2
512
581
750
625
1625

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

Cena
w PLN
430.000
375.000
232.000
350.000
1.500.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
795
481
630
750
275
200
708
140
695
743
304
556

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

Cena w PLN
1.150.000
770.000
560.000
1.100.000

Rodzaj domu
Rok
wolnostojàcy
segment Êrodkowy
bliêniak
wolnostojàcy
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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Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Weso∏a w marcu
OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A
M.ST. WARSZAWY
05-075 Warszawa, ul. Starzyƒskiego 21,
tel.: 22 773 61 88
wesolakultura@domkulturywesola.net
7–8 marca (piàtek, sobota)
Konkurs wokalny – WYGRAJ SZANS¢
– eliminacje dzielnicowe. Konkurs organizowany jest przez Agencj´ Telewizyjno-Estradowà
TV MEDIA, Dzielnic´ Weso∏a m.st. Warszawy oraz OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a.
Dok∏adne dni i godziny przes∏uchaƒ poszczególnych uczestników zostanà zamieszczone po 4 marca na stronie w w w . d o m k u l t u r y w e s o l a . n e t,
gdzie znajduje si´ równie˝ regulamin konkursu.

stów, m.in. Franka Sinatry, Elvisa Presleya,
Krzysztofa Krawczyka i Czerwonych Gitar.
12 marca (Êroda) godz. 10.00
WARSZTATY ETNOGRAFICZNE – „Powitanie wiosny – minimarzanny”: zwyczaje
zwiàzane z przywo∏ywaniem i nadejÊciem wiosny, m.in. opowieÊci o bus∏owych ∏apach, gaiku
zielonym i marzannie, plecenie kukie∏ek z w∏óczki. Zaj´cia dla klas „0” – zapraszamy grupy.
Liczba miejsc ograniczona, obowiàzujà zapisy.
14 marca (piàtek) godz. 12.00
37. Konkurs Recytatorski WARSZAWSKA SYRENKA – eliminacje dzielnicowe.
Organizatorzy: Mazowieckie Centrum Kultury
i Sztuki, OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a
16 marca (niedziela) godz. 16.00

9 marca (niedziela) godz. 18.00
Z¸OTE PRZEBOJE – recital Rafa∏a Sadowskiego. W repertuarze evergreeny wielkich arty-

OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH

„POGODNA”
FILIA OÂRODKA KULTURY W DZIELNICY
WESO¸A M.ST. WARSZAWY

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

NA DZIKIM ZACHODZIE – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorów z Agencji
Artystycznej Pro-Arte.
czór poezji Zofii Tyszkiewicz. Spotkanie poprowadzi krytyk literacki – Jan Zdzis∏aw
Brudnicki. Fragmenty wierszy przeczyta aktor
– Tadeusz Lempkowski.
13 marca (czwartek) godz. 19.00
CZTERY PORY ROKU – wernisa˝ wystawy malarstwa Marii Surawskiej.

8 marca (sobota), godz. 15.00
KOBIETY W TWÓRCZOÂCI I ˚YCIU
ALEKSANDRA FREDRY – konferencja
po∏àczona z wyk∏adem i dyskusjà panelowà
z udzia∏em literatów, polonistów i m∏odzie˝y
szkolnej oraz publicznoÊci. Spotkanie w ramach
projektu „FREDRO MNIEJ ZNANY” prowadzonego przez OÊrodek Kultury.
8 marca (sobota), godz. 18.00
DZIE¡ NIEZAPOMINAJKI – dialogi
z wnuczkà i wiersze okoliczne. Wie-

14 marca (piàtek) godz. 10.50
ÂPIEWANE UK¸ADANKI – koncert z cyklu „Filharmonia Narodowa dla dzieci”. Grupy
zorganizowane prosimy o wczeÊniejsze zapisy.

W ma∏ym miasteczku Western City grasuje z∏y
Czarny Joe. Ju˝ prawie wszyscy si´ go bojà.
Dzielna Szeryfka postanowi∏a wi´c zebraç silnà grup´, która poradzi∏aby sobie ze zbójem.
Kowboj ˚yleta te˝ chcia∏by przy∏àczyç si´ do
poÊcigu za Czarnym Joe, ale bardzo si´ boi.
W ogóle wszystkiego si´ boi, boi si´, jak robi
si´ ciemno, boi si´ burzy, boi si´ nieznanych
zwierzàt, pajàków... Nawet pisze list do prezydenta, prosi o rad´. Z tego wszystkiego zapomnia∏ jednak, ˝e to dzielna Szeryfka, która
chcia∏aby go widzieç w swojej grupie, obieca∏a
mu pomóc oswoiç swoje l´ki. Czy jednak jej si´
to uda? Czy kowboj ˚yleta stanie si´ dzielnym
i odwa˝nym kowbojem? A gdzie trafi Czarny
Joe? O, to akurat oka˝e si´ ca∏kiem Êmieszne.
29 marca (sobota) godz. 17.00
WYSPY JAPO¡SKIE – OD TROPIKÓW
OKINAWY PO FUJI. Pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y Anny i Marcina Szymczaków.
OK Weso∏a
Miejsce: Przedszkole przy ul. GoÊciniec 14/16
w Warszawie-Weso∏ej.
15 marca (sobota), godz. 18.00
BAL U PROFESORA BÑCZY¡SKIEGO
– spektakl muzyczny z piosenkami Dawida
Ludkiewicza w wykonaniu aktorów z Grupy
Teatralnej Klubu Kultury „Falenica”. Scenariusz na podstawie utworów K.I. Ga∏czyƒskiego opracowa∏ Szczepan Szczykno.
22 marca (sobota), godz. 17.00
PRIVIET UZBEKISTAN! Pokaz slajdów
i opowieÊci z podró˝y Ewy Pluty.

15 marca (sobota), godz. 11.00
SPORT TO ZDROWIE, KA˚DE DZIECKO CI TO POWIE – rozstrzygni´cie konkursu plastycznego organizowanego przez OÊrodek
Kultury w Dzielnicy Weso∏a i Przedszkole Niepubliczne „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”.

30 marca (niedziela), godz. 16.00
KSI¢˚NICZKA ROSA I KLIMEK –
przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Katarynka.
OK Weso∏a

KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

SPRAWY SÑDOWE :

●

CYWILNE (SPADKI, ZASIEDZENIA, NIERUCHOMOÂCI)

●

RODZINNE , ROZWODY

●

ADMINISTRACYJNE

Tel. 22 745-55-00 (w godz. 1000–1700),
602-22-69-64, adw.konaszewska@wp.pl
www.kancelaria-konaszewska.waw.pl

Wypo˝yczalnia
Boksów Dachowych
Stara Miłosna, ul. Nizinna 6g tel. 537 466 893
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14–16 marca 2014
Siostry Eucharystki razem z parafià Êw. Brata Alberta w Warszawie-Weso∏ej zapraszajà na
Warsztaty liturgiczno-muzyczne
pieÊni pasyjnej i paschalnej:
„Przez krzy˝ do chwa∏y”, które
odb´dà si´ w dn. 14–16 marca
2014 r. w parafii p.w. Êw. Brata Alberta w Warszawie-Weso∏ej-Zielonej, ul. Szeroka 2. Na zakoƒczenie warsztatów b´dzie uroczysta Eucharystia w niedziel´ o godz. 18.00.
Warsztaty skierowane sà do organistów, kantorów, lektorów, wspólnot parafialnych, animatorów muzycznych, ksi´˝y, kleryków, sióstr zakonnych, scholi i chórów oraz instrumentalistów; do
dzieci (od lat 13), m∏odzie˝y, doros∏ych, m∏odych
duchem oraz do wszystkich, którzy lubià Êpiewaç
i chcà Êpiewem uwielbiaç Boga wraz z innymi.
To cenny czas dla ka˝dego, kto chcia∏by ulepszyç swój Êpiew, otrzymaç wskazówki i porady na
temat wydobywania czystych dêwi´ków, lepiej

Kàcik seniora
Ach, co to by∏ za bal
1 lutego w Gimnazjum
119 przy ul. Klimatycznej odby∏ si´ pierwszy karnawa∏owy bal studentów UTW, dofinansowany przez Zarzàd
Dzielnicy Weso∏a. Wzi´∏o
w nim udzia∏ 80 osób. Seniorzy ubrani stosownie do has∏a „Lata 20.” plàsali w rytm Êwietnej muzyki. Zabaw´ uatrakcyjnia∏y konkursy z nagrodami, których fundatorami byli: OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych
„Pogodna”, Fitness-Art, Corpomed, Mrs. Sporty
Weso∏a i Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Catherine.
Królowà balu zosta∏a energetyczna Alicja Biwan, która wytaƒczy∏a swój tytu∏ w jednym

poznaç prac´ Êpiewaków i chórzystów, a przy tym wielbiç Boga ca∏ym
sobà. To równie˝ konferencje liturgiczne. Dowiecie si´, czym jest muzyka
w koÊciele, jak nale˝y jà wykonywaç
oraz w jaki sposób animowaç Êpiew
przy parafii. Popracujemy nad
emisjà g∏osu, dykcjà, s∏uchem
muzycznym i poprawnym
wykonywaniem Êpiewów
liturgicznych.
Prowadzenie: Hubert
Kowalski, Piotr Pa∏ka
Miejsce: KoÊció∏ Êw. Brata Alberta w WarszawieWeso∏ej, ul. Szeroka 2, 05-075
Warszawa-Weso∏a-Zielona
Szczegó∏owych informacji udzielajà organizatorzy: s. Ma∏gorzata Galik tel. 798 995
882, ks. Piotr Mazurek tel. 506 123 568,
Ewa Tymiƒska tel. 605 855 966.
Plan i karty zg∏oszenia mo˝na uzyskaç
u s. Ma∏gorzaty, ks. Piotra i p. Ewy oraz na stronie http://www.eucharystki.religia.net/.
Zg∏oszenia nale˝y wysy∏aç na e-mail:
gosiasje@wp.pl lub z∏o˝yç osobiÊcie
u organizatorów do 10 marca 2014 r.

z konkursów. W czasie balu zaprezentowany zosta∏ film, który powsta∏ z okazji 5-lecia UTW.
Film zmontowali seniorzy na zaj´ciach komputerowych prowadzonych przez Gra˝yn´ Tucholskà
z materia∏ów, których autorem jest g∏ównie Józef Jagielski. Zabawa zakoƒczy∏a si´ o godzinie
23.00 i niech ˝a∏ujà ci, których tam nie by∏o.

UTW w kinie Za rogiem
4 lutego Zarzàd UTW zaprosi∏ s∏uchaczy do nowego kina mieszczàcego si´ w budynku OSP
w Weso∏ej. Gospodarzem tego przytulnego miejsca, gdzie mo˝na te˝ coÊ przekàsiç, wypiç lampk´
wina, a nawet zamówiç obiad dla ca∏ej rodziny,
jest pan Micha∏ U∏anowicz. Organizatorzy projektu zapraszajà na pokazy bajek i filmów dla dzieci,
rodziców i dziadków. Tym razem obejrzeliÊmy film
„Imagine” w re˝yserii Andrzeja Jakimowskiego.
Ta wielonarodowa kooprodukcja opowiada
o m∏odych, niewidomych ludziach oraz ich niewi-

W 9. rocznic´ Êmierci

Ojca Âwi´tego
Proboszcz Parafii NajÊwi´tszego Serca
Pana Jezusa oraz Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a zapraszajà na uroczystà
Msz´ Âwi´tà w intencji Papie˝a Jana
Paw∏a II, która odb´dzie si´ 2 kwietnia
br. o godz. 18.00 w KoÊciele NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa przy ul. Borkowskiej 1, osiedle Stara Mi∏osna.
O opraw´ artystycznà Mszy Âwi´tej zadba Pani Ma∏gorzata Kubala – sopran.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

SPROSTOWANIE
W lutowym wydaniu „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
(nr 155) w artykule „Kto w 2013 zosta∏ Cz∏owiekiem Roku?” b∏´dnie podano osiàgni´cia sportowe ¸ukasza Dàbrowskiego oraz Krystiana Zawolika. Prawid∏owo informacja powinna brzmieç:
- ¸ukasz Dàbrowski – (zawodnik UKS „Judo
Fight Club”); III Puchar Polski m∏odzików, III Mistrzostwo Polski dru˝ynowe m∏odzików w judo
- Krystian Zawolik – (zawodnik UKS „Judo
Fight Club”); II Mi´dzynarodowy Turniej Judo
„Warsaw Judo Open”
Obu sportowców serdecznie przepraszamy za pomy∏k´ i jeszcze raz gratulujemy osiàgni´tych wyników.
Karolina Baranowska
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

domym instruktorze. Film by∏ nominowany do
presti˝owej nagrody Polskiej Akademii Filmowej
„Or∏y 2014”. Krytycy uznali ten obraz za jeden
z najlepszych filmów wyÊwietlanych w ubieg∏ym
roku na polskich ekranach. Z opinià tà zgodzili si´
studenci UTW, którzy wype∏nili sal´ po brzegi.
Spotkania cz∏onków UTW z filmem w tym
miejscu ustalono na ka˝dy pierwszy wtorek miesiàca o godz. 17.00. Zach´camy do popierania
tej niezwyk∏ej inicjatywy i zapraszamy na inne
propozycje naszego ma∏ego kina, tym bardziej
˝e bilet kosztuje tylko 5 z∏.

Wyró˝nienie
W dniu 7 lutego 2014 r. odby∏o si´ wr´czenie
nagród „Cz∏owiek Roku 2013” instytucjom i osobom dzia∏ajàcym w ubieg∏ym roku na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej oraz mieszkaƒcom, którzy poprzez swoje osiàgni´cia i szczególne zaanga˝owanie przyczynili si´ do promowania Weso∏ej na
terenie kraju. Burmistrz Dzielnicy Weso∏a przyzna∏ w sumie ponad 20 wyró˝nieƒ. Jedno z nich
otrzyma∏o Stowarzyszenie „Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku w Weso∏ej”. W uzasadnieniu Burmistrz podkreÊli∏ zas∏ugi UTW w realizacji wielu cennych projektów aktywizujàcych
i integrujàcych mieszkaƒców Dzielnicy Weso∏a.
Gra˝yna Weber

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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QLTURKA

Kàcik bibliofila

Popisy aktorskie to nie wszystko

KOLACJA
Herman Koch
PowieÊç holenderskiego
pisarza Hermana Kocha,
by∏ego aktora i komika,
nie bez powodu wzbudzi∏a ogromne zainteresowanie czytelników. Rozpoczyna si´ niewinnie: dwa ma∏˝eƒstwa, które spotykajà si´ na kolacji w jednej
z luksusowych restauracji Amsterdamu, majà
omówiç trudny problem wychowawczy swoich
nastoletnich synów. Jeden z ojców to znany polityk, drugi to jego brat. Razem z ˝onami próbujà dokonaç oceny haniebnego czynu, którego
dopuÊci∏y si´ ich dzieci. Zdania sà podzielone,
nie wszystko jest jednoznaczne. Rozmowa
o zmiennym zabarwieniu emocjonalnym toczy
si´ pomi´dzy przystawkami a g∏ównym daniem,
pozornie kolacja jak wiele innych. Znajdziecie tu
jednak Paƒstwo znakomicie poprowadzone dialogi, gr´ na frazesy, ale przede wszystkim studium psychologiczne bohaterów, którzy w miar´ up∏ywu czasu ujawniajà swoje prawdziwe,
niekoniecznie pozytywne natury.
Ksià˝ka porównywana jest do „Rzezi” Polaƒskiego i naprawd´ warto jà przeczytaç.
Goràco Polecam!

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

Gardnem L. – Kochaç mocniej
Mores J. – Zanim si´ pojawi∏eÊ
Varonesi S. – Spokojny chaos: powieÊç
Bruczkowski M. – Powrót niedoskona∏y
Dubow Ch. – NiewiernoÊç

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Gordon R. – Tunele 6; Fina∏

Literatura popularnonaukowa:
1. Liberti S. – Na po∏udnie od Lampedusy:
podró˝e rozpaczy
2. Suworow W. – Tatiana – tajna broƒ:
kronika Wielkiego Dziesi´ciolecia
Iza Zych

„Sierpieƒ
w hrabstwie
Osage”
re˝. John Wells
„Sierpieƒ w hrabstwie Osage” zbiera
zarówno liczne nominacje do nagród wszelakich, jak i pozytywne recenzje od krytyków. Jednak to,
co g∏ównie jest zachwalane w tym obrazie, to aktorstwo. A co z resztà? Reszta,
niestety, te˝ powinna byç istotna.
„Sierpieƒ w hrabstwie Osage” to
doÊç zagmatwana historia rodziny, rozpoczynajàca si´ od zagini´cia ojca, którego poszukiwania wszczyna ci´˝ko
chora na raka ust ˝ona (Meryl Streep)
i zwo∏uje do rodzinnego domu swoje
córki z rodzinami oraz siostr´ z m´˝em. Tak du˝e nagromadzenie osób
o silnych charakterach i doÊç spapranych ˝yciorysach zwiastuje tylko jedno
– tragedi´ w postaci niekoƒczàcej si´
serii dramatów i k∏ótni.
I tym w∏aÊnie ten film jest. Serià obrazków, przeskakiwaniem od popisu aktorskiego do popisu aktorskiego.
Wszystko jest tu ze sobà po∏àczone, ka˝da postaç ma swojà histori´, jednak
wszystko razem nie ∏àczy si´ w fabu∏´.
Jest to seria portretów, doskonale pokazanych, ale jednak nie∏àczàcych si´
w jednà wspólnà histori´. Ca∏y czas mamy wra˝enie, ˝e film dopiero si´ rozkr´ca, ˝e wcià˝ mamy do czynienia z prezentacjà postaci, a prawdziwy wàtek
nied∏ugo si´ rozpocznie. Ten moment
jednak nie za bardzo nast´puje, a film
pozostawia niedosyt, wra˝enie, ˝e zosta∏
niedokoƒczony.
Jak ju˝ wspomnia∏am, aktorstwo
w tym filmie jest wr´cz niesamowite.
Zaczynajàc od samej królowej du˝ego
ekranu, czyli Meryl Streep, która prezentuje postaç tak z∏o˝onà i trudnà do zagrania, ˝e mo˝na jedynie
westchnàç z zachwytu
nad jej umiej´tnoÊciami, poprzez Juli´ Roberts, która nie pozwala za daleko uciec swo-

jej starszej kole˝ance i dogania jà
w kwestiach talentu, a˝ do tak epizodycznych ról, jak postaç grana przez
ulubieƒca Wielkiej Brytanii (i nie tylko!) Benedicta Cumberbatcha, który
pokaza∏, ˝e potrafi wyjÊç ze swojego
emploi wywy˝szajàcego si´ ze wzgl´du
na swojà nieprzeci´tnà inteligencj´ lekkiego gbura, z problemami z odnalezieniem si´ w spo∏eczeƒstwie (dla przyk∏adu: „Sherlock”, „Star Trek: W ciemnoÊç”, a nawet „Hobbit: Pustkowie
Smauga”, chocia˝ tu zgadzam si´, mo˝na si´ k∏óciç). Wszystkie postacie sà dopracowane w ka˝dym calu, nie ma tutaj
nierównoÊci pomi´dzy aktorami, gra
ka˝dego z nich jest na zachwycajàco wysokim poziomie, niezale˝nie od wielkoÊci bàdê istotnoÊci ich roli.
To jednak samo w sobie nie czyni
jeszcze filmu doskona∏ym. Mieszanka
(przyznam, doÊç nieprawdopodobna)
wielce dramatycznych historii nagromadzonych w jednej niewielkiej rodzinie i doÊç krótkim czasie to jeszcze nie
klucz do sukcesu. Mo˝na by∏o zbudowaç nieco lepszà fabu∏´, troch´ bardziej domknàç zakoƒczenie, troch´
rozp´dziç ten film bez wra˝enia, ˝e ca∏y czas oglàdamy jego poczàtek. Mimo
tych wad oglàda∏o si´ go i tak doÊç
przyjemnie (mo˝e to z∏e s∏owo jak na
film o tak smutnym zabarwieniu, powiedzmy raczej, ˝e z niema∏à satysfakcjà), wi´c wstawiam go na pó∏k´ dobrych, aczkolwiek nie ulubionych. CzegoÊ zabrak∏o, a szkoda, bo z takimi
talentami mo˝na by∏o stworzyç dzie∏o
wybitne. A tak mamy tylko zlepek
gorzkich historii, krzyków i p∏aczu.
Mimo doÊç mocnej krytyki z mojej
strony film szczerze polecam. Przede
wszystkim ze wzgl´du na wspomniane
aktorstwo, ale równie˝ ze wzgl´du na
przedstawione w nim historie, z których
ka˝dy widz mo˝e wyciàgnàç coÊ dla siebie i prze˝yç swoje w∏asne ma∏e katharsis. Mimo braków jest to jednak film
niez∏y, który zaliczy∏abym do kategorii
impresjonistycznych, bo w∏aÊnie g∏ównie impresjami operuje. Do obejrzenia.

Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.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

Zapraszamy do publikacji zdj´ç najm∏odszych
mieszkaƒców Weso∏ej. Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od
naszego sponsora – sklepu Baby Boom. Upominki
sà do odbioru w sklepie (ul. Dolomitowa 2, wejÊcie
od ul. Jana Paw∏a II), wystarczy przyjÊç tam z numerem „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, w którym opublikowaliÊmy zdj´cia Waszego dziecka.

Laura Markowska
Urodzi∏a si´ 11 paêdziernika 2013 r.
M∏odsza siostra Emi i Pati.

FREDRO MNIEJ ZNANY
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a
zaprasza do udzia∏u w projekcie
„Fredro mniej znany”, realizowanym
w ramach Warszawskiego Programu
Edukacji Kulturalnej.
Celem projektu jest przybli˝enie mniej znanych fragmentów utworów Aleksandra Fredry zaktualizowanych
do wspó∏czesnej rzeczywistoÊci, podniesienie wiedzy
i ÊwiadomoÊci ponadczasowych wartoÊci kulturowych
i spo∏ecznych dzie∏ mistrza.
Poznanie przez uczestników
nieznanego dorobku literackiego komediopisarza, kreatywne tworzenie przez nich
scenariusza spektaklu poprzez umieszczenie akcji
w realiach wspó∏czesnych.
Wa˝nym elementem edukacyjnym sà dzia∏ania inspirujàce do aktywnego tworzenia tego projektu przez
m∏odzie˝, nauczycieli, wychowawców i doros∏ych
uczestników, animowanie amatorskiej twórczoÊci
artystycznej poprzez edukacj´ teatralnà. Efektem
koƒcowym b´dà prezentacje przygotowanego
przez uczestników spektaklu warsztatowego dla
ostatnich klas szkó∏ podstawowych, w szko∏ach
gimnazjalnych, Bibliotece Publicznej, które odb´dà
si´ w po∏owie czerwca bie˝àcego roku. Wiek
uczestników: m∏odzie˝ i doroÊli.
Projekt realizowany b´dzie w trzech modu∏ach. Pierwszy rozpocznie si´ 8 marca (sobota),
godzina 15.00, w Filii OK Pogodna, ul. Jana
Paw∏a II 25. B´dzie to konferencja – spotkanie literackie pt. „Kobiety w twórczoÊci i ˝yciu Aleksandra Fredry”, po∏àczone z wyk∏adem i dyskusjà panelowà na temat mniej znanych utworów
Aleksandra Fredry z udzia∏em literatów, polonistów i m∏odzie˝y ze szkó∏ z Dzielnicy Weso∏a
oraz publicznoÊci. Uczestnicy i widzowie mogà
przygotowaç w∏asne, krótkie prezentacje i wystàpienia tematyczne w dowolnej formie.
W trakcie trwania spotkania zostanie wy∏oniona
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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 marca 2014 r.

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

grupa uczestników bioràcych udzia∏
w drugim i trzecim module projektu.
Kolejnym etapem b´dzie przeprowadzenie interaktywnych warsztatów literacko-teatralnych z wykorzystaniem innowacyjnych metod
ekspresji aktorsko-ruchowej.
W trakcie warsztatów uczestnicy b´dà wspólnie przygotowywaç adaptacj´ wybranych
fragmentów komedii, opracowywaç scenariusz spektaklu,
wykonywaç elementy scenografii, rekwizytów i dobieraç
muzyk´. Ma to byç twórcza,
kreatywna praca oparta na zaanga˝owaniu i pomys∏ach
uczestników. Program 72 godzin warsztatów przewiduje
nauk´ podstawowych elementów i zadaƒ aktorskich,
budowy i interpretacji wiersza,
dykcji, çwiczeƒ muzyczno-ruchowych, ruchu scenicznego,

podstaw techniki wokalnej, zasad re˝yserii. Istotnym elementem uzupe∏niajàcym programu b´dzie
te˝ poznanie technik autoprezentacji (mowa cia∏a,
gesty, mimika, melodyka g∏osu, re˝yseria wystàpieƒ
itp.), które uczestnicy b´dà mogli wykorzystywaç
w szkole, nauce i pracy zawodowej. Warsztaty b´dà odbywaç si´ w soboty w filii ODT „Pogodna”.
W trzecim module przewidziane sà próby sceniczne z wykorzystaniem poznanych zasad re˝yserii, premiera przedstawienia warsztatowego i jego
prezentacja w wybranych oÊrodkach oraz – w miar´ zainteresowania – w mediach publicznych (Internet, TVP). Udzia∏ w ca∏ym projekcie jest bezp∏atny!
Wszelkich informacji udziela Mariola Musia∏,
kierownik filii OÊrodka Kultury – ODT „Pogodna”, tel. 22 427 37 74, 793 830 307, e-mail:
program@domkulturywesola.net. Prosimy o potwierdzenie udzia∏u przedstawicieli placówek
i instytucji do dnia 5 marca br.
OK Weso∏a
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W Bibliotece Publicznej...
GUPIKOWO W WESO¸EJ
Tematem spotkania z Monikà Kowaleczko-Szumowskà by∏a jej pierwsza ksià˝ka, którà napisa∏a dla dzieci
– „Gupikowo”. Autorka
przedstawia w niej zabawne perypetie czwórki rodzeƒstwa przy zak∏adaniu
akwarium i hodowli rybek.
Pani Monika opowiada∏a
dzieciom, jak powsta∏ pomys∏ napisania „Gupikowa”, czym si´ inspiruje i jak
pracuje nad tekstem. Wkrótce uka˝e si´ druga
cz´Êç „Gupikowa”, b´dà to „Wybryki z Ameryki”.

SPOTKANIA AUTORSKIE
Z ¸UKASZEM WIERZBICKIM
Historia niedêwiadka Wojtka, przypadkiem
zas∏yszana przez pisarza u sàsiadki, by∏a tematem pierwszego spotkania 23 stycznia 2014 r.
Autora do tego stopnia zafascynowa∏y niewiarygodne losy niedêwiedzia towarzyszàcego polskim ˝o∏nierzom Armii Andersa podczas dzia∏aƒ

wojennych, ˝e postanowi∏ zg∏´biç temat. Po
zgromadzeniu materia∏ów i wielu ciekawostek
powsta∏a ksià˝ka bardzo lubiana i popularna
wÊród dzieci „Dziadek Niedêwiadek”.
Podczas drugiego spotkania przenieÊliÊmy si´
w zamierzch∏e czasy Êredniowiecza z ksià˝kà ¸ukasza Wierzbickiego „Wyprawa Nies∏ychana Benedykta i Jana”.

spotkania mieliÊmy okazj´ oglàdaç fragmenty
spektakli baletowych z ró˝nych epok. Dzieci zapami´ta∏y wa˝ne w dziedzinie baletu poj´cia: mistrz
taƒca, choreograf, tancerz, kostium, libretto.

LEKCJA HISTORII
O ROMANIE DMOWSKIM
W 2014 roku przypadajà dwie rocznice zwiàzane z Romanem Dmowskim: 75. rocznica Êmierci
oraz 150. rocznica urodzin. Z tej okazji Biblioteka
zaprosi∏a 20 lutego 2014 r. na spotkanie z prof.
Janem ˚arynem, który przedstawi∏ sylwetk´ przywódcy Narodowej Demokracji i histori´ Ruchu
Narodowego. Przez ponad dwie
godziny ÊledziliÊmy drog´ i myÊl
politycznà Romana Dmowskiego.
Nasz GoÊç ukaza∏ tego m´˝a stanu w szerokim kontekÊcie wydarzeƒ w Europie i Êwiecie. Ogromnà zas∏ugà Dmowskiego jako
polityka by∏a praca na rzecz odbudowania niepodleg∏ej ojczyzny. Jako reprezentant Polski, 28 czerwca 1919 r.
na konferencji w Wersalu, wraz z Ignacym Janem
Paderewskim podpisa∏ traktat wersalski, przywracajàcy formalnie Polsk´ na map´ Europy.
Oprócz tego, ˝e Roman Dmowski czynnie bra∏
udzia∏ w bie˝àcej polityce kraju, by∏ tak˝e znawcà,
myÊlicielem i teoretykiem polityki. Jego bibliografia
liczy oko∏o 350 ksià˝ek i artyku∏ów politologicznych.
Roman Dmowski wprowadza∏ swe idee w ˝ycie. Ruch narodowy i spo∏eczny dzia∏a∏ w trzech
zaborach. Za pomocà organizacji spo∏ecznych
i towarzystw Êpiewaczych rozbudzano i umacniano wÊród zniewolonych Polaków ÊwiadomoÊç narodowà, przeciwdzia∏ano analfabetyzmowi, krzewiono histori´ i literatur´ polskà.
Zach´camy do lektury najbardziej znanej
ksià˝ki Romana Dmowskiego „MyÊli nowoczesnego Polaka”. Polecamy tak˝e najnowszà ksià˝k´ Jana ˚aryna „Polska na powa˝nie”.

BIBLIOTEKA ZAPRASZA:
PROGRAM DKK:
W marcu odb´dà si´ cztery spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksià˝ki:
■ 10.03.2014, godz. 12.00, „Przez drogi i bezdro˝a” Petera Hesslera
■ 17.03.2014, godz. 12.00, „Stanis∏aw August”
Stanis∏awa Cata Mackiewicza
■ 24.03.2014, godz. 12.00, „Tr´bacz z Tembisy.
Droga do Mandeli” Wojciecha Jagielskiego
■ 31.03.2014, godz. 12.00, Alice Munro – opowiadania.
„WSZYSTKIE KSIÑ˚KI MÓWIÑ”
– KONKURS NA RECENZJ¢ KSIÑ˚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.
Recenzje nale˝y sk∏adaç do 18
kwietnia 2014 r.
MA¸A POLSKA W INDIACH
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na
spotkanie z filmem „Ma∏a Polska w Indiach” –
20 marca 2014, godz. 18.30, Kino za Rogiem
(obok Biblioteki G∏ównej).
Film opowiada histori´ oko∏o tysiàca polskich
dzieci, którym w czasie II wojny Êwiatowej pomaga∏ Jamb Saheb Digvijaysinhji.
Jam Saheb Digvijaysinhji, w∏adca Jamnagaru, zaopiekowa∏ si´ grupà polskich dzieci, które
w 1942 roku z radzieckich obozów i przytu∏ków
Syberii przez pustynie Azji Centralnej i Iranu trafi∏y do Indii. Maharad˝a zbudowa∏ dla nich osiedle i zapewni∏ godne warunki do ˝ycia.
Po projekcji dokumentu spotkanie z Wies∏awem Stypu∏à, mieszkaƒcem Starej Mi∏osnej,
który w osiedlu, za∏o˝onym 70 lat temu przez indyjskiego maharad˝´, sp´dzi∏ ponad cztery lata.
Justyna Kwiatkowska

BALET NIE GRYZIE
Spotkanie „Balet nie gryzie” (3 lutego 2014 r.)
by∏o okazjà do poznania sztuki baletowej, swoistego po∏àczenia teatru, muzyki i taƒca. Prowadzàca spotkanie aktorka Olga Mi∏aszewska zapo-

zna∏a m∏odà publicznoÊç z historià baletu. Za poczàtek baletu przyj´to wystawienie w Pary˝u
1 wrzeÊnia 1581 r. baletu dworskiego pod tytu∏em
„Corce – Ballet Comique de la Reine”. Podczas
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+ ogródek 80 m2
+ garaż 13 m2

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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Kàcik stylistki

Termin wa˝noÊci kosmetyków
Przy zakupie produktów
kosmetyki piel´gnacyjnej
i kolorowej absolutnà koniecznoÊcià jest sprawdzenie opisu na opakowaniach lub ulotkach dotyczàcego terminu ich
przydatnoÊci do u˝ycia.
Kupujàc kremy, cienie, fluidy, pudry oraz inne
kosmetyki zwracamy uwag´, czy na etykietce
jest symbol PAO (period-after-opening), tj. rysunek otwartego s∏oiczka z podanà na nim liczbà
miesi´cy (np. 6M, 9M, 24M) lub lat (1Y). Zgodnie z dyrektywà UE symbol PAO musi byç oznaczony na produkcie, którego termin wa˝noÊci
wynosi 30 lub wi´cej miesi´cy. Dla produktów
o terminie wa˝noÊci krótszym ni˝ 30 miesi´cy
wymagana jest dok∏adna data, do której produkt mo˝e byç sprzedawany i u˝ywany.
Symbole PAO okreÊlajà czas, w jakim produkt
mo˝e byç bezpiecznie u˝ywany przez konsumenta, bez stwarzania zagro˝enia dla jego zdrowia
i liczony jest od pierwszego momentu jego u˝ycia. Po up∏ywie tego czasu rekomendowane jest
zaprzestanie jego u˝ytkowania. Zachodnie koncerny kosmetyczne w oznaczeniach daty produkcji lub przydatnoÊci do u˝ytku swoich produktów
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Pierwsze oznaki nieÊwie˝oÊci pomadki to zapach

stosujà tak˝e systemy kodowe. Ka˝da marka ma
swój odr´bny klucz do ich odczytywania. Sprzedawca na naszà proÊb´ ma obowiàzek wyjaÊniç,
w jaki sposób odszyfrowaç kod. I tak np. koncern
L'Oreal koduje dat´ produkcji w schemacie
dwóch liter i trzech cyfr, gdzie pierwsza z liter jest
kodem fabryki, druga rokiem produkcji, a trzycyfrowa liczba oznacza kolejny dzieƒ roku, w którym kosmetyk zosta∏ wyprodukowany.
Istotnà rzeczà przy zakupie jest tak˝e zwrócenie uwagi, czy dany kosmetyk ma zabezpieczenie
przed otwarciem i czy jest ono nienaruszone.
W przeciwnym razie istnieje mo˝liwoÊç, ˝e by∏ ju˝
otwierany i nawet testowany, a jego okres przydatnoÊci do u˝ycia ju˝ od jakiegoÊ czasu biegnie.

Nale˝y unikaç stoisk, w których produkty kosmetyczne sà z niewiarygodnych êróde∏, wystawione
na dzia∏anie promieni s∏onecznych i temperatury,
zwracaç uwag´ na terminy wa˝noÊci przy zakupie
w outletach i na wyprzeda˝ach.
Na trwa∏oÊç kosmetyków wp∏yw majà warunki,
w jakich je przechowujemy, i czystoÊç ich aplikacji.
Unikajmy zatem miejsc bardzo ciep∏ych (blisko
grzejników) i nas∏onecznionych (parapety okienne), po ka˝dym u˝yciu zakr´cajmy dok∏adnie pojemniczki, zwracajmy uwag´ na czystoÊç nakr´tek
lub dozowników (np. nawarstwianie si´ w gwincie tuszu powoduje du˝o szybsze jego wysychanie), a tak˝e na czystoÊç aplikatorów, p´dzelków
itd. Co pewien czas warto zrobiç przeglàd otwartych kosmetyków. Je˝eli zauwa˝ymy zmian´ wyglàdu, konsystencji, rozwarstwienie si´ produktu,
zmieniony zapach lub kolor, mo˝e to oznaczaç, ˝e
produkt nie nadaje si´ ju˝ do u˝ycia, nawet je˝eli
jego data przydatnoÊci jeszcze nie up∏yn´∏a.
Âredni czas wa˝noÊci kosmetyków kolorowych po otwarciu, prawid∏owo u˝ywanych
i przechowywanych to:
❦ tusze do rz´s: 3–6 miesi´cy
❦ pomadki i szminki do ust: ok. 2 lata
❦ podk∏ady, korektory, fluidy: 1–2 lata
❦ produkty sypkie i prasowane, czyli pudry, ró˝e,
cienie: najd∏u˝ej 4–5 lat
❦ lakiery do paznokci: do 1 roku.
Ma∏gorzata Grabczyƒska
wiza˝ystka, gosia@makeupart.pl
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Strefa zdrowia

Postaw
na bràzowe!
dawna wiadomo, ˝e ciemne produkty majà du˝o wi´kszà wartoÊç od˝ywczà. Istnieje wiele badaƒ naukowych potwierdzajàcych w∏aÊciwoÊci zdrowotne naturalnych, nieoczyszczonych
produktów. Przyk∏adowo, naukowcy Uniwersytetu
Harvarda udowodnili, ˝e spo˝ywanie powy˝ej
pi´ciu porcji bia∏ego ry˝u tygodniowo zwi´ksza
ryzyko zachorowania na cukrzyc´ typu 2. Jedzenie
co najmniej dwóch porcji bràzowego ry˝u znacznie zmniejsza prawdopodobieƒstwo zachorowania. Podobne zale˝noÊci wykazano w wypadku
bia∏ej i bràzowej màki oraz makaronu. Oczyszczone produkty przyczyniajà si´ do szybkiego wzrostu
glukozy we krwi, natomiast produkty naturalne
powodujà stopniowe uwalnianie cukru, przez co
chronià przed wahaniami poziomu glukozy.

Od

Bogactwo sk∏adników od˝ywczych
W procesie oczyszczania naturalnych produktów usuni´te zostajà z nich zewn´trzne, a jednoczeÊnie najbardziej wartoÊciowe cz´Êci ziarna.
Jednak to w∏aÊnie spo˝ywanie pe∏nego ziarna
zbó˝ ma ogromny wp∏yw na utrzymanie prawid∏owej masy cia∏a, a dzi´ki zawartoÊci cennych
sk∏adników od˝ywczych zmniejsza ryzyko wystàpienia wielu chorób. Przyk∏adowo – razowe pie-

czywo zawiera dwukrotnie wi´cej potasu, ˝elaza,
i witaminy B1, a trzykrotnie wi´cej magnezu i witaminy PP w porównaniu do pieczywa bia∏ego.
Bràzowy ry˝ natomiast jest dziesi´ciokrotnie bogatszy w witamin´ B1, magnez, pi´ciokrotnie bogatszy w mangan, witamin´ PP oraz trzykrotnie
bogatszy w wapƒ w porównaniu do ry˝u bia∏ego. Nieoczyszczone produkty sà równie˝ doskona∏ym êród∏em b∏onnika pokarmowego, zawierajà go kilkukrotnie wi´cej ni˝ produkty bia∏e.
Ró˝nice w wartoÊciach od˝ywczych, choç ju˝
nie tak znaczàce, istniejà równie˝ w przypadku
cukru. Bia∏y cukier tak˝e jest produktem powsta∏ym z cukru bràzowego. Nierafinowany bràzowy
cukier zawiera males´ nadajàcà mu ciemny kolor oraz szereg sk∏adników mineralnych, które
jednak wyst´pujà w tak znikomych iloÊciach, ˝e
nie odgrywajà wi´kszej roli dla zdrowia. Z tego
powodu zaleca si´ s∏odzenie produktów samà
melasà lub te˝ miodem.

Co wybieraç?
Podczas codziennych zakupów postaw wi´c
na pe∏nowartoÊciowe produkty. Zamieƒ bia∏e
na bràzowe, zastàp bia∏e produkty ich naturalnymi, nieprzetworzonymi odpowiednikami:

Okiem coacha

Napisano tysiàce ksià˝ek o tym, jak odnosiç sukcesy, jak si´ podobaç, jak
robiç dobre wra˝enie? Choç sama jestem autorkà podobnych porad, tym
razem chcia∏am zwróciç Waszà uwag´ na to, do jakiego stopnia warto si´
doskonaliç i jak bardzo powinniÊmy przejmowaç si´ tym, jak oceniajà nas
inni. Mo˝e zamiast tego pora zaczàç cieszyç si´ nadchodzàcà wiosnà?

Na poczàtek warto zastanowiç si´ na ile opinia otoczenia motywuje nas, a na ile stresuje.
Do pewnego stopnia bowiem nasze starania
majà sens. W tym, ˝e lubimy si´ podobaç, nie
ma nic z∏ego. Gorzej kiedy zamiast mobilizacji
odczuwamy presj´. Kiedy np. przed wa˝nym
spotkaniem ˝aden strój nie wydaje si´ doÊç efektowny. Kiedy wÊród ludzi panikujemy przed gafà, dr˝ymy na myÊl, ˝e powiemy coÊ g∏upiego.
Perfekcjonizm w sytuacjach spo∏ecznych sprawia, ˝e przestajemy cieszyç si´ czyjàÊ obecnoÊcià, a skupiamy wy∏àcznie na tym, czy nie zostaniemy odrzuceni. Pojawia si´ l´k.
Czy któreÊ z poni˝szych przekonaƒ jest Ci bliskie?
• zawsze musz´ si´ podobaç
• zawsze musz´ b∏yskotliwie odpowiedzieç na
pytanie
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

màk´ bia∏à – màkà razowà
pieczywo bia∏e – pieczywem razowym
makaron bia∏y – makaronem z pe∏nego ziarna
ry˝ bia∏y – ry˝em bràzowym
cukier bia∏y – miodem lub melasà

Jak wybieraç?
Mimo ogólnej zasady – „bràzowe = zdrowe”,
uwa˝nie czytajmy etykiety lub dopytujmy sprzedawców o sk∏ad produktów, szczególnie pieczywa,
bowiem w krajach Unii Europejskich nie ma obowiàzku podawania sk∏adu pieczywa na opakowaniach. Przyk∏adowo, chleb powinien sk∏adaç si´
wy∏àcznie z czterech sk∏adników: màki, zakwasu
lub dro˝d˝y, wody oraz soli. Szacuje si´ jednak, ˝e
nawet 80% pieczywa dost´pnego w sklepach zawiera wi´kszà iloÊç sk∏adników, przewa˝nie sztucznych. Producenci chleba, aby obni˝yç koszty produkcji dodajà do pieczywa ogromne iloÊci spulchniaczy, ulepszaczy i konserwantów, rezygnujà
jednoczeÊnie z zakwasu. Mo˝e okazaç si´ równie˝,
˝e w ciemnym chlebie znajduje si´ wy∏àcznie
oczyszczona màka, a kolor uzyskany zosta∏ poprzez
zabarwienie karmelem. Podobnie post´pujà producenci cukru – cukier bràzowy niekoniecznie b´dzie produktem nieprzetworzonym. Zdarza si´, ˝e
jest to zwyk∏y bia∏y cukier zabarwiony na ciemny
kolor. W wypadku cukru wybierajmy ten, na którego opakowaniu widnieje napis „nierafinowany”.
Urszula Religioni
specjalista zdrowia publicznego
HD MEDICAL, www.hdmedical.pl

Dlatego, dla treningu, zacznij robiç coÊ wbrew
dotychczasowym zwyczajom.

Jak przestaç byç doskona∏ym

CZY CZUJESZ PRESJ¢?

✓
✓
✓
✓
✓

• wszyscy muszà/powinni mnie lubiç
• nie wolno mi pokazaç, ˝e si´ denerwuj´, czuj´ skr´powany, ˝e si´ boj´ itp.
• jeÊli nie jestem najlepszy/a to znaczy, ˝e ponios∏em/am pora˝k´
• jeÊli nie by∏em doÊç atrakcyjny, màdry, b∏yskotliwy itp., zosta∏em odrzucony
JeÊli na wi´kszoÊç pytaƒ odpowiedzia∏eÊ TAK,
to najprawdopodobniej jesteÊ perfekcjonistà
i oczekujesz od siebie zbyt wiele.

JAK SI¢ Z TYM ZMIERZYå?
Na poczàtek uÊwiadom sobie, ˝e to nie inni,
ale Ty sam/a odrzucasz siebie przez swoje
nierealne oczekiwania, ˝e mo˝na zawsze
i w ka˝dej sytuacji byç idealnym.
Aby przestaç ˝yç pod presjà, wytwarzanà
przez samego siebie, warto urealniç swoje przekonania, spojrzeç na nie z nowej perspektywy.

Dopasuj swoje zadania do w∏asnych ograniczajàcych przekonaƒ i na przyk∏ad:
JesteÊ osobà, która zawsze „musi brylowaç” –
usuƒ si´ w towarzystwie w cieƒ, wytrwaj na
drugim planie.
A jeÊli czujesz presj´ prowadzenia b∏yskotliwej konwersacji, z premedytacjà pozwól rozmowie zamieraç (zrób to na poczàtek w towarzystwie dobrze znanej osoby).
JeÊli zaÊ jesteÊ typem osoby, która zawsze jest
w 100% przygotowana do randki, zapomnij kupiç biletów do kina albo pomyl adres teatru.
Je˝eli przywiàzujesz przesadnà wag´ do perfekcyjnego wyglàdu wybierz si´ na spacer lub
do centrum handlowego bez makija˝u i w zwyczajnych, ma∏o efektownych ciuchach. Mo˝esz
tak˝e wyjÊç do kawiarni z przyjació∏mi równie˝
wyglàdajàc bardzo zwyczajnie.
Na koniec zapisz swoje refleksje. Zwróç uwag´ na to, czy Twój brak perfekcji wywo∏a∏ jakieÊ
konkretne, niepo˝àdane reakcje. Czy sta∏o si´
coÊ strasznego?
A mo˝e drobne rysy na Twoim wizerunku,
choç mog∏y wprawiç Ci´ w zak∏opotanie, nada∏y
mu jakiÊ nowy urok ;-)
Joanna Godecka
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Rekrutacja do przedszkoli
i oddzia∏ów przedszkolnych
w szko∏ach podstawowych
Wzorem lat ubieg∏ych, nabór do przedszkoli
i oddzia∏ów przedszkolnych w szko∏ach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 na terenie
Dzielnicy Weso∏a b´dzie prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego, zgodnie
z ustalonymi zasadami i kryteriami prowadzenia
post´powania rekrutacyjnego, w terminach
okreÊlonych w harmonogramie. Harmonogram
dost´pny jest na stronie Biura Edukacji:
www.edukacja.warszawa.pl.
Zasady prowadzenia post´powania rekrutacyjnego do samorzàdowych przedszkoli i oddzia∏ów
przedszkolnych w szko∏ach podstawowych na
nowy rok szkolny przygotowano na podstawie
zapisów Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7).
Zgodnie z uchwa∏à Rady m.st. Warszawy
LXXV/1936/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie sk∏adania wniosków o przyj´cie do publicznych przedszkoli, szkó∏ podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszaw´
w roku szkolnym 2014/2015 dopuszcza si´ mo˝liwoÊç sk∏adania wniosku o przyj´cie do wszystkich

18

przedszkoli i szkó∏, które prowadzà post´powanie
rekrutacyjne dla dzieci w okreÊlonym wieku. A zatem rodzice lub prawni opiekunowie mogà ubiegaç si´ o przyj´cie dziecka do dowolnej liczby
przedszkoli i szkó∏. Rodzice lub prawni opiekunowie uk∏adajà list´ wybranych przedszkoli i szkó∏
(grup rekrutacyjnych) wed∏ug swoich preferencji
w porzàdku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole lub szko∏a umieszczone na liÊcie preferencji na pierwszej pozycji nazywane sà
przedszkolem lub szko∏à pierwszego wyboru.
Pierwszym krokiem jest wype∏nienie w systemie informatycznym wniosku o przyj´cie dziecka. Wniosek nale˝y wydrukowaç i podpisaç,
a nast´pnie z∏o˝yç go w przedszkolu lub szkole
pierwszego wyboru.
Rodzice lub prawni opiekunowie, którzy nie
korzystajà z komputera i Internetu pobierajà
wniosek w dowolnej placówce, wype∏niajà go
odr´cznie i po podpisaniu sk∏adajà w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor placówki.
Do wniosku rodzice lub prawni opiekunowie
do∏àczajà dokumenty i oÊwiadczenia potwier-

dzajàce spe∏nianie kryteriów. OÊwiadczenia sk∏ada si´ pod rygorem odpowiedzialnoÊci karnej za
sk∏adanie fa∏szywych zeznaƒ. Sk∏adajàcy
oÊwiadczenie jest obowiàzany do zawarcia
w nim klauzuli nast´pujàcej treÊci: „Jestem
Êwiadomy odpowiedzialnoÊci karnej za z∏o˝enie fa∏szywego oÊwiadczenia”. Klauzula ta zast´puje pouczenie organu o odpowiedzialnoÊci
karnej za sk∏adanie fa∏szywych zeznaƒ.
Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powo∏ana przez dyrektora placówki. Przewodniczàcy komisji rekrutacyjnej mo˝e ˝àdaç od rodziców lub prawnych opiekunów przedstawienia
dokumentów potwierdzajàcych okolicznoÊci zawarte w oÊwiadczeniach.
Na rok szkolny 2014/2015 w czterech weso∏owskich przedszkolach przygotowano 390 miejsc.
Cz´Êç z tych miejsc jest zarezerwowana dla dzieci,
które ju˝ ucz´szczajà do przedszkoli w bie˝àcym
roku szkolnym. Dzi´ki planowanym zmianom organizacyjnym oraz rozbudowie Przedszkola nr 261
i wybudowaniu nowej siedziby dla Przedszkola nr
262 w naszej dzielnicy systematycznie przybywa
miejsc. Ofert´ przedszkoli samorzàdowych uzupe∏niajà miejsca w przedszkolach niepublicznych,
dzia∏ajàcych na terenie naszej dzielnicy.
Ponadto dla dzieci pi´cioletnich i szeÊcioletnich przygotowano 274 miejsca w oddzia∏ach
przedszkolnych w szko∏ach podstawowych.
Renata Mroczkowska
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
Urz´du Dzielnicy Weso∏a
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by∏oby dla nich wa˝niejsze ni˝ udzielenie
pomocy. W jakim Êwietle stawia to nasze
spo∏eczeƒstwo, jeÊli
zamiast pot´piaç takie
zachowanie klikamy „Lubi´ to!” na Facebooku?
W∏aÊnie w ramach uÊwiadomienia Paƒstwu
i samym sobie, jak niew∏aÊciwe jest takie zachowanie przeprowadzamy kampani´ pn. „Ile «lajków» jest warte dla Ciebie ludzkie ˝ycie?”. Tworzymy plakaty, prowadzimy lekcje uÊwiadamiajàce znaczenie pierwszej pomocy, a tak˝e pod
okiem nauczyciela przeprowadzamy kursy jej
udzielania. Prowadzimy tak˝e na Facebooku profil „Nie Rób Zdj´ç – Udziel Pomocy”, gdzie za-

Ile „lajków” jest warte
dla Ciebie ludzkie ˝ycie?
Jak bardzo wa˝na jest pomoc drugiemu cz∏owiekowi w sytuacji zagro˝enia, wie ka˝dy. Jednak
nie ka˝dy stosuje si´ do zasady, ˝e ˝ycie innego
cz∏owieka jest warte tyle samo co jego w∏asne. JesteÊmy uczniami gimnazjum nr 30 na Pradze-Pó∏noc i chcemy zwróciç Paƒstwa uwag´ na zoboj´tnienie spo∏eczeƒstwa wobec ludzkiej krzywdy.
Z zaskoczeniem na lekcji Edukacji dla bezpieczeƒstwa dowiedzieliÊmy si´ od naszych kolegów, ˝e zrobienie zdj´cia na miejscu wypadku

W sprawie drogich tornistrów
– rodzice podpowiadajà
Niezmiernie ucieszy∏ nas artyku∏ Zast´pcy Burmistrza Dzielnicy Weso∏a, zamieszczony w styczniowym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich”,
w którym dostrzeg∏ problem corocznego wysi∏ku
finansowego rodziców uczniów zwiàzanego z zakupem podr´czników szkolnych. Planowane dzia∏ania urz´du dotyczà zorganizowania jednolitego
dla ca∏ej dzielnicy systemu obrotu podr´cznikami
u˝ywanymi. Obecnie obowiàzek organizowania
kiermaszów podr´czników u˝ywanych, zgodnie
z ustawà, spoczywa na barkach dyrektorów szkó∏.
Koszty zwiàzane z rozpocz´ciem roku szkolnego oraz bieganie po ksi´garniach w poszukiwaniu najtaƒszych podr´czników sà dla nas – rodziców – zawsze du˝ym obcià˝eniem. Z tym
wi´kszym zadowoleniem przyj´liÊmy informacj´,
˝e Zarzàd Dzielnicy jest otwarty i czeka na pomys∏y rodziców w tym zakresie, a nawet sam proponuje rozwiàzania. Zach´ceni deklaracjà Zast´pcy Burmistrza Dzielnicy o uwzgl´dnieniu
propozycji rodziców, podpowiadamy skuteczne
i – co najwa˝niejsze – sprawdzone rozwiàzania,
z powodzeniem wprowadzone przez Rad´ Rodziców Zespo∏u Szkó∏ nr 94 w Weso∏ej.
– W du˝ym skrócie inicjatywa rodziców naszej szko∏y polega∏a na zorganizowaniu zakupu
podr´czników dla wszystkich ch´tnych rodziców
i dzi´ki takiemu zakupowi pozyskaniu du˝ego
upustu z tytu∏u hurtowego zamówienia – szczegó∏y zakoƒczonej pierwszej edycji projektu wyjaÊnia Tomasz Berdyga, przewodniczàcy Rady Rodziców i uczestnik spotkania w Urz´dzie Dzielnicy. – Taki zakup to nie tylko zaoszcz´dzone
pieniàdze, ale tak˝e mniej nerwów i czas, który

rodzice mogli przeznaczyç na kontakt z dzieçmi,
zamiast sp´dzaç go w kolejnych odwiedzanych
ksi´garniach. ZorganizowaliÊmy praktycznie
wszystko – od zebrania zamówieƒ i negocjacji
ceny do odbierania przesy∏ek, rozliczeƒ i dystrybucji podr´czników wÊród rodziców. Choç projekt wymaga∏ przemyÊlanej logistyki i zaanga˝owania, wszystko si´ uda∏o i na pewno b´dziemy
kontynuowali akcj´ w przysz∏ym roku.
– Liczby nie k∏amià. Przeprowadzona akcja
okaza∏a si´ du˝ym sukcesem – mówi Agata Bo˝ek-Raczyƒska, pomys∏odawczyni i koordynatorka projektu. – Za blisko 80 tys. z∏ zakupiliÊmy
2340 podr´czników i 145 zestawów do kszta∏cenia zintegrowanego, czym zaspokoiliÊmy oczekiwania ponad po∏owy, tj. 262 uczniów naszej
szko∏y. Wynegocjowany przez nas rabat si´gnà∏
21%. ¸atwo wyliczyç wi´c, ˝e podczas akcji
w portfelach naszych rodziców zosta∏o w sumie
ponad 20 tys. z∏, jednostkowe upusty dochodzi∏y nawet do 120 z∏.
Niewàtpliwie korzyÊci dla rodziców by∏oby jeszcze wi´cej, gdyby uda∏o si´ po∏àczyç to przedsi´wzi´cie ze sprawnie przeprowadzonà akcjà sprzeda˝y podr´czników u˝ywanych. Nie jest to jednak
takie proste. Obecna formu∏a podr´czników zak∏ada bardzo cz´sto uzupe∏nianie zadaƒ bezpoÊrednio w ksià˝ce i nawet wype∏nianie o∏ówkiem mo˝e nie zapewniç kolejnym uczniom komfortowego
korzystania z takich „wytartych” podr´czników.
W trakcie zamawiania podr´czników cz´sto zauwa˝aliÊmy, ˝e wydawnictwa wprowadzajà nowe, zaktualizowane wersje tego samego podr´cznika, z takim samym numerem dopuszczenia. Ro-

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

mieszczamy porady dotyczàce pierwszej pomocy.
Nie chcieliÊmy jednak, by akcja ta zosta∏a tylko
w naszej szkole, wi´c 14 marca przeprowadzamy
mi´dzyszkolny konkurs „˚yj zdrowo i bezpiecznie”, którego cz´Êcià b´dzie przeprowadzenie
pozoracji sytuacji zagra˝ajàcych zdrowiu i ˝yciu,
i udzielenie pomocy przez uczestników akcji.
W pierwszym etapie konkursu zosta∏y ju˝ wy∏onione dru˝yny – 5 grup ze szkó∏ z najbli˝szej okolicy. Przed nimi pytania i zadania tematyczne na
specjalnie przygotowanych „stacjach”.
Chcemy, by wszyscy byli traktowani jak ludzie,
a nie jak obrazki. JeÊli widzisz wypadek lub innà
sytuacj´ zagra˝ajàcà ˝yciu drugiego cz∏owieka –
reaguj niezw∏ocznie!
Uczniowie Gimnazjum nr 30

dzice obawiajàc si´, ˝e korzystanie ze starej wersji
przysporzy dziecku trudnoÊci, decydujà si´ na zakup nowej. Byç mo˝e to si´ jednak zmieni, bowiem
w Êwietle zapowiedzi MEN, stopniowo b´dà
wprowadzane podr´czniki wieloletnie (na co najmniej trzy lata). Pozostaje jeszcze kwestia najwa˝niejsza – nauczyciel decydujàcy si´ na wybór konkretnego podr´cznika musi mieç przede wszystkim
na wzgl´dzie dobro uczniów, to do ich poziomu
musi byç on dostosowany. Jest to wyraênie zapisane w Karcie Nauczyciela. Nie ma wi´c gwarancji,
˝e dla kolejnych klas b´dzie to ten sam podr´cznik.
Zakup podr´czników u˝ywanych niekoniecznie przyniesie nam wymierne korzyÊci finansowe – zauwa˝a Anna Hardecka, cz∏onek zespo∏u
realizujàcego projekt. – Ksià˝ek, które nadajà
si´ do powtórnego nabycia, jest zwykle tylko
kilka sztuk. Zak∏adajàc, ˝e kupimy je za 50%
pierwotnej wartoÊci, zaoszcz´dzimy zaledwie
kilkadziesiàt z∏otych.
Jak widaç, skuteczny obrót u˝ywanymi podr´cznikami jest utrudniony, bez odgórnych, ministerialnych decyzji. Uwa˝amy jednak, ˝e nale˝y
dzia∏aç, a po∏àczenie obydwu propozycji: obrotu
u˝ywanymi podr´cznikami oraz hurtowego zakupu podr´czników, daje mo˝liwoÊç wyboru
i konkretne oszcz´dnoÊci dla ka˝dego rodzica.
Dzielàc si´ zdobytymi doÊwiadczeniami, liczymy, ˝e urzàd doceni kreatywnoÊç i zaanga˝owanie
rodziców z Zespo∏u Szkó∏ nr 94 i przyczyni si´ do
rozpowszechniania tych dobrych praktyk w innych
szko∏ach w Weso∏ej. Nie da si´ zaprzeczyç, ˝e jako
rodzice jesteÊmy faktycznymi odbiorcami wypracowanych rozwiàzaƒ i ostatecznie to my b´dziemy
oceniaç i doceniaç ich skutecznoÊç. W koƒcu chodzi o dobro naszych dzieci i nasze pieniàdze.
Katarzyna Seweryniak
W imieniu Rady Rodziców
Zespo∏u Szkó∏ nr 94 w Weso∏ej
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PRYWATNY GABINET LEKARSKI

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki

Wojciech Klimm

Lekarz chorób wewn´trznych

Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog

Specjalista medycyny rodzinnej
Badania do prawa jazdy, do pracy
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968

wielospecjalistyczny

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

 WIZYTY DOMOWE 
SPECJALISTYCZNY GABINET

GABINET DENTYSTYCZNY DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska

dr Maria Dawyniak

&

Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak

G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

Periodontolog
tel.:

662 822 340

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

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna
G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), tel. 505 099 069
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
SPRAWY CYWILNE:
✔
✔

spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

SPRAWY RODZINNE:
✔

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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Podró˝ przez Ekologicznà Krain´
Tradycjà Niepublicznego Przedszkola „RobuÊ”
jest organizowanie w okresie karnawa∏u balu dla
dzieci. Co roku bal nawiàzuje do tematu przewodniego roku przedszkolnego.Tym razem bal utrzymany by∏ w ekologicznych klimatach.
Dzieci przebra∏y si´ w wymyÊlne „ekologiczne”
stroje wykonane w domu z rodzicami z ró˝nych
materia∏ów pozornie niepotrzebnych, tj. karton,
folia bombelkowa lub aluminiowa. Samo przygotowanie strojów dla ca∏ych rodzin by∏o wspania∏à okazjà do sp´dzenia razem czasu na kreatywnej zabawie.
Poprzez zabaw´ dzieciaki wybra∏y si´ w podró˝
w ekologicznà krain´. Nauczyciele przedszkola zapewnili najm∏odszym du˝o ekologicznych atrakcji –

po∏àczenie przyjemnego z po˝ytecznym. Nie zabrak∏o zagadek, gier i konkursów ekologicznych dla
wszystkich dzieci bioràcych udzia∏ w zabawie,

a tak˝e du˝ej dawki muzyki o treÊci zdrowotno-ekologicznej. Dzieci zwiedza∏y takie stacje jak:
„Kraina Robusiaków”, „Stacja Marchewkowo”,
„Pa∏ac Wró˝ki Âmieciuszki”, „Dom Wróbelka Elemelka”, „Kraina Ludka Eko-ufoludka”.
Ca∏a podró˝ Robusiów przebiega∏a w nietypowej scenerii. Sala by∏a udekorowana nie tylko zdj´ciami zwierzàt i roÊlin, ale i pojemnikami do recyklingu, co pozwoli∏o praktycznie zastosowaç teori´.
Na zakoƒczenie zosta∏ wybrany eko-Król i eko-Królowa balu, którzy zwyci´˝yli dzi´ki jakoÊci i kreatywnoÊci kostiumów. Dzieci jeszcze wiele dni
wspomina∏y „Ekologiczny Bal”.
Zapraszamy do obejrzenia zdj´ç i relacji z balu
na stronie przedszkola „RobuÊ” www.robus.pl
w zak∏adce wydarzenia.
Beata Chalecka
Monika Golacik

J´zyki otwierajà drzwi do przyjaêni, wiedzy i Êwiata
Edukacyjny program Unii Europejskiej eTwinning to ∏àczenie i wspó∏praca szkó∏ w Europie za poÊrednictwem mediów elektronicznych. Promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szko∏ach europejskich.

my (w formie tradycyjnej, bo taka jest bardziej emocjonalna) z zaprzyjaênionymi szko∏ami. Wykonujemy
prace plastyczne, prezentacje multimedialne, planujemy wspólne recytowanie poezji, Êpiewanie piosenek,
prezentacj´ krótkich spektakli i wiele innych dzia∏aƒ.
Taka wspó∏praca uczy pracy zespo∏owej, rozwija
umiej´tnoÊci j´zykowe, artystyczne, informatyczne,
pomaga w nawiàzywaniu przyjaêni. Realizacja programu daje mo˝liwoÊç poznania kultury, obyczajów
i historii innych krajów. Wspólne spotkania m∏odzie-

˝y (na Skype) kszta∏tujà postaw´ tolerancji i akceptacji wobec innych narodów i ich kultury. Nauczyciele bioràcy udzia∏ w projekcie majà okazj´ wymieniaç
si´ doÊwiadczeniami metodycznymi. Program
eTwinning poszerza zakres pedagogicznych mo˝liwoÊci, motywuje do nauki i otwarcia na Europ´.
J. Ros∏oniec
nauczyciel j´zyka rosyjskiego
w Gimnazjum nr 120

Dzieƒ ˝o∏nierza w Przedszkolu Nr 259
W roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum nr 120
im. Noblistów Polskich, w ramach programu eTwinning, realizuje projekty w j´zyku rosyjskim: „ì˜ËÏ
rÛÒÒÍËÈ ‡ÎÙ‡‚ËÚ”, „V ¯ÍÓÎÂ Ë ÔÓÒÎÂ
ÛrÓÍÓ‚”. Wspó∏pracujemy z takimi krajami jak:
Azerbejd˝an, Armenia, S∏owacja, Gruzja, Litwa,
Ukraina i Czechy.
Uczniowie (z klas, które uczà si´ j´zyka) wykonujà
w j´zyku rosyjskim wyznaczone przez za∏o˝ycieli projektów zadania. Organizujemy wideokonferencje z rówieÊnikami z Azerbejd˝anu i S∏owacji, koresponduje-

Dnia 7 lutego 2014 r. nasze przedszkole odwiedzili ˝o∏nierze z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza KoÊciuszki. GoÊcie zaprezentowali dzieciom umundurowanie oraz wybrane elementy wyposa˝enia
i sprz´tu wojskowego. Ka˝dy przedszkolak móg∏ sprawdziç, jak wyglàda ˝o∏nierski ekwipunek, przymierzyç
he∏m lub mask´ przeciwgazowà.
Dzieci ch´tnie wzi´∏y udzia∏ w przeprowadzonej przez
˝o∏nierzy musztrze oraz pokazie pierwszej pomocy.
Bardzo dzi´kujemy za tak ciekawà wizyt´ i ˝yczymy
samych zaszczytnych chwil w s∏u˝bie Ojczyzny.
Wioletta Jaworska

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

www.wiadomoscisasiedzkie.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)
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Spotkanie Rzecznika Praw
Dziecka z uczniami Bu∏haka
Prawo do wychowania w rodzinie, edukacji,
ochrony przed przemocà, prywatnoÊci, wypoczynku, wyra˝ania w∏asnych poglàdów – o tych i wielu
innych dzieci´cych prawach i przywilejach przypomnia∏ 31 stycznia 2014 r., podczas spotkania
z uczniami SSP 12, pan Marek Michalak – rzecznik
praw dziecka. Inicjatorem tej niecodziennej lekcji
by∏a pani Ligia Krajewska – pose∏ na Sejm RP, która równie˝ uczestniczy∏a w jego wizycie.
GoÊç objaÊni∏, ˝e wszystkie dzieci majà takie same prawa, a na ich stra˝y powinni staç doroÊli: rodzice, nauczyciele, pedagog szkolny, kurator oÊwiaty i Policja. Nad wszystkim czuwa tak˝e Rzecznik
Praw Dziecka, do którego mo˝na si´ zwróciç, kiedy

inni zawiodà. Uczniowie otrzymali przybory szkolne z przypomnieniem, gdzie nale˝y
si´ zg∏osiç w przypadku ∏amania ich praw.
M∏odzie˝ w dyskusji pokaza∏a, ˝e dobrze
zna swoje prawa i w praktyce wiele z nich
potrafi realizowaç. Du˝e zainteresowanie
budzi∏a te˝ osoba samego rzecznika, droga, którà przeby∏ do tego odpowiedzialnego stanowiska, êród∏a motywacji, ludzie,
z którymi wspó∏pracuje.
Na koniec dzieci oprowadzi∏y goÊcia po szkole
i zaprosi∏y do szkolnego sklepiku, prowadzonego
przez mamy ze szkolnej Rady Rodziców, aby pokazaç fragment rzeczywistoÊci, w której sp´dzajà

ka˝dy dzieƒ. Dla wszystkich ta wizyta by∏a bardzo
pouczajàca, a rzecznik praw dziecka okaza∏ si´
ciekawà i sympatycznà osobà, z którà mo˝na mi∏o porozmawiaç.
Piotr Szostak

nym czasie zaproszono nas do
auli, gdy˝ znane ju˝ by∏y wyniki
konkursu i czeka∏y przygotowane nagrody ksià˝kowe oraz dyJu˝ po raz piàty Gimnazjum nr 119
plomy. Nagrody ufundowa∏ Burorganizowa∏o Dzielnicowy Konkurs
mistrz Dzielnicy Weso∏a m.st.
Ortograficzny – zmagania uczniów
Warszawy, dyplomy przygotogimnazjów z Weso∏ej, dotyczàce powano wed∏ug projektów
prawnej pisowni trudnych i rzadko
uczniów Gimnazjum nr 119.
u˝ywanych s∏ów. Tradycyjnie przybyli
Mimo czyhajàcych pu∏apek,
do nas reprezentanci Gimnazjum 118
gimnazjaliÊci Êwietnie sobie
i 120. Jak co roku uczestnicy reprezenporadzili. – Z roku na rok umietowali bardzo wysoki poziom, chocia˝
j´tnoÊci uczniów rosnà. Na
nie by∏o osoby, która nie pope∏ni∏a orpierwszym konkursie wypisytograficznego „byka”. Dziwne? Niezuwa∏y nam si´ czerwone d∏ugope∏nie! TreÊç dyktanda by∏a naprawd´
pisy, a teraz jesteÊmy pod wrabardzo trudna. Widaç to by∏o po mi˝eniem Waszej ortograficznej
nach wi´kszoÊci uczniów. Po napisaniu
wiedzy – podsumowujàc kondyktanda odetchn´li z widocznà ulgà.
Uczestnicy konkursu oraz jury (fot. Alicja S∏yk, ucz. kl. IIf Gim.119)
kurs powiedzia∏a z dumà,
Tematem dyktanda w tym roku sta∏y
Najwi´kszy problem sprawi∏y uczniom s∏owa
w imieniu jury, pani Izabela Nowacka, wicedysi´ „Rodzinne historyjki”. Tekst by∏ opowieÊcià
„dwuipó∏letnia”, „rybo∏ówstwo”, „myÊlistwo”
rektor Gimnazjum nr 119.
dziecka o swoich rodzicach i dziadkach. Uczestoraz tytu∏y czasopism.
Jak co roku wy∏oniono pierwsze miejsca
nicy konkursu musieli zmierzyç si´ z wieloma orPo napisaniu dyktanda goÊcie zwiedzili cz´Êç
w ka˝dej kategorii wiekowej oraz przyznano zatograficznymi trudnoÊciami – pisaniem z∏o˝eƒ,
naszej szko∏y, a nast´pnie udali si´ do biblioteki,
szczytny tytu∏ Mistrza Ortografii. Zwyci´zcy nie
nazw geograficznych, tytu∏ów czasopism, nazw
gdzie na wszystkich czeka∏ pocz´stunek. Po pewukrywali zadowolenia, a sà nimi:
mieszkaƒców regionów...
• zdobywczyni I miejsca w kategorii uczniów klas pierwszych
gimnazjum – Eliza Kmiecicka
z Gimnazjum nr 119
• zdobywca I miejsca w kategorii uczniów klas drugich
gimnazjum – Krzysztof Jurko
z Gimnazjum nr 119
• zdobywca I miejsca w kategorii uczniów klas trzecich
rabat na dowolny
gimnazjum – Pawe∏ Wernik
akumulator Bosch
z Gimnazjum nr 118
•
zdobywczyni tytu∏u Mistrza
dodatkowo: bezpłatna kontrola stanu
Ortografii – Zuzanna ˚biakumulatora i układu ładowania w samochodzie
kowska z Gimnazjum nr 120.

V Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny

BS Motolab
Serwis samochodowy

10%

Serdecznie gratulujemy zwyci´zcom!
Marta Wiszowaty
uczeƒ klasy IIIg Gim. 119
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„Z uczniem w Êwiat wartoÊci”
W Szkole Podstawowej nr 353 chcemy wspólnie z rodzicami naszych uczniów stwarzaç dzieciom mo˝liwoÊç harmonijnego rozwoju we
wszystkich aspektach ˝ycia. Traktujemy ka˝de
dziecko jako osob´ godnà szacunku ze strony doros∏ych i kolegów. Pragniemy, aby w przyjaznej
atmosferze uczniowie samodzielnie myÊleli, komunikowali si´ w kulturalny sposób i konstruktywnie rozwiàzywali konflikty. Nasi uczniowie,
doÊwiadczajàc akceptacji ze strony doros∏ych, nauczà si´ tolerancji i rozumienia innych oraz dowiedzà si´, jak wspó∏istnieç i wspó∏pracowaç
w wielokulturowym Êwiecie.
Program „Z uczniem w Êwiat wartoÊci” oparty jest na za∏o˝eniu, ˝e doros∏y jest lustrem, w którym odbija si´ dziecko. Czyni to z nauczycieli, pracowników szko∏y, opiekunów i rodziców naszych
uczniów osoby odpowiedzialne za stanowienie
wzorców post´powania w ka˝dej ˝yciowej i edukacyjnej sytuacji.
Program ma nauczyç dzieci odwagi, umi∏owania prawdy, szacunku do pracy, tolerancji wobec
odmiennoÊci, pasji w zdobywaniu wiedzy i rozwoju osobistym, màdroÊci w dokonywaniu wyborów, uczciwoÊci w post´powaniu, a nade wszystko mi∏oÊci do ludzi i otaczajàcego Êwiata oraz radoÊci ˝ycia.
W ramach tego programu w naszej szkole ruszy∏
projekt: „LEKCJE Z...” Cyklicznie organizujemy dla
naszych uczniów spotkania z ludêmi, którzy majà
jakàÊ pasj´, realizujà w ˝yciu swoje marzenia, mogà przekazaç innym wa˝ne wartoÊci.

W piàtek 17 stycznia 2014 roku goÊciliÊmy pana
Damiana „Wolf Wagabund´” Lemaƒskiego,
który spotka∏ si´ z uczniami klas szóstych. Ten m∏ody
podró˝nik podczas swojej spontanicznej podró˝y na
kontynent po∏udniowoamerykaƒski nakr´ci∏ niezwykle ciekawy, pe∏en dramatycznych prze˝yç film, który
z przyjemnoÊcià obejrzeliÊmy. Nasz goÊç odpowiada∏
na liczne pytania uczniów. Jego ˝yciowym mottem

sta∏y si´ s∏owa Benjamina E. Mayse’a – „Nie jest
kl´skà umrzeç, nie spe∏niwszy swoich marzeƒ,
ale kl´skà jest nie marzyç”. Mamy nadziej´, ˝e
ono zainspiruje równie˝ naszych uczniów.
31 stycznia uczniowie klas czwartych spotkali
si´ z panem Dariuszem Osiƒskim, prezesem
Polskiego Zwiàzku Ceramików, poetà, spo∏ecznikiem, redaktorem naczelnym kwartalnika „Szk∏o
i Ceramika”. GoÊç na oczach dzieci wyczarowywa∏
z gliny ró˝ne zwierz´ta, opowiada∏ jednoczeÊnie
o ceramicznej technologii. Uczniowie z zaciekawieniem wys∏uchali te˝ wierszowanej bajki pt. „Ka∏u-

˝a” i kilku innych dowcipnych tekstów ceramika.
Pan Osiƒski pokaza∏ dzieciom, ˝e w ˝yciu najwa˝niejsze jest odkryç swoje zainteresowania i ˝e nie
warto z nich rezygnowaç.
12 lutego do klas piàtych zaproszony zosta∏ na
spotkanie pan Wies∏aw Stypu∏a. Opowiedzia∏
dzieciom o swoim dzieciƒstwie, o tym, jak straci∏
w czasie II wojny rodziców i jak dzi´ki dobroci innych ludzi przetrwa∏ te straszne czasy. Jemu samemu i setkom polskich dzieci pomóg∏ maharad˝a hinduski Jam Saheb Digvijaysinhji – ówczesny w∏adca
Jamnagaru. Zbudowa∏ dla nich ze swoich prywatnych Êrodków obóz i stworzy∏ godne warunki do ˝ycia. W swej opowieÊci pan Wies∏aw po∏o˝y∏ nacisk
na to, by nie osàdzaç ludzi po wyglàdzie, narodowoÊci, wyznaniu, ale po tym, jacy sà dla innych, po
odruchach serca. Uczniowie ze wzruszeniem s∏uchali opowieÊci starszego pana, z zachwytem i zainteresowaniem oglàdali pamiàtki, które przyniós∏.
Cykl spotkaƒ „LEKCJE Z....” wyjàtkowo przypad∏
do gustu naszym wychowankom, wydaje si´ bardzo
trafionym projektem i mamy nadziej´ owocnym.
W tym miejscu chcemy zaprosiç do wspó∏pracy
wszystkich, którzy mogà przekazaç m∏odym ludziom jakieÊ ˝yciowe prawdy, podzieliç si´ swoimi
prze˝yciami i doÊwiadczeniem, zaraziç pasjà, pomóc nam wprowadziç uczniów naszej szko∏y
w Êwiat wartoÊci. Zapraszamy.
Joanna Sonnenberg
psycholog w SP 353
Izabela Krassowska
pedagog w SP 333

w ciemno” i dyskoteka. Uczestnicy wyjazdu skorzystali równie˝ z parku wodnego w Hotelu Go∏´biewski w WiÊle. Ponadto jeden z wieczorów uÊwietni∏ wyst´p
kapeli góralskiej, która przygrywa∏a podczas pieczenia oscypków na ognisku.
Bia∏a Szko∏a to niezapomniane wra˝enia. Z pewnoÊcià te pi´kne dni, w jeszcze pi´kniejszej scenerii
polskich gór, zapadnà naszym uczniom g∏´boko
w pami´ci.
Nastazja Nowak

Bia∏a szko∏a, czyli Dwuj´zyczna na stoku!
JeÊli zima – to narty, a jeÊli narty – to tylko w WiÊle! Po raz kolejny uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami Dwuj´zycznej Szko∏y Podstawowej nr 1 w Warszawie-Weso∏ej wyjechali na Bia∏à
Szko∏´. Pomimo doÊç ciep∏ej aury tej zimy wyjazd
od 27 stycznia do 1 lutego wyjàtkowo obfitowa∏
w opady Êniegu i niewielki mróz, co gwarantowa∏o doskona∏e warunki narciarskie. Zaj´cia w ciàgu
dnia podzielone by∏y na dwa bloki – sportowy

i edukacyjny. Nad organizacjà zaj´ç sportowych
i bezpieczeƒstwem na stoku czuwali instruktorzy
narciarstwa i snowboardu. Z kolei podczas zaj´ç
w ramach bloku edukacyjnego uczniowie spotykali
si´ ze swoimi nauczycielami i realizowali nieco bardziej szkolny materia∏ przewidziany na wyjazd.
Moc wra˝eƒ podczas bia∏ego szaleƒstwa na stokach dope∏nia∏y wieczorne atrakcje, m.in. konkurs
na najlepszà reklam´, zabawa integracyjna „randka

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 marca na
BEZPŁATNE KONSULTACJE ORTODONTYCZNE

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Ciekawy luty w SP 174

Luty 2014 roku to czas karnawa∏u i takim fragmentem szkolnego ˝ycia chcielibyÊmy podzieliç si´
z czytelnikami „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Szko∏a
nie idzie obok ˝ycia, tylko stara si´ w nim aktywnie
uczestniczyç, karnawa∏ to czas radoÊci, muzyki
i taƒca – staraliÊmy si´, aby takie elementy pojawi∏y si´ obok lekcji.

3 lutego uczniowie klasy I na zaproszenie Biblioteki Publicznej uczestniczyli w interaktywnej lekcji
o balecie. Spotkanie odby∏o si´ w dzia∏ajàcym przy
bibliotece „Zakàtku”. Dzieci mog∏y poznaç krótkà histori´ baletu i zobaczyç jego charakterystyczne elementy. Obejrza∏y fragmenty klasyki: „Jezioro ¸ab´dzie”, „Dziadek do orzechów”. Ch´tne osoby mog∏y
spróbowaç swych si∏ w taƒcu. Spotkanie zakoƒczy∏o si´ w radosnej atmosferze, dzieci zataƒczy∏y
wspólny taniec w karnawa∏owych rytmach. Organizatorom bardzo dzi´kujemy za ciekawà lekcj´.
6 lutego up∏ynà∏ w naszej szkole w tanecznej atmosferze. Czas karnawa∏u zach´ca do radosnej zabawy. Tak te˝ by∏o podczas balu karnawa∏owego
zorganizowanego w naszej szkole. Uczniowie klas
m∏odszych przebrani za ksi´˝niczki, hiszpaƒskie
tancerki, indianki, policjantów, ˝o∏nierzy bawili si´

wspólnie przy muzycznych przebojach. By∏y te˝
konkursy z nagrodami.
Bal zakoƒczy∏o wybranie królowej i króla balu, którzy poprowadzili ostatni taniec. Uczniowie klas
starszych równie˝ korzystali z atrakcji karnawa∏u.
Dla nich przygotowana zosta∏a dyskoteka, na której
by∏o mnóstwo dedykacji i muzycznych hitów.
13 lutego w przeddzieƒ Walentynek og∏oszone
zosta∏y wyniki szkolnego konkursu na naj∏adniejszà
kartk´ walentynkowà zorganizowanego przez Samorzàd Uczniowski. Kartek by∏o wiele, ale nagrodzone zosta∏y prace nast´pujàcych uczniów – I miejsce: Miko∏aj Milewski i Amelia Mazur, II miejsce: Zuzia Pacholczyk, Ada Kleszcz i Marta Jaskulska,
III miejsce: Wiktoria Zawiska i Hubert Màdry.
Samorzàd Uczniowski zorganizowa∏ Poczt´ Walentynkowà i kiermasz kartek, które jak zwykle cieszy∏y si´ du˝à popularnoÊcià.
Marzena Delak

,,M∏odzi dla wolnoÊci”
w Szkole Podstawowej nr 173
W roku szkolnym 2013/2014 nasza Szko∏a
Podstawowa nr 173 przystàpi∏a do projektu obj´tego honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronis∏awa Komorowskiego we Wspó∏pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i OÊrodkiem Rozwoju Edukacji pn.
„M∏odzi dla wolnoÊci”. Projekt ma na celu
przybli˝enie uczniom okresu lat prze∏omu
i pierwszych wolnych wyborów, które odby∏y si´
4 czerwca 1989 roku. W ramach tego projektu
uczniowie b´dà spotykaç si´ z ludêmi, którzy aktywnie uczestniczyli w tamtych wydarzeniach,
Êwiadkami tego, jak zmienia∏a si´ nasza ojczyzna. Uczniowie b´dà przekazywaç innym zdobyte informacje, aby wszyscy mogli poznaç dzieje
zwyk∏ych ludzi – Êwiadków historii, którzy mieli
wp∏yw na dzieje Polski.
Nauczyciel historii – A. Napiórkowska
Pierwszym z cyklu spotkaƒ by∏o spotkanie
z mieszkaƒcem naszego osiedla panem Jackiem
Pajàkiem.

Pan Jacek Pajàk opowiada∏ o swoich prze˝yciach ze stanu wojennego, wprowadzonego
przez genera∏a Wojciecha Jaruzelskiego 13 grudnia 1981 r. Pan Jacek by∏ wówczas m∏odym cz∏owiekiem, który zaanga˝owa∏ si´ w dzia∏alnoÊç
opozycyjnà prowadzonà przez Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek Zawodowy „SolidarnoÊç”. Zwiàzek ten powsta∏ w 1980 roku dla obrony praw
pracowników, których sytuacja w Polsce Ludowej,
bo tak nazywa∏a si´ nasza ojczyzna przed 1989
rokiem, by∏a bardzo z∏a. Pracownicy dostawali
niewielkie wynagrodzenia, w sklepach nie mo˝na
by∏o nic kupiç, coraz cz´Êciej dochodzi∏o do strajków. SolidarnoÊciowcy nawo∏ywali do walki przeciwko w∏adzy, która nie potrafi uszanowaç ich
praw. (...) Pan Jacek wspomina∏ o sytuacji, kiedy
po wprowadzeniu stanu wojennego zosta∏y wy∏àczone telefony, a dzieƒ póêniej w s∏uchawce s∏ychaç by∏o komunikat „rozmowa kontrolowana”.
Sytuacja ekonomiczna Polaków by∏a bardzo
z∏a. Obowiàzywa∏y tzw. kartki na wiele artyku∏ów – mi´so, w´dlin´, czekolad´, cukier, mas∏o,
benzyn´, proszek do prania. Pan Pajàk wspomi-

na∏ Pewex – sklep, w którym mo˝na by∏o kupiç
luksusowe na owe czasy towary, ale tylko za obcà walut´, np. dolary, w których posiadaniu byli tylko nieliczni.
Dzi´ki ludziom takim jak pan Jacek Polska
w koƒcu odzyska∏a prawdziwà wolnoÊç, a my
mamy mo˝liwoÊci, których nie mieli nasi rodzice
i dziadkowie. Pe∏ne sklepy i wyjazdy za granic´
sà dla nas oczywiste, a nie zawsze tak by∏o.
Ustrój Polski jest demokratyczny i ka˝dy ma prawo do w∏asnych przekonaƒ politycznych.
Nina Salata
kl. VIb SP 173

MEDYCYNA RODZINNA:
LECZENIE DZIECI I DOROSŁYCH

SELENA KOBIERZYCKA-SUDOŁ
lekarz
specjalista medycyny rodzinnej

wizyty domowe
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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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meble
Z DREWNA
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka ● witryny ● sto∏y ● krzes∏a
m∏odzie˝owe ● zestawy i inne

realizujemy
indywidualn
e
zamówienia
Warszawa
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 22 815 35 98

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu

• 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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OG¸OSZENIA DROBNE
Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Prosimy przesy∏aç je (do 20 ka˝dego miesiàca) e-mailem na adres:

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl

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

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.

◗ Kupi´ mieszkanie ok. 50 m kw Starej Mi∏oÊnie za rozsàdnà cen´. 604 294 346.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà 325 m2
(13x25) w Starej Mi∏osnej pod bliêniak, s∏oneczna. W.z.,
media, ksi´ga wieczysta. Spokojna okolica domów. Cena
260000 z∏. Tel. 504 188 550.
◗ Sprzedam dzia∏k´ 625m2 w Sulejówku, cena 365tys. Telefon: 513371170.

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
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dom szeregowy Weso∏a-Stara
Mi∏osna, ul. Jod∏owa, powierzchnia mieszkalna 180 m2,
ca∏kowita 240 m2, dzia∏ka 190 m2, mo˝liwoÊç negocjacji,
tel. 781 489 822.
◗ 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
◗ DZIA¸KI BUDOWLANE w ZAKR¢CIE (1km od os. St. Mi∏osna) SPRZEDAM BEZPOÂREDNIO pow: 1000, 1159,
1880 m2, ∏adna okolica wÊród nowych domów. Media:
gaz i pràd. Tel. 509 944 748.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w Weso∏ej Zielonej 573 m2
399 tys do negocjacji tel. 507 952 121.

R E M O N T Y- B U D O W Y
• Stany surowe, dachy, elewacje.
• Wykoƒczenia, panele pod∏ogowe i Êcienne.
• Glazura, terakota, marmur, granit.
• Malowanie, gipsy, zabudowy z p∏yt GK. 47

Tel. 606 882 558

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

68

◗ Sprzedam dom 70 m2 dzia∏ka 2200 m2 w centrum uroczej
wsi 98 km od Warszawy dom drewniany do remontu 69
tys z∏ Warszawa telefon 693 324 348.
◗ Sprzedam mieszkanie 38 m2 Al. Stanów Zjednoczonych
tel. 605 927 991
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ inwestycyjnà 460 m2, róg
Jana Paw∏a II i Fabrycznej. Kontakt eryk-21@wp.pl
◗ 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 pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej,

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl
w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel
503 730 158
◗ Mieszkanie nowe do wykoƒczenia 96m2, 4950 z∏ za m2.
Tel: 504-102-544
◗ 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 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.
◗ 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

◗ Mam do sprzedania wózek Grako dla bliêniaków lub dla
dzieci rok po roku, kolor oliwkowo- be˝owy, stan bardzo
dobry. tel. 605 077 751.
◗ 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.

GARDEN & PLEASURE
Pracownia Sztuki Ogrodowej
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

◗ Kupi´ lub wezm´ wózek – spacerówk´ z du˝ymi ko∏ami
tel. 516 390 664.

• Us∏ugi ogrodowe
• OdÊnie˝anie dachów, zbijanie sopli
• Prace z podnoÊnika

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
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www.polinie.pl 513-148-238
◗ 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.
◗ 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.

Tel. 601 262 086.

MEBLE NA WYMIAR

Tel. 660-769-211
8

◗ Dzia∏ka rekreacyjna Kàty – Miàski, Flakowizna, bezpoÊrednio przy rzeczce 3100 m2 – 25,00 z∏/m2 tel. 501 358 985.
◗ Sprzedam lub zamieni´ na wi´ksze (do 60 m2) mieszkanie
o powierzchni 32 m2 + komórka, ∏adnie wykoƒczone,
Warszawa-Weso∏a osiedle „Pod Sosnami” w Starej Mi∏oÊnie. tel. 22 773 21 02; 600 93 66 79
◗ Zamieni´ dom 120 m2, dzia∏ka 1200 m2 – 58 km od W-wy, okolice Grójca, ca∏oroczny na mieszkanie w W-wie
mo˝e byç do remontu. tel. 693 324 348.
◗ Sprzedam bardzo ∏adnà, wymiarowà dzia∏k´ budowlanà,
ogrodzonà w Markach. 1500 m2 – pràd, gaz, infrastruktura, tel. 519 781 759; 510 030 551.

DAWBRUK

◗ Sprzedam fax-telefon. Firmy SHARP UX A460. U˝ywany –
ma∏o. Cena do negocjacji. tel. 509-807-157
◗ Sprzedam pralk´ Whirlpool Ignis tel. 603 377 907
◗ Sprzedam tanio drewno opa∏owe, Stara Mi∏osna tel: 664816-906
◗ Sprzedam pawilon handlowy 32m. na terenie miasta
dzielnica- Marysin Wawerski, media, pràd tel. 501-034318 cena 16 tys. Pilne.
◗ Oddam w dobre r´ce sprawny telewizor kineskopowy
21” Orion. Wi´cej informacji pod tel. 505813139

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

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

Sprzeda˝ i uk∏adanie kostki
brukowej, drena˝e, odwodnienia.
Posesje, chodniki, parkingi, place.
Tanio i solidnie! Tel.: 502 404 196.
◗ Sprzedam nieruchomoÊç 25 km od Warszawy dom 60 m2
z wyposa˝eniem dzia∏ka 735 m2 rekreacyjny w Êrodku lasu za Radzyminem w ¸osiach 98000 z∏ Warszawa tel
537 047 887.
◗ 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: 5900 z∏. za m2. Kontakt: 501-620-701.
◗ Kupimy dom w Warszawie Weso∏ej (najch´tniej w centrum
Weso∏ej, ewentualnie w Woli Grzybowskiej), cena do 450
tys. z∏, tel. 502 373 902; 502 357 924.
◗ PILNIE sprzedam pó∏ bliêniaka, WAWER, ul. Celulozy, 185
m2 powierzchni u˝ytkowej, 300 m2 dzia∏ki. Skoƒczony
z zewnàtrz, zamkni´ty, w Êrodku ceg∏a bez tynków. Tel:
504 979 207.

◗ 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.
◗ Kupi´ przyczep´ baga˝owà i kempingowà – mogà byç do
remontu lub nie zarejestrowane Warszawa tel.
693324348.
◗ Sprzedam tanio, niemal fabrycznie nowà zmywark´, marka Siemens. Tel. 22-812-11-33
◗ Sprzedam amatorskà kamer´ video Panasonic HDC-DX1.
Stan idealny tel. 22 773 48 45
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131

PRANIE dywanów i wyk∏adzin, mebli
tapicerowanych, tapicerki samochodowej
KOSZENIE trawników i nieu˝ytków,
wycinka niewielkich drzew i krzewów
MYCIE kostki, elewacji, okien itp.
tel. 791-35-55-66
157
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni, pi∏y tarczowe, szelak tanio sprzedam, tel 22 615-30-60
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki, bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257
◗ Sprzedam tanio blach´ ocynkowanà o wymiarach
100x200 cm, arkusz – 30 z∏ i blat do pracowni o wym.
4x80x315 cm tel. 22 615 30 60
◗ Kupi´ lub wezm´ zamra˝ark´ i lodówk´ – 516 390 664
◗ Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny/r´czny, chodzik
z siedziskiem, materac przeciwodle˝ynowy, krzese∏ko pod
prysznic, toalet´ przenoÊnà. tel. 603 310 664

23

WYNAJEM PODNOÂNIKA KOSZOWEGO
WYCINANIE I PODCINANIE DRZEW

25

NIERUCHOMOÂCI

◗ Sprzedam fotelik samochodowy dla dzieci 0–9 kg MAXI-COSI stan b. dobry. Kolor szary. tel. 605077751
◗ Sprzedam wózek BEBE CAR model STYLO AT. W zestawie
gondola, spacerówka, noside∏ko. Torba gratis. Cena
1.200 z∏, tel. 503-759-762.
◗ Sprzedam fotelik samochodowy firmy Romer. Fotelik jest
u˝ywany, ale w dobrym stanie. Pokrowiec wyprany, posiada normalne Êlady u˝ytkowania. Cena do negocjacji.
nr tel 509-807-157.

36

◗ Rega∏ Expedit (Ikea) bia∏y 185x185 troszk´ u˝ywany,
300z∏, odbiór z obr´bu osiedla tel. 602 371 602
◗ Sprzedam rower elektryczny, nowy. Tel. 22 7734845.
◗ Tanio sprzedam nak∏adany, owalny, stalowy dwukomorowy zlew kuchenny 85x44cm wraz z odp∏ywem w idealnym stanie. 795-544-456.
◗ Sprzedam akwarium 20l TETRA AQUA ART niemiecka firma
te˝ krewetkarium u˝ywane 1 rok z pe∏nym wyposa˝eniem
gotowe TANIO! Sulejówek tel. 507 952 121
◗ Wózek inwalidzki sk∏adany ma∏o u˝ywany odstàpi´. tel
601 94 26 81
◗ Sprzedam pieluchomajtki dla doros∏ych, firma SENI, roz L.
Mam 3 opakowania po 30 sztuk. Cena za 1 opakowanie
50 z∏. Stara Mi∏osna. Tel: 501 546 848
◗ Sprzedam nowy wózek inwalidzki ze zdejmowanymi oparciami, lekki, super! oraz nowy materac przeciwodle˝ynowy, rurkowy. Stara Mi∏osna. Tel: 501 546 848.

KARMY dla psów i kotów oraz
art. zoologiczne na telefon, z dostawà
do domu GRATIS. Zapraszamy!
Tel. 602-323-888 .
21
www.hauhau24.pl
◗ 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
◗ Przyjm´ drzewo ka˝dego rodzaju – deski rozbiórkowe,
wycinkowe itp. tel. 512 371 367.
◗ Przyczepa kempingowa rok 1991 Niemiecka 5 osobowa
z wyposa˝eniem na dzia∏k´ lub budow´ nie zarejestrowana 5900 z∏ Warszawa tel. 537 047 887

DORABIANIE KLUCZY
mieszkaniowych i samochodowych

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

tel.: 692 905 352

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY
◗ 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.

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

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

Szybka pożyczka do 7000 zł!
Równe raty, bez ukrytych opłat.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI

Provident Polska S.A. 600 400 288

◗ Sprzedam u˝ywane krzes∏o obrotowe na kó∏kach do biurka, pokoju dzieci´cego, regulacja wysokoÊci i oparcia,
pod∏okietniki, tapicerka ciemno szara, tel. 781 489 822.

(taryfa wg opłat operatora)

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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◗ Szafki kuchenne nowe – komplet 495 z∏, m∏oto-wiertarka
bdb. Bosch 390 z∏, zgrzewarka do rur hydraulicznych nowa 135 z∏, piec c. o. Junkers 790 z∏, przyczepka baga˝owa 890 z∏, Warszawa tel. 537 047 887
◗ Sprzedam pieluchy jednorazowe rozm. M, 12 opakowaƒ
po 30 sztuk firma SENI bardziej ch∏onne tel. 692 203 353

27

WESO¸A

www.dogadajciesie.pl
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◗ NAUKA GRY NA GITARZE – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie
rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ MATEMATYKA – korepetycje, du˝e doÊwiadczenie tel.
798-809-883.
◗ Rosyjski z dyplomowanym nauczycielem z Ukrainy tel.
899 799 629.
◗ MATEMATYKA! Studentka Szko∏y G∏ównej Handlowej
udzieli korepetycji z matematyki. Konkurencyjna cena.
Dojazd. Tel. 796 877 744.
◗ J´zyk NIEMIECKI. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. DwanaÊcie lat doÊwiadczenia.
500 720 523

◗ 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 515-34-94-60.

˚∏obek i Przedszkole
Rodzinne

◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach
szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 22 872
96 31, kom. 604 753 455.
◗ 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.
◗ Business/General English – lektorka akademicka tel: 604
433 728.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie nauczania. Tel. 22 773 28 07

Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny 28
os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77
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◗ MATEMATYKA – student 5. roku PW udzieli korepetycji
uczniom gimnazjum, 508-529-094
◗ Córka MATEMATYCZKI i studentka V roku SGH z przyjemnoÊcià udzieli korepetycji z matematyki uczniom szko∏y
podstawowej i gimnazjum. Tel. 510 270 939
◗ Korepetycje i nauka j´zyka francuskiego na poziomie podstawowym i Êrednio zaawansowanym z dojazdem. Pierwsze spotkanie GRATIS. Magister filologii romaƒskiej ze specjalizacjà nauczyciela. Mam doÊwiadczenie pracy w szkole
jak i w firmie francuskiej. Zapraszam, tel: 506 778 730

Szko∏a Podstawowa
Niepubliczna nr 90
Gimnazjum Niepubliczne w Weso∏ej
Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny
os. Stara Mi∏osna
114

Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77
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◗ 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
◗ MATEMATYKA- profesjonalne korepetycje prowadzone
przez doÊwiadczonego nauczyciela (szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum – przygotowanie do matury).
Tel. 605 077 751.
◗ Francuski z dojazdem – Stara Mi∏osna, Weso∏a tel. 602
276 202.

Tel. 508 348 728, 501 256 908
◗ MATEMATYKA – studentka PW z 2-letnim doÊwiadczeniem udzieli korepetycji u ucznia w domu, 35z∏/h, kontakt
pod nr: 608 417 799

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Studentka 4 roku popilnuje dziecka, pomo˝e w odrabianiu
lekcji, nadrabianiu zaleg∏oÊci oraz wspólnej nauce do sprawdzianów uczniowi klas I–VI. Tel. 696-173-096.
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà, uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje tel.
600 432 140.

• REMONTY
• S P R Z ÑTA N I E
• ODÂNIE˚ANIE

◗ 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
◗ 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

DACHY
SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

◗ 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
◗ 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 – ogoped´ (terapia opóênionego rozwoju mowy, wad wymowy,
zaburzeƒ tempa mowy) tel. 609 503 663.
◗ J´zyk polski – korepetycje – wszystkie poziomy, tel: 534943-830
◗ Niemiecki tanio, ka˝dy poziom, w domu ucznia, dzieci
w wieku przedszkolnym tel. 730 241 712

◗ 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.

◗ Do wynaj´cia dom ul. Niemcewicza, 70 m do Urz´du
Dzielnicy Weso∏a na cele mieszkalne lub biurowe, pow.
350 m2, 7 pokoi, cena 5.500 z∏, tel. 502456018 E-mail:
k-grodzka@wp.pl

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

HYDRAULIK
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◗ Szukam pracy: opieka nad osobà starszà lub dzieçmi,
sprzàtanie, mycie okien, prasowanie tel. 899 799 629.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. Tel. 606752-724.
◗ Z∏ota ràczka – elektryka- 516 075 825.
◗ Kierownika/sprzedawc´ zatrudni´ do nowo otwieranego
sklepu firmowego (bran˝a rybna). Zg∏oszenia: szewczyk@eta.pl lub 601 938 963.
◗ Zatrudni´ szwaczki do zak∏adu w Weso∏ej tel. 501 75 75 78.
◗ Sprzàtanie, mycie okien, prasowanie tel. 693 712 953.
◗ Szukam pracy w charakterze pomocy domowej. Referencje. tel. 781 13 11 36.
◗ Z∏ota ràczka – elektryka – wieszanie karniszy, suszarek
itp. tel. 503 150 991.

506 173 607

160

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Uczciwa Ukrainka szuka pracy: sprzàtanie, prasowanie,
mycie okien, sprzàtanie biur po godzinach pracy. Telefon:
880-096-769.
◗ Potrzebna Pani do sprzàtania domu w Weso∏ej tel.
665 759 706.
◗ Z∏ota ràczka tel. 515 400 656

e-mail: konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy tak˝e do reklamowania si´ w innych wydaniach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”:
• Grochów, Saska K´pa, Goc∏aw – Artur Pawlak, tel. 605-297-200,
e-mail: reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl

Pranie, bezpy∏owe trzepanie
dywanów, zas∏on, tapicerki
maszynà KIRBY. Czas schni´cia
1,5 h. Tel. 606-752-724.
◗ Drobne naprawy i remonty -Z¸OTA RÑCZKA- TEL.
601 313 561.
◗ Szukam pracy – mycie okien, sprzàtanie w domach, porzàdki tel. 511 210 315
◗ Gotowanie obiadów dla starszych osób tel. 511 210 315.
◗ Opieka i pomoc w nauce dla ucznia 3-4 godz. dziennie
tel. 511 210 315.
◗ Z∏ota ràczka 503 150 991

Sklep Kamiks
chemia do kamienia
akcesoria na nagrobki
ul. Diamentowa 20
501 75 75 42, 22 773 16 62

◗ Do wynaj´cia Stara Mi∏osna, mieszkanie 70 m2 dwupokojowe (30 m2 i 20 m2), w domu jednorodzinnym z niezale˝nym wejÊciem, niska cena, blisko MZA. tel. 501 590 737.

Konrad Skorupka – tel. 607-314-667

◗ 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.
◗ Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje. Tel. 507
542 645.

WWW.KAMIENIARSKI-SKLEP.ABC24.PL

– TANIO I SOLIDNIE –

Informacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç pod adresem e-mailowym
reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl lub od naszego przedstawiciela handlowego:
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TEL: 502-011-257

27
7

◗ Wynajm´ miejsce parkingowe w gara˝u podziemnym. Dogodna lokalizacja w dzielnicy Weso∏a-osiedle Stara Mi∏osna. Cena do negocjacji. Telefon 691-777-975
◗ Dom wolnostojàcy 86 m2, 2 pokoje ∏azienka, 5–10 osob,
14z∏/os z mediami tel. 22 611 83 96, 507 984 048, Warszawa Rembertów.
◗ Do wynaj´cia samodzielne mieszkanie w Halinowie. Oficyna. tel: 603 313 938.
◗ Wynajm´ pokój 20 m2 umeblowany, agd, Weso∏a-Zielona. tel. 513 622 273

REKLAMA w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”

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

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

Tel. 536 920 306

WYNAJM¢/DO WYNAJ¢CIA

17
4

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 27
Studium Policealne w Weso∏ej
Przyjmie m∏odzie˝ i doros∏ych

• WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
• SPRZÑTANIE GA¸¢ZI I LIÂCI
• POMOC W PRACACH OGRODOWYCH

119

Tel. 22 773 33 77

179

◗ J¢ZYK POLSKI, TERAPIA DYSLEKSJI – korepetycje, przygotowanie do egzaminów u cierpliwej, mi∏ej polonistki
i równoczeÊnie terapeutki. Nauka pisania wypracowaƒ.
tel. 606 595 491
◗ 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
◗ HISZPA¡SKI z NATIVE SPEAKEREM w Weso∏ej. Wszystkie
poziomy zaawansowania. Email spanish.french.warsaw
@gmail.com
◗ FIZYKA, MATEMATYKA – matury, studenci. Doje˝d˝am.
Dr, tel: 607-690-614

US¸UGI OGRODOWE

69

tel. 604 24 64 44

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

58

FIRMA BUDOWLANA
Budowa domów, remonty mieszkaƒ.
Kompleksowe us∏ugi w zakresie
adaptacji i wykoƒczenia wn´trz.
STARANNIE I FACHOWO!

◗ Asysta osoby starszej tel. 511 210 315
◗ Opieka piel´gniarska nad dzieçmi i doros∏ymi w domu +
gotowanie posi∏ków tel. 793 456 990
◗ Sprzàtanie na zamówienie. Piel´gnacja kwiatów w domu
i ogrodzie. tel. 793 456 990
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel. 507 097 028

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4
◗ 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
◗ Poszukuj´ pracy oraz zleceƒ: Hydraulik-Elektryk-Glazurnik, bezpoÊrednio, tel. 693 324 348
◗ Hydraulik – elektryk – glazurnik – posiadam te˝ inne
umiej´tnoÊci techniczne – poszukuj´ pracy – zlecenia na
remont mieszkania, w tym wyburzam Êciany, rozbieram
budynki i sprzàtam podwórka i piwnice wraz z wywózkà – bardzo tanio i solidnie Warszawa tel. 537 047 887.
◗ Roznios´ ulotki, skutecznie i tanio tel. 883 466 477

RÓ˚NE
◗ Muzyk (skrzypce, altówka, klarnet, itp.) poszukiwany do
kwartetu/tria osób doros∏ych muzykujàcych dla przyjemnoÊci, tel. 515 446 543.
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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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