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Chrystus zmartwychwstał!
Podnieście skronie (...)
Bo oto nędza i grzech się kruszy,
Bo oto prawda siada na tronie!
(A. Oppman)

Z Chrystusowego zwycięstwa
niech płynie nadzieja wieczności,
moc do pokonywania trudności
i powstawania z upadków.
Wielu radości na czas Świąt
i rodzinnej miłości!
Ks. Krzysztof Cyliński
Paraﬁa
Najświętszego Serca
Pana Jezusa
w Starej Miłośnie

Świąt Wielkanocnych
pełnych
miłości i radości,
pokoju ducha,
wiary w ludzi
oraz optymizmu
i nadziei

Ks. Józef Skarpetowski
Paraﬁa
św. Brata Alberta
w Zielonej

życzą
Dyrekcja,
Grono Pedagogiczne,
Pracownicy i Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 353

Z okazji

Pełnych spokoju,
nadziei i radości Świąt Wielkanocnych,
miłego wypoczynku w rodzinnym gronie
oraz optymizmu, energii i nadziei
na lepszą przyszłość.
Marcin Jędrzejewski

Edward Kłos

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy

Burmistrz Dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy

zbliżających się Świąt
życzymy
mieszkańcom Wesołej,
by odnawiająca moc Wielkiej Nocy
zdziałała cuda w Waszych sercach
– dała nadzieję w sprawach trudnych,
radość w codzienności i nowe pokłady miłości
dla otaczających Was ludzi.
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Jacek Wojciechowicz

Prezydent m.st. Warszawy

Wiceprezydent m.st. Warszawy
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Kiełbasa Biała Surowa
cena za kilogram
Stół Polski
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Kawa Nescafe Gold

Herbata Lipton

200 g
Nestle

50 torebek
Unilever

19
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1 szt.

21

1 szt.

Coca-Cola
1,5 l
Coca-Cola

Schab, szynka
Kurpiowskie
Specjały

69
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cena za kilogram
Pekpol

1 szt.
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9
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9
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Barszcz Czerwony Krakus

Mąka
Szymanowska

Olej Kujawski

Lody Carte D’or
różne smaki

1 l + 500 ml gratis
Krakus

1 kg
Szymanów

1l
Kruszwica

900 ml
Algida

Nr 157 / Kwiecieƒ 2014

WESO¸A

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

1

WESO¸A

inwestycji. Wi´kszoÊç
g∏ównych kolektorów
jest ju˝ wykonana,
obecnie realizowane sà krótkie odcinki, czasem
tylko przed∏u˝enia istniejàcej sieci o d∏ugoÊci zaledwie kilkudziesi´ciu metrów. A niezale˝nie od zakresu inwestycji nale˝y przejÊç przy niej przez te
same procedury zwiàzane z projektowaniem, pozwoleniem na budow´ i wy∏onieniem wykonawcy. Jest te˝ dobra wiadomoÊç dla Groszówki. Spory jej obszar nie móg∏ byç do tej pory skanalizowany z powodu braku pompowni Êcieków. Uda∏o si´
wreszcie znaleêç lokalizacj´ pod jej budow´, nieucià˝liwà dla sàsiadów i spe∏niajàcà wymagane
kryteria uk∏adu wysokoÊciowego. Dzi´ki temu
w najbli˝szym czasie ruszà prace projektowe i wykonawstwo kanalizacji dla tego obszaru. Odpowiadajàc na pytania radnych, goÊcie potwierdzili
(choç zastrzegajàc, ˝e to nie kompetencje ich dzia∏u), ˝e trwajà prace koncepcyjne dot. przy∏àczenia
naszej dzielnicy do miejskiej sieci wodociàgowej.
Nie nastàpi to szybko, ale w miar´ zu˝ywania
funkcjonalnego naszych lokalnych uj´ç wody nie
b´dà one rozbudowywane, lecz zast´powane wodà miejskà, której jakoÊç od kilku lat ulega sta∏ej
poprawie i obecnie jest ona naprawd´ czysta.
W drugim punkcie przedstawiciele Stra˝y
Miejskiej oraz Policji przedstawili informacj´
o stanie bezpieczeƒstwa. W zgodnej opinii obu
tych s∏u˝b, mimo i˝ oczywiÊcie Weso∏a nie jest
wolna od przest´pczoÊci, to jednak jest jednà
z najbezpieczniejszych dzielnic Warszawy. Dominujà drobne przest´pstwa, sporo jest kradzie˝y
samochodów (choç dotyczà g∏ównie samochodów przyjezdnych – nadal trafiajà si´ kradzie˝e

luksusowych samochodów „na ko∏o” oraz kradzie˝e samochodów osób spoza Warszawy doje˝d˝ajàcych do SKM-ki). Istotnym problemem
(choç znów nie tak wielkim jak bli˝ej centrum
Warszawy) jest niefrasobliwoÊç kierowców przy
parkowaniu. By∏o te˝ w ostatnim czasie sporo
przypadków ujawnienia posiadania narkotyków,
w tym tak˝e przy kierujàcych pojazdami. Policja
zapowiada tak˝e, ˝e cz´ste ostatnio kontrole
przesiewowe na trzeêwoÊç kierowców b´dà
kontynuowane. Jest to oczywiÊcie pewna ucià˝liwoÊç dla niepijàcych kierowców, ale z uwagi
na zagro˝enia p∏ynàce ze strony tych je˝d˝àcych
na „podwójnym gazie” (a niestety ciàgle si´ tacy trafiajà) trzeba to po prostu akceptowaç.
W kolejnych punktach Rada zapozna∏a si´
z informacjami o pozyskiwaniu Êrodków unijnych, o stanie istniejàcej infrastruktury w dzielnicy oraz o dotacjach przyznawanych organizacjom pozarzàdowym. Na koniec Rada przyj´∏a
protoko∏y z kontroli przeprowadzonych przez
Komisj´ Rewizyjnà, a dotyczàcych dzia∏aƒ Zarzàdu przy dochodzeniu nale˝noÊci od TKKF oraz
zasad finansowania akcji do˝ywiania dziko ˝yjàcych kotów. Na wniosek Komisji zosta∏ rozszerzony tak˝e jej plan pracy o kontrol´ zasad rozliczeƒ mediów w budynkach komunalnych.
Kolejna sesja zaplanowana jest na 24 kwietnia na godzin´ 14.00, jak zwykle w sali obrad
Rady Dzielnicy naszego Urz´du. Porzàdek b´dzie
dost´pny na 7 dni wczeÊniej w Internecie, zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Dzieƒ Flagi RP

zorganizowaç na terenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 174 Rodzinny Piknik Patriotyczny.

– rodzinny piknik
patriotyczny

W programie:
❍ godz. 10.00–11.00 – Msza Âwi´ta – koÊció∏
pw. b∏. Jana Paw∏a II,
❍ godz. 11.00–11.25 – odczyt dotyczàcy ustanowienia Dnia Flagi, wciàgni´cie flagi na
maszt – boisko Szko∏y Podstawowej nr 174,
❍ godz. 11.25–14.00 – gry, zabawy, animacje
o charakterze patriotycznym – boisko Szko∏y
Podstawowej nr 174.

Z prac Rady Dzielnicy
Marcowa sesja Rady
Dzielnicy odby∏a si´ 20 marca. Jej wiodàcymi tematami
by∏y sprawy zwiàzane z inwestycjami MPWiK oraz bezpieczeƒstwem naszej dzielnicy. W zwiàzku z pierwszym
z tych tematów goÊciliÊmy
licznà reprezentacj´ Dzia∏u
Inwestycji MPWiK. W szczegó∏owym materiale goÊcie przedstawili harmonogram planowanych inwestycji, a nast´pnie, wykazujàc si´ dobrym przygotowaniem i znajomoÊcià naszej dzielnicy, odpowiadali na drobiazgowe pytania radnych.
Szczegó∏owy wykaz inwestycji opublikujemy w nast´pnym numerze WS, wi´c teraz jedynie w skrócie napisz´, ˝e g∏ównym problemem, z jakim boryka si´ MPWiK, jest sprawa dost´pnoÊci gruntów.
Czasem nawet osoby, które majà korzystaç z kanalizacji, odmawiajà podpisania s∏u˝ebnoÊci przesy∏u, czym uniemo˝liwiajà wykonanie danej inwestycji. Rzuca si´ w oczy tak˝e straszne rozdrobnienie

SPOTKANIA
„BEZPIECZNE OSIEDLE”
W KWIETNIU
Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego Urz´du m.st. Warszawy w Dzielnicy Weso∏a zaprasza na spotkania w ramach programu „Bezpieczne
Osiedle” w ni˝ej podanych terminach:
■
■
■

1 kwietnia 2014 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Centrum”
8 kwietnia 2014 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Zielona”
15 kwietnia 2014 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Stara Mi∏osna”

w siedzibie Delegatury przy ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 33, pokój –111 (niski parter).
Na spotkania Grup Osiedlowych zapraszamy
mieszkaƒców, przedstawicieli wspólnot
mieszkaniowych, stowarzyszeƒ i inne podmioty zainteresowane udzia∏em w dyskusji,
majàcej na celu popraw´ bezpieczeƒstwa na
terenie naszej dzielnicy. Prosimy równie˝
o zg∏aszanie wszelkich problemów zwiàzanych z bezpieczeƒstwem na terenie dzielnicy
pod numer tel. 22 773 60 92, lub tel./faks
22 773 73 07. Bardzo ch´tnie spotkamy si´
w terenie o umówionej porze.

W tym roku mija dziesi´ç lat od ustanowienia
dnia 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Warto podkreÊliç, ˝e inicjatyw´ takà podj´∏o kilkanaÊcie lat temu Ko∏o PO RP Weso∏a
i obecnie oficjalne Êwi´towanie barw narodowych jest efektem tej inicjatywy. W zwiàzku
z powy˝szym dniu 2 maja 2014 roku Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, Dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza KoÊciuszki oraz Dyrektor Szko∏y Podstawowej nr 174 im. Tadeusza KoÊciuszki planujà

Marcin J´drzejewski
przewodniczàcy Rady

Podczas pikniku zostanie rozdanych 400 choràgiewek oraz 200 flag narodowych.
Mile widziane stroje w barwach narodowych,
tj. bia∏e lub czerwone okrycie wierzchnie.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
WESO¸A
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Szlifowanie muzycznych
talentów u Êw. Alberta
Co Bóg nuci∏ sobie, stwarzajàc Êwiat? Czy Biblia
wspomina cokolwiek o tym, ˝e Jezus Êpiewa∏? Takie pytania pad∏y podczas weekendu 14–16 marca br. w Parafii Êw. Brata Alberta w Zielonej. Ale to nie po to, by teoretyzowaç o muzyce, si´ tam spotkaliÊmy. Na zaproszenie ww. Parafii i Zgromadzenia Sióstr S∏u˝ebnic Jezusa
w Eucharystii osoby zainteresowane Êpiewem i graniem
towarzyszàcym Mszy przyby∏y do Zielonej na trzy dni
warsztatów liturgiczno-muzycznych. Cz∏onkowie chórów, scholi, osoby indywidualnie pos∏ugujàce Êpiewem w koÊciele, a tak˝e instrumentaliÊci z ró˝nych cz´Êci Warszawy (i nie tylko) doskonalili si´ w muzykowaniu na chwa∏´ bo˝à pod okiem Piotra Pa∏ki i Huberta Kowalskiego. Ci
dwaj znakomici krakowscy muzycy, dyrygenci i kompozytorzy w profesjonalny, a zarazem weso∏y sposób wprowadzali nas w tajniki dobrego technicznie,
ale i wype∏nionego treÊcià wykonywania muzyki sakralnej. Dzielàc si´ z nami
swojà wiedzà, realnie podnosili nasze umiej´tnoÊci, ale dzielili si´ tak˝e swojà wiarà, a to w wielu z nas zrodzi∏o znacznie donioÊlejsze i trwalsze owoce.

Pi´knie by∏o po próbach w podziale na instrumenty i poszczególne g∏osy chóralne po∏àczyç brzmienie ponad stu osób na wspólnych próbach
i potem na uroczystej Mszy Âwi´tej. A po rozejÊciu si´ w niedzielny wieczór ka˝dy w swojà stron´, z pewnoÊcià pi´kniej b´dziemy muzykowaç
w naszych chórach i zespo∏ach.
W imieniu swoim jako zachwyconej warsztatami uczestniczki i w imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do odwiedzenia stron:
www.eucharystki.religia.net oraz www.parafiazielona.waw.pl, nie
tylko w poszukiwaniu informacji o kolejnej edycji warsztatów. A ta b´dzie na pewno i gdy tylko znane b´dà szczegó∏y, poinformujemy Was
niezw∏ocznie na naszych ∏amach. Do zobaczenia!
Hanna Kowalska

• salon z kominkiem i aneksem kuchennym • 3 sypialnie • garderoba • 2 łazienki • WC

dwupoziomowe (parter i Ip) z ogródkiem i garażemw małym kameralnym osiedlu w Międzylesiu

Mieszkanie nieumeblowane
lub częściowo umeblowane
Nowo wybudowane,
niedrogie w eksploatacji

dostępne od zaraz
czynsz – 2.450,00 zł
+ opłaty za media

tel.: 604 23 23 57

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Bud˝et partycypacyjny
na 2015 rok w Weso∏ej
Dla przypomnienia: Bud˝et Partycypacyjny 2015 to inicjatywa spo∏eczna m.st. Warszawy polegajàca na wydzieleniu z bud˝etu
ka˝dej dzielnicy na 2015 r. kwoty od 0,5%
do 1% ca∏ego bud˝etu wydatków bie˝àcych
z przeznaczeniem na finansowanie projektów mieszkaƒców Warszawy.
W przypadku Weso∏ej na ten cel przeznaczono kwot´ 300 000,00 z∏.
Oficjalnà datà, do której mo˝na by∏o sk∏adaç
wnioski w ramach Bud˝etu Partycypacyjnego,
by∏ 10 marca br.
W dzielnicy Weso∏a na t´ inicjatyw´ odpowiedzia∏o 30 mieszkaƒców, którzy z∏o˝yli ∏àcznie 42
tzw. „Formularze zg∏oszeniowe z propozycjà
projektu do bud˝etu partycypacyjnego w m.st.
Warszawie na rok 2015”.

¸àczna wartoÊç z∏o˝onych projektów wynosi
3 890 253,00 z∏otych. Bud˝et najtaƒszego projektu wynosi 800,00 z∏otych, natomiast najdro˝szy opiewa na kwot´ 300 000,00 z∏otych.
Zosta∏y z∏o˝one nast´pujàce typy projektów:
• Spo∏eczne (np. wyk∏ady i warsztaty dla mieszkaƒców)
• Z zakresu ochrony Êrodowiska (np. nasadzenia krzewów)
• Infrastrukturalne (np. budowa dróg i chodników).
Do 5 maja 2014 roku zostanie og∏oszona lista
projektów zweryfikowanych pod wzgl´dem formalnym i finansowym. B´dzie si´ mo˝na z nià
zapoznaç na stronach internetowych m.st. Warszawy, na stronie Urz´du Dzielnicy Weso∏a oraz

Osiedle Plac Wojska Polskiego
– co dalej z „Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego” naszego osiedla?
Sprawa jest jeszcze aktualna, bo do 19 kwietnia br. mo˝na zg∏aszaç uwagi do projektu planu
zagospodarowania przestrzennego adresowane
do Pani Prezydent m.st. Warszawy za poÊrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urz´du m.st. Warszawy. Druk
„Uwag...” do pobrania na stronie internetowej
Biura Architektury.
W dalszych pracach nad MPZP naszego osiedla w dniu 7 marca br. wzià∏em udzia∏, wraz
z kilkoma naszymi mieszkaƒcami, w dyskusji publicznej nad przyj´tymi w projekcie planu miejscowego rozwiàzaniami.
Dyskusji przewodniczy∏ dyrektor Biura Architektury i Planowania Miejscowego Pan Marek
Mikos wraz z Panià Ewà Podhorskà, a tak˝e Zespó∏ opracowujàcy plan z firmy „Davos”, z jego
szefem Panem Krzysztofem Domaradzkim (cz∏onkowie tego zespo∏u przyjmowali moje wnioski
i wprowadzali zmiany zgodnie z naszymi ˝yczeniami do projektu
„Planu...”). Przedstawi∏em histori´ dochodzenia do rozpocz´cia
„Planu...” i jego rozSPRAWY CYWILNE:
wiàzaƒ technicznych.
✔ spadkowe
✔ zasiedzenia
Je˝eli nie wp∏ynà
✔ gospodarcze
✔ budownictwo
uwagi od instytucji

Majàc na wzgl´dzie nasze wspólne dobro, jakim
jest ciche, spokojne i przyjazne nasze osiedle, a bioràc
aktywny udzia∏ w procedowaniu nad uchwaleniem
MPZP*, zaprosi∏em na spotkanie w dniu 18 lutego br.
zarzàdy wszystkich wspólnot mieszkaniowych, o czym pisa∏em w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich” nr 156 z marca br.
Podejmuj´ ten temat po raz drugi, a to dlatego, ˝e nie wszystkie zarzàdy zaszczyci∏y swojà
obecnoÊcià to spotkanie, choç powinny, bo przecie˝ idzie tu te˝ o budynki, w których mieszkamy,
a dotyczy to szczególnie budynków nr 11 i 12.
Otó˝ mieszkaƒców budynku nr 11 odsy∏am do
tekstu planu MPZP, rozdzia∏ 7 – Zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury wspó∏czesnej.

KANCELARIA ADWOKACKA

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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w ró˝norodnych mediach sto∏ecznych i lokalnych. Osoby, których wnioski pozytywnie przejdà weryfikacj´, b´dà mia∏y troszk´ czasu na
„wyszlifowanie” w∏asnych projektów i przygotowanie si´ do publicznego zaprezentowania ich.
W okresie od 25 maja do 18 czerwca odb´dzie
si´ publiczna dyskusja mieszkaƒców na temat projektów poddanych pod g∏osowanie animowana
przez Centrum Komunikacji Spo∏ecznej m.st. Warszawy. Mi´dzy 20 a 30 czerwca trwaç b´dzie g∏osowanie mieszkaƒców na konkretne projekty (ka˝dy mieszkaniec mo˝e oddaç swój g∏os na maksymalnie 5 projektów), a og∏oszenie na stronie
internetowej Urz´du Dzielnicy Weso∏a wyników i listy projektów przeznaczonych do realizacji nastàpi
15 lipca 2014 roku. Czekajà nas wi´c nie lada emocje! Zapraszam wszystkich do aktywnego uczestnictwa w tym niezwykle ciekawym eksperymencie.
Katarzyna Zakrzewska
cz∏onek Zespo∏u ds. Bud˝etu
Partycypacyjnego 2015

zainteresowanych rozwiàzaniami „Planu…” to
wdro˝one zostanà rozwiàzania, które przyj´to
na obecnym etapie i które sà dla nas najkorzystniejsze, a które Rada naszej Dzielnicy przyjmowa∏a dwoma uchwa∏ami, za co Paƒstwu Radnym w imieniu swoim i mieszkaƒców naszego
osiedla serdecznie dzi´kuj´.
Takie˝ podzi´kowania z∏o˝y∏em na zakoƒczenie dyskusji publicznej nad MPZP Panu Dyrektorowi Markowi Mikosowi, Pani Ewie Podhorskiej
i Zespo∏owi z firmy „Davos”.
Teraz z innej „beczki”.
Zgodnie z kilkuletnià ju˝ tradycjà akcji „Czyste
Osiedle Plac Wojska Polskiego”, w dniu 12 kwietnia od godziny 10.00 w tym samym miejscu co
zawsze (ko∏o pasieki Pana Mariana Karbownika)
podstawione b´dà kontenery, do których b´dzie
mo˝na wrzucaç wszelkie odpady z dzia∏ek i gara˝y, w tym tak˝e niepotrzebne gabaryty.
Uprzejma proÊba – prosz´ nie sk∏adowaç
ww. nieczystoÊci wczeÊniej ni˝ w podanym
w komunikacie terminie, bo przecie˝ ktoÊ to potem musi za∏adowaç, a si∏à najemnà do tego rodzaju dzia∏aƒ nie dysponujemy. Licz´ na wspó∏prac´ – jak dotychczas – w czyszczeniu terenu
pomi´dzy gara˝ami za p∏otem etc.
Serdecznie pozdrawiam!
Z powa˝aniem
dr Stefan S∏owikowski
wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

PROFESJONALNA, CA¸ODOBOWA
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Po˝egnaliÊmy
Wojtka Chmielewskiego
PoznaliÊmy si´ ledwie 5 lat temu. By∏ uczestnikiem jednej
z pierwszych wycieczek turystycznych organizowanych przeze mnie jeszcze w ramach Stowarzyszenia Sàsiedzkiego. Zaraz po wycieczce zg∏osi∏ si´
i zapyta∏, czy mo˝na by w czymÊ
pomóc... Bezinteresownie, bez
wygórowanych ambicji, anga˝owa∏ si´ w organizacj´ kolejnych imprez, potem z wielkà pasjà rzuci∏ si´ w wir organizacji
naszego Ko∏a PTTK. By∏ wielkim pasjonatem kajakarstwa i szybko sta∏
si´ g∏ównym or´downikiem organizacji sp∏ywów, a z czasem ich
g∏ównym organizatorem i kierownikiem wyjazdów. Po rejestracji naszego Ko∏a PTTK zosta∏ jego wiceprezesem i zajmowa∏ si´ sprawami
cz∏onkowskimi. To dzi´ki niemu, jego otwartoÊci i ˝yczliwoÊci, nasze
Ko∏o liczy dziÊ ponad 50 cz∏onków.
Ci, którzy mieli okazj´ jeêdziç z nim na wyjazdy, bez wàtpienia prócz
sprawnego i sumiennego organizatora mogli poznaç w nim weso∏ego,
pe∏nego ˝ycia i pogody cz∏owieka. Zawsze dba∏, by nasze wyjazdy by∏y nie tylko kolejnà wyprawà, ale tak˝e pe∏nà kole˝eƒstwa imprezà,
w czasie której zawsze by∏ duszà towarzystwa.
G∏upie potkni´cie na schodach, a potem powik∏ania oraz kolejne choroby b´dàce skutkiem urazu g∏owy przerwa∏y jego aktywnoÊç. Pi´ç d∏ugich miesi´cy, wspierany przez kochajàcà go Al´, walczy∏ o powrót do
zdrowia. Niestety, 13 marca tà walk´ ostatecznie przegra∏... Tym razem
samotnie rozpoczà∏ nowe w´drówki, daleko, hen po niebiaƒskich szlakach. Rzeki wÊród gwiazd nowe poznaje, szczyty po∏onin niebieskich
przemierza... Tu, na ziemi, pozostawi∏ wÊród nas pami´ç po sobie, po
dobrym koledze, sprawnym organizatorze, pasjonacie kajaków...

PASCHA
– NIEZAPOMNIANY SMAK WIELKANOCY
Sà takie smaki, które kojarzà si´ z dzieciƒstwem i na zawsze pozostanà w naszej pami´ci. Dla mnie jest to m.in. ten wysokokaloryczny, przepyszny deser wielkanocny wed∏ug tradycyjnego przepisu z bardzo starej ksià˝ki kucharskiej. Drogie Panie, nie przejmujcie si´ tymi kaloriami, wystarczy cz´Êç Êwiàtecznego czasu sp´dziç
aktywnie na Êwie˝ym powietrzu i Êladu po nich nie b´dzie, a zdecydowanie warto, by pascha zagoÊci∏a na Waszych sto∏ach. JeÊli
raz jej zasmakujecie, zagoÊci ju˝ na dobre – na ka˝de Êwi´ta :-) .
Rodzynki zalewamy wrzàtSK¸ADNIKI:
kiem i po paru minutach je
1 kg twarogu (nale˝y go wczeodcedzamy. Ucieramy ˝ó∏tka
Êniej 3x zmieliç) | 5 ˝ó∏tek |
z cukrem i dodajemy Êmie20 dkg mas∏a | 1/4 l Êmietanki
tank´ – podgrzewamy (ale
30% | 30 dkg cukru | 1/2 laski
nie gotujemy), mieszajàc. Po
wanilii | 10 dkg posiekanych
zdj´ciu z ognia i przestudzemigda∏ów
| 10 dkg rodzynek
niu dodajemy mas∏o, ser par+
inne
bakalie
wg uznania.
tiami, bakalie i utartà wanili´. WyÊcie∏amy sito (po∏o˝one np. na garnku) podwójnà gazà i przek∏adamy serowà mas´ do
sita. Dociskamy jà (talerzyk, a na nim np. ci´˝ki s∏oik), aby odciek∏a serwatka. Wstawiamy na noc do lodówki. Odcedzonà
pasch´ przek∏adamy na talerz, zdejmujemy gaz´ i dekorujemy
gotowy deser bakaliami. Prawda, ˝e proste? A jakie pyszne :-) .
Smacznego!
Hanna Kowalska

Marcin J´drzejewski

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Terminarz imprez Ko∏a PTTK Weso∏a w 2014 r.

■

■

Nasze Ko∏o inauguruje kolejny sezon dzia∏alnoÊci. Na
bie˝àcy rok zaplanowaliÊmy 11 wycieczek, w tym
cztery sp∏ywy kajakowe,
dwie wyprawy rowerowe,
jeden wyjazd narciarski, trzy
wycieczki autokarowe (objazdowe) oraz jednà pieszà wycieczk´
górskà. Szczegó∏y imprez b´dà na 2–3 miesiàce
przed ich terminem publikowane na naszej stronie internetowej www.pttkwesola.pl, oraz na
∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.

W dniu 26 kwietnia 2014 r. rozpoczynamy
tegoroczny sezon wycieczkowy. Proponujemy Paƒstwu wycieczk´ po naszym najbli˝szym regionie. Odwiedzimy najstarsze
miasta pó∏nocnego Mazowsza:
Pu∏tusk – s∏ynàcy z oryginalnego, niepowtarzalnego zespo∏u urbanistycznego w centrum miasta
i rynku okreÊlanego jako najd∏u˝szy w Europie.
Na rynku znajduje si´ ratusz z gotycko-renesansowà wie˝à, w której mieÊci si´ Muzeum Regionalne z eksponatami m.in. meteorytów. W okolicach Pu∏tuska 30 stycznia 1868 roku spad∏ najwi´kszy deszcz meteorytów zarejestrowany
w dziejach Êwiata. W Pu∏tusku znajduje si´ rów-

Zapraszamy na Wkr´
Pierwszy tegoroczny sp∏yw kajakowy zaplanowaliÊmy na dzieƒ 10 maja. Trasa sp∏ywu b´dzie
prowadzi∏a od miejscowoÊci Wkra (troch´ poni˝ej
Glinojecka) do miejscowoÊci K´pa (za Dziektarzewem). Co prawda byliÊmy ju˝ na Wkrze jesienià
ub.r., jednak teraz wybraliÊmy inny, chyba nawet
bardziej malowniczy odcinek. Tegoroczna trasa liczy 18 km. Koƒczymy jà na pi´knej polanie z piaszczystym dojÊciem do wody. B´dzie ognisko, grochówka, domowe ciasto, mo˝e jakieÊ Êpiewy...
Ch´tni mogà zabraç w∏asne kie∏baski do pieczenia.
Trasa od Glinojecka do Dziektarzewa prowadzi
nas przez malownicze tereny pól i ∏àk równinnego

■

■

■

■

■

■

26.04 – Pu∏tusk, Ciechanów, Opinogóra
– autokarowa, kierownik Bo˝ena Jaêwiƒska
10.05 – Górna Wkra – sp∏yw kajakowy, kierownik Anna Ksi´˝opolska
24–25.05 – Brama Kresów (Tykocin, Bohoniki, Kruszyniany...) – autokarowa, kierownik
Marcin J´drzejewski
07.06 – Ossów – rowerowa, kierownik Bo˝ena Jaêwiƒska
14–15.06 – Rzeka Wel – sp∏yw kajakowy,
kierownik Anna Ksi´˝opolska
26–27.07 – ¸uk Warty – sp∏yw kajakowy,
kierownik Marcin J´drzejewski

nie˝ gotycka Bazylika Kolegiacka ze s∏ynnym
„sklepieniem pu∏tuskim”, a na drugim koƒcu pu∏tuskiego rynku Êredniowieczny zamek (XIV w.),
w którym dziÊ mieÊci si´ hotel – Dom Polonii.
Ciechanów – z XIV-wiecznym zamkiem ksià˝àt
mazowieckich, w którym obecnie znajduje si´
muzeum. Zamek to najwspanialsza pamiàtka
Ciechanowa (ostatnio zrewitalizowany), zarazem jeden z najciekawszych obiektów nizinnego budownictwa obronnego w Polsce.
Opinogór´ – z Muzeum Romantyzmu. Sk∏ada
si´ ono z kilku obiektów usytuowanych na terenie parku krajobrazowego w stylu angielskim
– neogotyckiego pa∏acyku z XIX w., mieszczàcego sta∏à ekspozycj´ poÊwi´conà poecie romankrajobrazu. Odcinek ten uwa˝any jest za jeden
z najatrakcyjniejszych krajobrazowo i najpi´kniejszych odcinków doliny Wkry. Rozrzucone wzd∏u˝
rzeki wioski, a w nich ciekawe, zabytkowe obiekty to dope∏nienie bogactwa przyrodniczego doliny
Wkry i du˝a atrakcja turystyczna. Na odcinku od
miejscowoÊci Wkra do Ogonowa mo˝na znaleêç
kilka ciekawych miejsc, gdzie mo˝na si´ zatrzymaç, wykàpaç i odpoczàç od wios∏owania. Najwi´ksza atrakcja tej trasy czeka nas na samym
koƒcu – jest to rezerwat przyrody Dziektarzewo.
Rzeka p∏ynie wàwozem, a wysokie nadrzeczne
skarpy porasta las o bogatym runie. Nawet
w upalne dni nad wodà panuje tu przyjemny cieƒ.
Warto chwil´ pop∏ynàç kajakiem bez wios∏owania, mo˝e uda si´ wypatrzyç wydr´ albo bobra.

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

■

■

■

13.09 – Jeziorka – sp∏yw kajakowy, kierownik Anna Ksi´˝opolska
20.09 – Okolice Otwocka – rowerowa, kierownik Bo˝ena Jaêwiƒska
25–28.09 – Karkonosze (wyjazd w czwartek
rano) – autokarowa, kierownik Marcin J´drzejewski
18–19.10 – Zamki Krzy˝ackie (Toruƒ, Che∏mno...) – autokarowa, kierownik Bo˝ena
Jaêwiƒska
11–14.12 – Narciarski weekend – kierownik
Anna Lato
Serdecznie zapraszamy do udzia∏u!
Marcin J´drzejewski

tycznemu Zygmuntowi Krasiƒskiemu, oficyny
dworskiej, w której organizowane sà ekspozycje czasowe, oraz dworu.
Wyjazd: 26 kwietnia 2014 r., zbiórka na parkingu
pod halà sportowà przy ul. Pogodnej o godz. 7.00
Powrót: w to samo miejsce ok. godz. 20.00
Wpisowe: 80 z∏ doroÊli, 70 z∏ – dzieci do 15 roku
˝ycia, p∏atne w ciàgu 2 tygodni od zg∏oszenia.
Wy˝ywienie: obiad
Zg∏oszenia: do 25 kwietnia 2014 r.
Kierownik wyjazdu: Bo˝ena Jaêwiƒska, tel.: 510
079 422
Liczba miejsc: 52

Bo˝ena Jaêwiƒska
Wyjazd: 10 maja 2014, zbiórka na parkingu pod
halà sportowà przy ul. Pogodnej o godz. 8.00
Powrót: w to samo miejsce ok. godz. 20.00
Trasa: ok. 18 km, ∏atwa, tak˝e dla poczàtkujàcych
czy rodzin z dzieçmi, malutka iloÊç przeniosek
i przeszkód, lekki nurt wody.
Wpisowe: 75 z∏ doroÊli, 60 z∏ dzieci do 15 roku ˝ycia (p∏atne w ciàgu 10 dni od zg∏oszenia)
Wy˝ywienie: grochówka, ciasto. B´dzie ognisko,
warto wi´c zabraç w∏asne kie∏baski do pieczenia.
Zg∏oszenia: do wyczerpania limitu miejsc lub do
5 maja 2014 r.
Kierownik wyjazdu: Anna Ksi´˝opolska, tel. 602
344 309
Miejsc: 55

Anna Ksi´˝opolska

Nowa sala bankietowa VILLA AVANTI zaprasza na

DZIE¡ OTWARTY DLA NARZECZONYCH
11 maj 2014 w godz. 12–18
tel. 22 780 32 90, 502 600 775 www.villaavanti.waw.pl
Józefów k. Warszawy, ul.Wiàzowska 100

ul. 1 Praskiego Pu∏ku 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
tel. 022 499 80 59
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72
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Lokomotywa rozp´dzona,
czyli judocy z UKS Judo Fight Club w akcji

nia, gdzie startowa∏o ponad 530 osób z ponad
100 klubów z ca∏ej Polski i zagranicy. ZdobyliÊmy pi´ç medali: I m-ce ¸ukasz Dàbrowski
(w finale pokona∏ Rosjanina), II m-ce Weronika
D´bska i Zuzanna Banaszek, III m-ce Zuzanna
Zieliƒska i Alicja Wilk (w walce o medal pokona∏a Niemk´).
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i dok∏adamy w´gla do naszej Judockiej Rozp´dzonej
Lokomotywy.

∏ej zdobyç kolejne pi´ç medali. Tego samego
dnia nasi zawodnicy w rocznikach 2001–1997
w Turnieju o Puchar Burmistrza B∏onia zdobyli
siedem medali, pi´ç z∏otych i dwa srebrne
– niez∏y wynik, tym bardziej ˝e pojecha∏o ich
tylko siedmiu. W kolejnym dniu równie˝ na haMariusz D´bski
li w Starej Mi∏oÊnie
odby∏y si´ Mistrzostwa Warszawy Dzieci. ZdobyliÊmy cztery
medale: z∏oty, dwa
zaprasza dzieci na zaj´cia
srebrne i bràzowy.
z doskonalenia p∏ywania.
RoÊnie nam nowy
Szczegó∏owe informacje o grupach,
bardzo waleczny narybek. Tydzieƒ póêterminach i lokalizacji znajdujà si´ na
niej ten nasz narybek
stronie klubu www.plywaniewesola.pl.
zaprezentowa∏ si´
Zapraszamy do wzi´cia udzia∏u w obozie sportoworównie dobrze ju˝ na
-rekreacyjnym w Barczewie ko∏o Olsztyna w terminie
arenie Polski. Uczest26.04.2014 – 03.05.2014. Szczegó∏owe informacje na
niczyliÊmy w Puchastronie klubu lub pod numerem telefonu 783 325 272,
rze Polski Dzieci
783 325 271, 783 325 270.
i M∏odzików w Suchym Lesie k. Pozna-

UKS MORS

Marzec to miesiàc wzmo˝onych startów dla
judoków, zarówno dzieci, m∏odzików, jak i juniorów m∏odszych.
15 marca nasza hala sportowa w Starej Mi∏oÊnie goÊci∏a ponad 500 zawodników i zawodniczek z ca∏ego Mazowsza w rocznikach
2006–2004 – na zawodach okreÊlanych nazwà
Ligi Funny WOM. Nasi zawodnicy zdobyli 25
medali, choç by∏a jeszcze okazja, aby dla Weso-

Karate Kyokushin:
zawodniczka z Weso∏ej
na podium

Nowa edycja Turniejów Szachowych
Grand Prix SP 353 rozpocz´ta
W sobot´ 8 marca 2014 r. w SP 353 zosta∏a rozpocz´ta nowa edycja cyklicznych Turniejów Szachowych Grand Prix. Zawody rozgrywane b´dà w dwóch grupach wiekowych.
W turnieju g∏ównym A mogà wziàç udzia∏
dzieci i m∏odzie˝ od rocznika 2006 do 19 lat.
W turnieju B – dodatkowym dzieci z rocznika 2007 i m∏odsze. Rozgrywki sk∏adaç si´ b´dà
z 5 turniejów. Do punktacji Grand Prix wliczaç
si´ b´dà najlepsze wyniki z 4 turniejów. Organizatorami zawodów sà dzia∏ajàcy przy SP 353
Uczniowski Klub Sportowy „Gambit” – Weso∏a
oraz Szko∏a Podstawowa nr 353.

W dniu 22 marca 2014 w Józefowie odby∏a
si´ czwarta edycja IKO Mazovia Cup – ogólnopolskie zawody Karate Kyokushin dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. Zawodniczka UKS
Karate Kyokushin Weso∏a, prowadzàcego zaj´cia w SP 173 i SP 174 – Amelia Baczyƒska
po raz trzeci w swej karierze stan´∏a na podium, zajmujàc tym razem trzecie miejsce
w kategorii dziewczàt (2003–2004 – do 40
kg). W zawodach wzi´∏o udzia∏ 368 zawodników z 34 oÊrodków z Polski i Litwy. Wi´cej
informacji na naszej stronie internetowej:
www.ukskaratewesola.pl.
Zbigniew Ostrowski
trener i prezes klubu

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

W czo∏ówce I Turnieju Grand Prix SP 353
(od rocznika 2006 do 19 lat) uplasowali si´:
■ I miejsce – Tomasz Woênica – KSz Polonia Warszawa (uczeƒ Gimnazjum nr 119) – 6,5 pkt.
■ II miejsce – Krystian Furmaƒski – KSz Polonia
Warszawa – 6.0 pkt.
■ III miejsce – Ryszard Ptak – KSz Polonia Warszawa – 5,5 pkt.
Najlepszymi w poszczególnych kategoriach
rankingowych zostali:
■ III kategoria szachowa – Rados∏aw Ptak – KSz
Polonia Warszawa
■ IV kategoria szachowa – Marcin Wasylewski
– UKS „Gambit” – Weso∏a
■ V kategoria szachowa – Mateusz Paradowski
– Warszawa

Bez kategorii najlepszy okaza∏ si´ Wojciech
Lechowski – UKS „Gambit” – Weso∏a (uczeƒ SP
174). Najlepszym zawodnikiem UKS „Gambit”
– Weso∏a zosta∏ Maciej Groszyk.
Najwy˝sze wyniki w I Turnieju Grand Prix SP
353 (rocznik 2007 i m∏odsi) osiàgn´li:
■ I miejsce – Mateusz WczeÊniak – Warszawa
– 6,0 pkt.
■ II miejsce – Micha∏ Stradczuk – Miƒsk Mazowiecki – 5,0 pkt.
■ III miejsce – Mi∏osz Zaborowski – Miƒsk Mazowiecki – 5,0 pkt.
Nowà edycj´ Grand Prix uroczycie otworzy∏a
Wicedyrektor Szko∏y Podstawowej nr 353 Mariola Wróblewska, która mia∏a równie˝ zaszczyt pogratulowaç oraz wr´czyç nagrody zwyci´zcom.
Na kolejny II Turniej Grand Prix SP 353 zapraszamy 12 kwietnia 2014 r.
Teresa Osypiuk
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Rowerowa Jazda na Orientacj´
– najbli˝sze rundy w sezonie 2014
W pierwszy dzieƒ wiosny ruszy∏ nowy cykl zawodów w rowerowej jeêdzie na orientacj´ pod
nazwà Puchar Warszawy i Mazowsza w RJnO,
i to od razu w obsadzie mi´dzynarodowej, bo
startowa∏o 11 zawodników z Rosji. Szczegó∏y
i wyniki oraz mapy z tej rywalizacji sà dost´pne
na stronie www.orienteering.waw.pl. G∏ównym
organizatorem ca∏ego cyklu jest Stowarzyszenie
Team 360° z Weso∏ej. W tym roku dla uczestników organizator przygotowa∏ 12 dwudniowych
rund i w sumie a˝ 30 startów.

nowie, Starej Wsi i Regucie, czyli w przepi´knym
kompleksie leÊnym NadleÊnictwa Celestynów,
z bunkrami i niema∏ymi wzniesieniami na trasie.
Tutaj organizator przygotowa∏ podczas trzech dni
rywalizacji a˝ cztery starty. Zawody, jako jedyne
w ca∏ym cyklu, rozpoczynajà si´ ju˝ w piàtek
25.04.2014 po po∏udniu – czyli spokojnie po pracy, a koƒczà w niedziel´ 27.04.2014. Patronat nad
tymi zawodami objà∏ wojewoda mazowiecki pan
Jacek Koz∏owski. Jest to tak˝e impreza ogólnopolska – czyli przyjadà zawodnicy z ca∏ego kraju i tym
bardziej ciekawa b´dzie rywalizacja. Zawody noszà dodatkowo nazw´ Mazovia Cup.

My te˝ otrzymaliÊmy numer startowy ☺

Szczegó∏y na temat zasad klasyfikacji oraz kalendarz ca∏ego cyklu sà dost´pne na stronie
www.orienteering.waw.pl (nale˝y kliknàç na
logo Puchar Warszawy i Mazowsza w RJnO
w zak∏adce „Wspieramy” po prawej stronie).
Mo˝na si´ tam równie˝ zalogowaç i zg∏osiç ju˝
na najbli˝sze zawody. G∏ównymi nagrodami sà
losowane wÊród uczestników dwa rowery firmy
Wheeler, jest te˝ wiele innych cennych nagród,
dyplomy, medale w ka˝dej kategorii wiekowej.

Na poczàtku kwietnia gospodarzem III rundy
b´dzie dzielnica Wawer m.st. Warszawy. Dla
uczestników w dniach 5 i 6 kwietnia organizator
przygotowa∏ mo˝liwoÊç a˝ trzech startów w ciàgu
dwu dni zawodów. Zawody odb´dà si´ w okolicach Falenicy z centrum w Szkole Podstawowej nr
124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47. Nast´pna, IV ju˝
runda tak˝e zlokalizowana jest w pobli˝u po∏udniowo-wschodniej cz´Êci Warszawy – w Celesty-

Warto dobrze zapoznaç si´ z krótkim i przejrzystym regulaminem ca∏ego cyklu, który w skrócie
przedstawia si´ nast´pujàco. Podczas zawodów
uczestnicy majà do wyboru cztery kolory tras: zielona, niebieska, czerwona i czarna. Ka˝da trasa
jest dostosowana do umiej´tnoÊci i mo˝liwoÊci fizycznych uczestnika. Trasa zielona – jest to naj∏atwiejsza i najkrótsza trasa dla osób poczàtkujàcych oraz dla ca∏ych rodzin. Nast´pnie trasa nie-

we zachowanie zarówno
w górach, jak i na akwenach
pokrytych lodem.
Styczeƒ i luty nasi ratownicy sp´dzili na p∏ywalni. Rozpocz´liÊmy przygotowania do sezonu letniego. Treningi w wodzie
i na làdzie, çwiczenia na fantomach – najwy˝szy

Ratownictwo wodne!
Z koƒcem roku 2013 i poczàtkiem 2014 powitaliÊmy nowych cz∏onków WOPR.
Uczestnicy szkoleƒ organizowanych przez
Klub Sportteam w Aquaparku Wesolandia na
stopieƒ M∏odszy Ratownik WOPR oraz Ratownik WOPR – ch´tni mieszkaƒcy Weso∏ej, Rembertowa, Wawra i Sulejówka – pozytywnie zaliczyli wszystkie próby i zdali egzamin koƒcowy. Na pytanie, czy by∏o to trudne,
odpowiadali: „Nie! Warto by∏o nauczyç si´
udzielaç pierwszej pomocy!”.
W szkoleniach na I stopieƒ WOPR udzia∏ wzi´li ju˝ 12-latkowie. II etap – Ratownik WOPR by∏
dla m∏odzie˝y od 16 lat i doros∏ych. Osobom pe∏noletnim, zaznajomionym z ratownictwem wodnym polecaliÊmy kurs na stopieƒ zawodowy
– Ratownik Wodny.
Z poczàtkiem roku ch´tni WOPR-owcy pomagali nam przy realizacji programu „Razem dla
bezpieczeƒstwa”. ByliÊmy w szko∏ach i przedszkolach. Zach´cajàc do zimowych aktywnoÊci,
zwracaliÊmy uwag´ na bezpieczeƒstwo i w∏aÊci-
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czas szlifowaç form´ do pracy podczas wakacji.
B´dziemy obecni nad morzem i jeziorami, dbajàc o bezpieczeƒstwo na kàpieliskach. Jak co roku zabezpieczymy sp∏ywy kajakowe i maratony
p∏ywackie. Dysponujemy nowymi manekinami

Fot. Lena Lewandowska

WESO¸A

bieska – d∏u˝sza, dla osób Êrednio zaawansowanych i poczàtkujàcych. Trasa czerwona i czarna sà
przeznaczone dla osób z doÊwiadczeniem startowym i przygotowaniem fizycznym. Trasa czerwona jest o oko∏o 35–40% krótsza od trasy czarnej.
Najwa˝niejsze, ˝e uczestnicy zdobywajà punkty
w swojej kategorii wiekowej (jest ich a˝ 18) do
klasyfikacji koƒcowej niezale˝nie od tego, na jakiej trasie wystartujà. Do klasyfikacji koƒcowej zalicza si´ 12 najlepszych rezultatów z 30 startów,
wi´c jest w czym wybieraç. Klasyfikacja jest prowadzona na bie˝àco i bezpoÊrednio tego samego
dnia jest ju˝ dost´pna na stronie internetowej
wraz z wynikami poszczególnych rund.
Tych, którzy ju˝ spróbowali zabawy z mapà
w terenie na rowerze, nie trzeba ju˝ do tego zach´caç, ci, co si´ wahajà, koniecznie muszà spróbowaç i wystartowaç, a na pewno nie b´dà tego
˝a∏owaç. Sp´dzicie fajnie czas na Êwie˝ym powietrzu na ∏onie natury i na pewno nie b´dzie nudno, bo po ka˝dym starcie jest mnóstwo wra˝eƒ
i jest o czym opowiadaç. I pami´tajcie, ˝e nie ma
takich zawodników, którzy by nie pope∏nili chocia˝ jednego b∏´du podczas pokonywania trasy.
Szczegó∏owe informacje o rowerowej jeêdzie na
orientacj´ znajdziecie na stronie www.mtbo.pl
– jest tam zamieszczony ca∏y poradnik na temat
tej fascynujàcej dziedziny sp´dzania czasu na ∏onie naszej przepi´knej polskiej natury.
Jan Cegie∏ka

oraz zestawem AED, wi´c mo˝emy profesjonalnie trenowaç.
Od po∏owy kwietnia kontynuujemy program
„Razem dla bezpieczeƒstwa”. W okresie przedwakacyjnym nasi ratownicy i instruktorzy b´dà bezp∏atnie prowadziç dla ch´tnych placówek warsztaty zaznajamiajàce z technikami autoratownictwa
oraz pierwszej pomocy. Przypomnimy zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodà, dzia∏ania w sytuacjach zagra˝ajàcych ˝yciu i zdrowiu oraz postaramy si´ zach´ciç jak najwi´cej osób do stosowania kamizelek asekuracyjnych na wodzie.
Obecnie w Aquaparku Wesolandia szkolimy
kandydatów na wszystkie stopnie WOPR. Zaj´cia
znaczàco wp∏ywajà na popraw´ bezpieczeƒstwa,
a przed nami wakacje i liczne wodne szaleƒstwa.
Zach´camy wszystkich do zapoznania si´
z technikà udzielania pierwszej pomocy i w∏aÊciwym post´powaniem w sytuacjach zagro˝enia ˝ycia i zdrowia. Bezp∏atne wiadomoÊci znajdà Paƒstwo ju˝ nied∏ugo na stronie www.sportteam.pl
oraz w nast´pnym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, gdzie prezentowaç b´dziemy ratownicze schematy dzia∏aƒ.
Tomasz Urbanek
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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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Trenuj màdrze!
Kolejny ciekawy projekt AWF
dla m´˝czyzn ≥ 50 r.˝.
Po przekroczeniu okreÊlonego wieku biologicznego w sposób
szczególny nale˝y zatroszczyç si´ o to, aby podejmowana aktywnoÊç fizyczna dostosowana by∏a do aktualnych mo˝liwoÊci wysi∏kowych i dzi´ki temu nie powodowa∏a problemów zdrowotnych. Zapraszamy Panów w wieku 50–65 lat do udzia∏u w ciekawych badaniach dotyczàcych ich aktywnoÊci sportowej.
Badania pozwolà okreÊliç nast´pujàce wskaêniki:
■ wentylacyjne, m.in.: VO2max, VE, RER
■ hemodynamiczne, m.in. HR, CO, SV, LVET, EDV, SVR, BP
■ antropometryczne, m.in.: FAT, TBW, FFM
■ biomechaniczne (badanie momentów si∏ mi´Êniowych)
W badaniach mogà wziàç udzia∏ m´˝czyêni w wieku 50–65 lat,
niemajàcy przeciwwskazaƒ do podejmowania aktywnoÊci fizycznej,
wyra˝ajàcy zgod´ na udzia∏ w programie badaƒ.
Grupa I – Osoby aktywne, trenujàce kolarstwo (szosowe, MTB) ≥
2 razy w tygodniu.
Grupa II – Osoby aktywne, trenujàce na si∏owni (trening si∏y) ≥ 2
razy w tygodniu.
Grupa III – Osoby aktywne, wykonujàce wysi∏ki o mieszanej pracy
(tlenowo-beztlenowe), np. pi∏ka no˝na, koszykówka, badminton ≥ 2 razy w tygodniu.
Udzia∏ w badaniach jest nieodp∏atny!
BezpoÊrednie korzyÊci wynikajàce z udzia∏u w projekcie:
1 – okreÊlenie aktualnego poziomu kondycji fizycznej
2 – ocena skutecznoÊci stosowanych metod treningowych
3 – zdobycie przydanej wiedzy z zakresu fizjologii cz∏owieka
Uzyskane wyniki pozwolà okreÊliç intensywnoÊç treningowà,
dzi´ki której bezpiecznie i efektywnie mo˝na realizowaç treningi.
Kontakt: Dr Anna Mróz, tel. 790 026 859
Katarzyna Witek, tel. 697 052 296
Katarzyna Witek
TN Biegówki Weso∏a

QLTURKA

Punk + kabaret? Mo˝na!
„The Dresden Dolls”
The Dresden Dolls
PrzyzwyczailiÊmy si´ ju˝, ˝e wielu artystów po prostu wymyka si´ szufladkom. ¸àczà ze sobà gatunki, zlewajà to, co zdawa∏o si´ do siebie niepasujàce, i tworzà
nowà jakoÊç, którà trudno nazwaç. Jednak sà te˝ takie
zespo∏y, o których trudno powiedzieç, ˝eby czerpa∏y
z jakiegokolwiek gatunku. Jednym z nich jest The Dresden Dolls. Amanda Palmer i Brian Viglione, pianino w roli g∏ównej, wokal,
gitara, perkusja i mnóstwo dziwnych dêwi´ków. Sami mówià, ˝e ich nazwa
ma si´ kojarzyç z tragedià zbombardowanego miasta i filigranowymi, kruchymi lalkami porcelanowymi – chaos plus delikatnoÊç. I to chyba najlepiej
oddaje to, co chocia˝by na ich debiutanckiej p∏ycie o zaskakujàcym tytule
„The Dresden Dolls” mo˝na us∏yszeç.
Niektórzy znajdujà tu porównania do rocka i kabaretu. I chyba s∏usznie.
Muzyka jest doÊç ci´˝ka, drapie˝na, mo˝na powiedzieç: punkowa, a przy
tym nieco groteskowa. Mamy tu delikatne przejÊcia, które niespodziewanie
zmieniajà si´ w pianinowe szaleƒstwo („Missed Me”), jak i utwory w ca∏oÊci kabaretowe, które gdzieÊ pod spodem kryjà pazur („Coin-Operated
Boy”), który ujawnia si´ czasami w postaci wspomnianych wy˝ej dziwnych
dêwi´ków – darcia kartek papieru, uderzeƒ przedmiotami, drapania i tym
podobnych. Ca∏à t´ szalonà orkiestr´ prowadzi swoim niesamowitym, momentami dzikim („Girl Anachronism”), a momentami lirycznym („Perfect Fit”)
wokalem Amanda Palmer. Jej zadanie mo˝na porównaç niemal˝e do aktorskiego, kiedy g∏osem doskonale wyra˝a zawarte w tekÊcie emocje, moduluje, zamiast tylko odÊpiewaç to, co ma napisane. W∏aÊciwie prawie ka˝dy
utwór mo˝na porównaç do ma∏ej teatralnej etiudy, w której nastrój si´ zmienia, a kolejne kroki mogà zaskoczyç widza. Wszystko to razem przypomina
nieco cyrk, nieco, jak wspomnia∏am, konwencj´ kabaretu z lat dwudziestych,
ale przerobionego na mod∏´ Tima Burtona. Wiele wyjaÊnia to, ˝e twórcy zespo∏u spotkali si´ ze sobà po raz pierwszy w Êwi´to Halloween. Klimat podsycajà ich zwiàzki z teatrem (wspó∏tworzenie sztuk) i liczne inspiracje literaturà, jak równie˝ wydawanie w∏asnych ksià˝ek.
Tekstowo mamy tu przede wszystkim mi∏oÊç, a raczej problemy z mi∏oÊcià.
Amanda Palmer cierpi po rozstaniu w „Missed Me”, ironicznie raduje si´ nakr´canym ch∏opcem, który zast´puje jej prawdziwego m´˝czyzn´, w „Coin-Operated Boy”, oskar˝a o z∏e traktowanie w otwierajàcym album „Good
Day” i tak dalej. Ka˝dy znajdzie tu sytuacj´ damsko-m´skà dla siebie.
I wszystko to to nie ckliwe, znane z popowych hitów, rozpaczanie nad tym,
˝e ktoÊ nas opuÊci∏ czy ˝e nam êle, ale raczej próba nieco szalonego przeciwstawienia si´ rzeczywistoÊci i agresywnego wykrzyczenia tego, co boli.
W koƒcu Amanda Palmer Êpiewa wyraênie „I'd rather be a bitch than be an
ordinary broken heart” („Wol´ byç sukà ni˝ zwyczajnym z∏amanym sercem”).
Muzyka na p∏ycie niestety nieco siada mniej wi´cej w po∏owie. BuntowniczoÊç, niecodzienne rozwiàzania i wspomniany pazur nieco zanikajà pod
koniec, mniej wi´cej w okolicach utworu „Bad Habit”. I tak do koƒca jest
ju˝ raczej spokojnie, chocia˝ chcielibyÊmy dostaç wi´cej wÊciek∏oÊci, wi´cej walenia w klawisze pianina i agresywnego wokalu, wi´c robi si´ nieco nudno i album pozostawia ma∏y niedosyt. Na szcz´Êcie na pocieszenie
The Dresden Dolls wydali ca∏à mas´ kolejnych krà˝ków, które nasze pragnienia mogà zaspokoiç.
T´ mieszank´ wybuchowà polecam ka˝demu, kto szuka czegoÊ zupe∏nie
nowego, innego, ni˝ s∏yszy na co dzieƒ w radiu, oraz przede wszystkim podbudowanego niesamowitym talentem. Jest brudno, jest bezkompromisowo,
ale jednoczeÊnie pi´knie. Utwory uzale˝niajà od siebie, wiercà dziur´ w g∏owie i nie dajà spokoju. A˝ przykro, ˝e o The Dresden Dolls nadal niewiele
osób s∏ysza∏o – pomimo ich kariery majàcej swoje poczàtki a˝ 14 lat temu.
Dlatego do s∏uchania goràco zach´cam!

Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com
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Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Weso∏a w kwietniu
OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A
M.ST. WARSZAWY
05-075 Warszawa, ul. Starzyƒskiego 21,
tel.: 22 773 61 88
www.domkulturywesola.net
wesolakultura@domkulturywesola.net
6 kwietnia (niedziela), godz. 16.00
„Bajeczna ksi´ga” – przedstawienie dla
dzieci w wykonaniu Teatru Urwis.
M∏ody ch∏opiec przy pomocy ksià˝ki przenosi si´ w niezwyk∏y Êwiat fantazji. Trafia do
krainy bajek, która okazuje si´ zagro˝ona.
Dzi´ki swojej wyobraêni postanawia uratowaç bajkowy Êwiat. Przedstawienie interaktywne, pe∏ne fantazji i magii, zach´cajàce
dzieci do czytania.

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
5 kwietnia (sobota), godz. 18.00
ZWIERZENIA BEZROBOTNEGO AKTORA, czyli scenariusz na jednego aktora,
najlepiej bezrobotnego. Monodram Marcina
Zarzecznego.

9 kwietnia (Êroda), godz. 10.00
„Wszystko o jajku wielkanocnym” – tradycje Êwiàteczne, symbolika i rodzaje jajek – m.in.
pisanki, kraszanki, drapanki, owijanki, zabawy
i wró˝by z u˝yciem pisanek, zdobienie jajek.
Zaj´cia dla dzieci z klas „0” – zapraszamy
grupy zorganizowane, obowiàzujà zapisy.
9 kwietnia (Êroda), godz. 17.00
Kabaret wg Hemara. Program w wykonaniu Artystycznej Grupy Amatorsko -Teatralnej
AGAT, dzia∏ajàcej w OÊrodku Edukacji Kulturalnej SBM Grenadierów. Kierownictwo muzyczne, artystyczne oraz akompaniament –
Piotr Kurpik.
12 kwietnia (sobota), godz. 18.00
Koncert zespo∏u CACI VORBA. Zapraszamy na mieszank´ muzyki cygaƒskiej, ba∏kaƒskiej i karpackiej.

ale znaleêç b´dzie mo˝na równie˝ kilka portretów pi´knych modelek. Osiàgni´cia: 2010 –
wyró˝nienie w konkursie fotograficznym „Weso∏a – nieznane oblicza”, 2011 oraz 2012 –
drugie miejsce w konkursie fotograficznym
„Weso∏a – nieznane oblicza”
11 kwietnia (piàtek), godz. 10.50
„Czarodzieje s∏owa i dêwi´ku” – koncert z cyklu „Filharmonia Narodowa dla dzieci”. Program poetycko-muzyczny z∏o˝ony
z wierszy ró˝nych autorów do muzyki wykonywanej na akordeonie i saksofonie.

Caci Vorba („czaczi worba”) to lubelski zespó∏
folk/world music nagrodzony na przestrzeni
ostatnich 3 lat polskim „Folkowym Fonogramem Roku” (Dwójka), dwukrotnie brytyjskim
„Songlines Top of the World Album”, „Nagrodà Niemieckiej Krytyki Fonograficznej” oraz
kilkunastoma innymi presti˝owymi europejskimi wyró˝nieniami. Zespó∏ ma na koncie
prawie 300 koncertów w 15 krajach.
28 kwietnia (poniedzia∏ek), godz. 18.50
Uroczysty koncert z okazji kanonizacji Papie˝a Jana Paw∏a II w wykonaniu
Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej SONATA im. Bogumi∏a ¸epeckiego.
Miejsce: KoÊció∏ pw. b∏. Jana Paw∏a II, ul.
Okuniewska 1.
Organizatorzy: Dzielnica Weso∏a m.st. Warszawy oraz OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
OK Weso∏a

z tego wyniknie? Przedstawienie lalkowo-aktorskie, opierajàce si´ na technice lalek teatralnych
– muppet, stworzonych przez amerykaƒskiego
artyst´ plastyka i lalkarza Jima Hensona.
26 kwietnia (sobota), godz. 17.00
AUSTRALIA – NA Z¸OTYM SZLAKU.
Pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y Tomasza
Paku∏y. Spotkanie dotyczy wyprawy z paêdziernika-listopada 2012 r., której celem by∏o szukanie z∏ota w odludnych rejonach Zachodniej Australii. Zdj´cia z tej wyprawy by∏y prezentowane m.in. na monitorach warszawskiego metra.

13 kwietnia (niedziela), godz. 16.00
10 kwietnia (czwartek), godz. 19.00
FOTOGRAFIE – wernisa˝ wystawy prac
Klaudii Mateuszuk. Przekrój amatorskiego
portfolio fotograficznego. Zdj´cia przedstawiajà g∏ównie krajobrazy z zagranicznych podró˝y,

˚ABI KSIÑ˚¢ – przedstawienie lalkowe dla
dzieci w wykonaniu Teatru Urwis. Pi´kna ksi´˝niczka spotyka ksi´cia zamienionego w ˝ab´. Postanawia pomóc mu odzyskaç ludzkà postaç. Aby
zdjàç czar, Ksi´˝niczka musi poca∏owaç ˝ab´. Co

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

PROTEZY • NAPRAWA

LECZENIE BÓLU gabinet lekarski
ul. Widok 10
Warszawa-Śródmieście

możliwość wizyt domowych

zapisy i informacje:
tel.

730 266 030

OK Weso∏a
MATERIA¸Y ORGANIZATORÓW.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany
terminów (w tym odwo∏anie) wydarzeƒ dokonane
po opublikowaniu powy˝szego programu imprez.

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

www.leczeniebolu.waw.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Kàcik bibliofila
MARIA
KONOPNICKA
ROZWYDRZONA
BEZBO˚NICA
Iwona Kienzler
Kolejna próba biografii „naszej” Marii
Konopnickiej podj´ta
tym razem przez autork´, która ma na swoim koncie wiele publikacji dotyczàcych losów znanych kobiet.
Ju˝ sam tytu∏ sugeruje, i˝ mamy tu do czynienia ze stanowiskiem kontrowersyjnym,
a czy w∏aÊciwym? Oceƒcie Paƒstwo sami.
Efekt autorka osiàgn´∏a, ksià˝ka cieszy
si´ du˝à popularnoÊcià, odbràzawianie

znanych postaci jest na pewno chwytliwe.
A sama Konopnicka obok pisarstwa mia∏a te˝ ˝ycie prywatne, nierzadko trudne,
osadzone w czasach rozbiorów, wojen
i okupacji. By∏a kobietà wyzwolonà, uwik∏anà w skomplikowane zwiàzki emocjonalne. Podejmowa∏a trudne, niepopularne
w tamtych czasach decyzje. Pisarka, poetka, ale i matka szeÊciorga dzieci.
Polecam!

Ka˝dy, kto mia∏ w r´kach któràkolwiek z ksià˝ek Kornela Makuszyƒskiego, wie, z jakim autorem ma do czynienia. Z cz∏owiekiem z gruntu serdecznym, ˝yczliwie usposobionym do Êwiata i ludzi, skorym do ˝artów. W tym roku przypada
130. rocznica urodzin Kornela Makuszyƒskiego –
polskiego prozaika, poety, felietonisty, krytyka teatralnego i publicysty. PostanowiliÊmy przypomnieç podczas ferii zimowych jego twórczoÊç dla
m∏odego czytelnika. ZorganizowaliÊmy cztery
spotkania dla dzieci, pe∏ne zabaw nawiàzujàcych
do znanych i mniej znanych utworów Pana Kornela. Mo˝ecie o nich przeczytaç pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/130/n/5543.

MI¢DZY PÓ¸KAMI, MI¢DZY
S¸OWAMI – BLOG BIBLIOTEKI

Z poczàtkiem marca 2014 r. ruszy∏ blog naszej
Biblioteki www.biblioteka-w-wesolej.blog
spot.com. Blog prowadzà bibliotekarze Biblioteki Publicznej w Weso∏ej. Piszemy o ksià˝kach
i filmach, o rzeczach nowych lub na nowo odkrytych. Zach´camy do komunikowania si´ z nami,
recenzje ksià˝ek nades∏anych przez naszych czytelników zamierzamy publikowaç! Mamy nadziej´, ˝e ta forma b´dzie inspiracjà do literackich, w∏asnych i wspólnych poszukiwaƒ.

BIBLIOTEKA ZAPRASZA:
AKCJA POD ARSENA¸EM
Z cyklu Otwartych Lekcji Historii proponujemy
Paƒstwu temat akcji zbrojnej przeprowadzonej
26 marca 1943 r. przez Grupy Szturmowe Szarych Szeregów w Warszawie w pobli˝u Arsena∏u
u zbiegu ulic Bielaƒskiej, D∏ugiej i Nalewek.
W wyniku Akcji pod Arsena∏em uwolniono harc-
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Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Dmitroca Z. – Baba Jaga na
deskorolce
2. Rudolfsson M. – Bia∏ek, kucyk
z Gotlandii
3. Schrey S. – Gdzie jest pingwin?
4. Bergen L. – ZoÊka ryzykantka

Literatura popularnonaukowa:

***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. March M. – Klub Filmowy Meryl
Streep
2. Forsyth F. – Czarna lista
3. Ekman K. – Oszustki

W Bibliotece Publicznej...
ZIMA Z KORNELEM
MAKUSZY¡SKIM

4. Buszkow A. – Skarb antykwariusza
5. Child L. – Nigdy nie wracaj

mistrza Jana Bytnara „Rudego” oraz 20 innych
wi´êniów przewo˝onych po przes∏uchaniu z siedziby Gestapo w al. Szucha 25 do wi´zienia Pawiak.
Operacjà dowodzi∏ Stanis∏aw Broniewski „Orsza”.
Spotkanie 8.04.
2014 o godz.
18.30 odb´dzie si´
w kontekÊcie filmu
Roberta Gliƒskiego
„Kamienie na szaniec”. Lekcj´ poprowadzi prof. Grzegorz Nowik – historyk i instruktor
harcerski,
harcmistrz, koordynator
prac merytorycznych i naukowych Muzeum Józefa Pi∏sudskiego
w Sulejówku. Warto dodaç, ˝e profesor Nowik
by∏ konsultantem scenariusza filmu, zdecydowa∏ si´ jednak wycofaç swoje nazwisko z czo∏ówki filmu, poniewa˝ niewiele jego uwag zosta∏o uwzgl´dnionych, a film, jak powiedzia∏:
„dalece odbiega od tego, co wiem o czasach,
ludziach i tych wydarzeniach”.

WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH
„AFRYKA KAZIKA”
Z przyjemnoÊcià zapraszamy na wystaw´ prac
plastycznych inspirowanà wspó∏czesnà literaturà
dzieci´co-m∏odzie˝owà. Pod okiem Pani El˝biety
Lipiec sekcja dzieci i m∏odzie˝y z OÊrodka Kultury w Weso∏ej wykona∏a prace nawiàzujàce do
przygód podró˝nika Kazimierza Nowaka.
Wszystko to za sprawà znakomitej ksià˝ki „Afryka Kazika” ¸ukasza
Wierzbickiego, który
goÊci∏ w naszej Bibliotece na spotkaniach
w styczniu tego roku.
Wystaw´ mo˝na
● tapicerki
oglàdaç w dniach
10–23.04.2014 w Bibliotece G∏ównej.

1. Kienzler I. – Maria Konopnicka
rozwydrzona bezbo˝nica
2. Szpytma M. – Rodzina Ulmów
3. Grzeba∏kowska M. – Beksiƒscy.
Portret podwójny
Iza Zych

PTAKI WOKÓ¸ NAS
W∏aÊnie przysz∏a wiosna, a z nià jak najbardziej wiosenny temat spotkania w naszej Bibliotece. Zapraszamy na wyk∏ad i prezentacj´ o ptakach, g∏ównie tych, które mo˝na zobaczyç
w Weso∏ej i najbli˝szej okolicy.
Wyk∏ad 24.04.2014 o g. 18.30 poprowadzi
dr Przemys∏aw Stolarz. ChcielibyÊmy promowaç tym spotkaniem akcj´ obserwowania ptaków w Weso∏ej.

ZACH¢CAMY DO UDZIA¸U W KONKURSACH
■

„Wszystkie ksià˝ki mówià” – konkurs na recenzj´ wybranej ksià˝ki – do 18 kwietnia 2014
■ „Gloria Victis” – konkurs literacki poÊwi´cony
Powstaniu Styczniowemu – do 23 maja 2014
Szczegó∏y na stronie www.wesola.e-bp.pl.

MAJOWE ATRAKCJE
Maj to miesiàc zwiàzany z ksià˝kà, odbywajà
si´ tradycyjnie Warszawskie Targi Ksià˝ki, od wielu lat obchodzony jest Tydzieƒ Bibliotek, 8 maja
obchodzimy równie˝ swoje Êwi´to – Dzieƒ Bibliotekarza. W maju przygotowaliÊmy dla Paƒstwa
wiele ciekawych wydarzeƒ, oto niektóre z nich:
■ 6 maja – Spotkanie autorskie z Wojciechem
Jagielskim.
■ 10 maja – rajd Odjazdowy Bibliotekarz 2014
– trasa Wawer – Weso∏a – Muzeum Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku (na mecie ognisko
i piknik rodzinny). Impreza pod patronatem
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
■ 12 maja – Wieczór Bajek – spotkanie z opowiadaczem bajek Micha∏em Malinowskim
z Muzeum Bajek i OpowieÊci.
Wi´cej informacji na stronie i Facebooku Biblioteki.
Justyna Kwiatkowska

●

dywanów
● wyk∏adzin
meblowej i samochodowej

PRANIE

tel. 500-753-803
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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.

Kàcik seniora

Witajcie
wÊród
nas

Niezwyk∏a moc
aktywnoÊci fizycznej

Bartosz Fink
Urodzi∏ si´ 20 grudnia 2013 r.
w Wo∏ominie.

Zach´camy 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.
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 kwietnia 2014 r.

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

Eliminacje do konkursu
„Wygraj szans´” ju˝ za nami
W piàtek 7 marca w OÊrodku Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy odby∏y si´
eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Wygraj szans´”. Pod takim has∏em
znany jest projekt dydaktyczno-kulturalny skierowany do uzdolnionych artystycznie m∏odych
ludzi, a organizowany pod patronatem Agencji Telewizyjno-Estradowej TV MEDIA z ¸odzi.

Projekt ma na celu odkrywanie talentów
artystycznych dzieci oraz m∏odzie˝y, budzenie
zainteresowaƒ kulturalnych i artystycznych,
wspieranie najzdolniejszych wokalistów, a tak˝e inspirowanie wykonawców do dalszych
dzia∏aƒ w zakresie rozwijania swoich uzdolnieƒ.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Do eliminacji dzielnicowych zg∏osi∏o si´ jedenastu m∏odych wokalistów, ka˝dy z nich
zaprezentowa∏ si´ wspaniale, udowadniajàc,
˝e ma wielki talent. Jury w sk∏adzie: Krystyna
Proƒko, Andrzej Frajndt, Kinga MiÊkiewicz-Hoffmann po burzliwych naradach postanowi∏o przyznaç nast´pujàce nagrody:
■ III miejsce wyÊpiewa∏a sobie Aleksandra Kegler piosenkà „To wszystko z nudów” Agnieszki Osieckiej,
■ II miejsce jury postanowi∏o przyznaç
Conradowi Chitanta, wykonujàcemu utwór „Agnieszka” zespo∏u ¸zy,
■ I miejsce zdoby∏a Maria Nowak,
która wykona∏a piosenk´ Majki Je˝owskiej „Blues bujany”. Tym samym Maria jako reprezentantka
dzielnicy Weso∏a pojedzie na fina∏
konkursu, który odb´dzie si´
24 marca w Wo∏ominie.
Wszystkim wykonawcom gratulujemy, a za
naszà laureatk´ trzymamy mocno kciuki podczas fina∏owego wyst´pu.
OÊrodek Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Nadesz∏a wiosna. Place
zabaw i plenerowe si∏ownie
zape∏ni∏y si´. Cz´sto widz´
tam dziadków, którzy razem
z wnukami korzystajà ze
wspó∏czesnych urzàdzeƒ.
Szczególnie zainteresowa∏a
mnie pani El˝bieta Kamiƒska, która regularnie,
dzieƒ w dzieƒ, çwiczy oko∏o 40 minut. Cz´sto
liczb´ powtórzeƒ odmierza czàstkami ró˝aƒca.
Ta 66-letnia kobieta kilka lat temu dozna∏a udaru mózgu. Lekarze dawali jej 10% szansy na
prze˝ycie. Dzi´ki d∏ugotrwa∏ej rehabilitacji jest
w dobrej kondycji i wie, czym dla niej jest codzienna gimnastyka. Jestem propagatorem zdrowego stylu ˝ycia i ciesz´ si´, ˝e mieszkaƒcy mojej dzielnicy, niezale˝nie od wieku, dbajà o swojà form´ fizycznà.

Wernisa˝ Marii Surawskiej
Dnia 13.03 w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” odby∏ si´ wernisa˝ wystawy prac malarskich Marii Surawskiej. Artystka studiowa∏a
w Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie na Wydziale Konserwacji Dzie∏ Sztuki. Zajmuje si´ konserwacjà dzie∏ malarskich. Przez wiele lat malowa∏a kopie z orygina∏ów w Muzeum Narodowym. Jej kopie znajdujà si´ w zbiorach
prywatnych w kraju i za granicà – g∏ównie w Belgii, Francji, Holandii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Jest w∏aÊcicielkà firmy SURREAL Pra-

cownia Kopii i Konserwacji Dzie∏ Sztuki. Pracownia jest nie tylko miejscem pracy, ale równie˝
spotkaƒ kulturalnych, prowadzi dzia∏alnoÊç dydaktycznà skierowanà do wszystkich pragnàcych
rozwijaç swojà pasj´ do sztuki. Mi´dzy innymi
prowadzi zaj´cia z malarstwa dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Weso∏a. Co roku
w „Pogodnej” swoje prace malarskie prezentujà
uczniowie Maryli, którzy licznie przybyli na jej
wernisa˝ i obdarowali jà ogromnym koszem
kwiatów i du˝ym kielichem szampana. Wpisy do
ksi´gi pamiàtkowej Êwiadczà o wielkiej sympatii,
jakà darzà artystk´ przybyli goÊcie.
Gra˝yna Weber
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Wa˝ne jest to, abyÊmy obok siebie
mieli ludzi, którzy nas kochajà
NIEåPA 2014 ju˝ za nami. W Sali Kongresowej wystàpi∏ m.in. chór kameralny ZWOLE¡, zespó∏ STO% oraz gwiazda wieczoru: Blue Café. O dobrà zabaw´
jak zwykle zadba∏o Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii wraz z Pomorskà Agencjà Imprez Artystycznych „PAJA”.
Po wyst´pach artystów spotka∏am si´ z wokalistkà zespo∏u Blue Café –
Dominikà Gaw´dà, która z ch´cià, mimo nat∏oku obowiàzków i zm´czenia
po koncercie, poÊwi´ci∏a mi swój czas, udzielajàc wywiadu. Efekty naszej
rozmowy prezentuj´ poni˝ej. Mi∏ej lektury ☺.
da wyzwanie. By∏ to te˝ du˝y stres, ba∏am si´, ˝e
spadn´, choç by∏am w dobrych r´kach.
Olga ¸´cka: Zespó∏ Blue Café na scenie muzycznej istnieje ju˝ od 15 lat. Zdobyli Paƒstwo
najwa˝niejsze nagrody, cenione na polskim
rynku muzycznym, m.in. Fryderyka, Super Jedynk´ za Super Zespó∏. P∏yta „DaDa” bardzo
szybko zyska∏a miano platynowej p∏yty. O jakiej nagrodzie teraz Paƒstwo marzycie?
Dominika Gaw´da: Dla nas najwi´kszà nagrodà
jest to, ˝e mo˝emy graç koncerty i spotykaç si´ z fanami. Takiej nagrody nie zastàpi ˝adna statuetka,
która oczywiÊcie jest czymÊ bardzo mi∏ym i wa˝nym dla artysty. MyÊl´, ˝e prawdziwa nagroda to
sà wzruszenia na koncertach, to ˝e mo˝emy pokazywaç ludziom naszà prac´ i pasj´ oraz to, co mamy do przekazania poprzez muzyk´, ruch, taniec
i show, które opracowujemy co roku. Ju˝ niebawem ruszamy w letnià tras´ koncertowà, gdzie te˝
poka˝emy zupe∏nie nowy materia∏ i nowe show.
O.¸.: Na pewno na koncertach towarzyszy
Paƒstwu du˝o emocji. Czy jest taki koncert,
który zapami´tajà Paƒstwo do koƒca ˝ycia?
D.G.: MyÊl´, ˝e takich koncertów jest wiele.
Szczerze powiedziawszy, jest mi bardzo ci´˝ko
wyró˝niç choçby jeden koncert, który by∏ szczególny, bo by∏o mnóstwo takich spotkaƒ na scenie
z publicznoÊcià. RzeczywiÊcie pami´tam wyst´p,
podczas którego lata∏am nad widownià, podczas
festiwalu Top Trendy. Pami´tam, ˝e to by∏y niesamowite chwile, bo musia∏am Êpiewaç na ˝ywo
– latajàc w powietrzu. To by∏o naprawd´ nie la-

O.¸.: Bardzo Paƒstwo dbacie o swój wizerunek sceniczny. Oglàdajàc Wasze wyst´py, odnosz´ wra˝enie, ˝e wnosicie do polskiej sceny
muzycznej zagraniczny powiew Êwie˝oÊci.
D.G.: O, jest mi bardzo mi∏o.
O.¸.: Skàd czerpià Paƒstwo inspiracj´?
D.G.: Muzyka, którà gramy, jest ró˝norodna.
Nigdy nie zdarzy∏o si´, ˝eby Blue Café si´ zaszufladkowa∏o. ˚adna p∏yta nie jest taka sama, ka˝da kolejna jest zaskoczeniem. Ca∏y czas poszukujemy i to widaç te˝ na scenie. P∏yty, które nagrywamy, sà troch´ takim lustrem – w tym sensie, ˝e
to, co nagrywamy, póêniej chcemy pokazaç
i przekazaç na scenie. Dla nas wa˝na jest zaprawa. OczywiÊcie najwa˝niejsza jest muzyka. Taƒcem, show, strojami podkreÊlamy naszà muzyk´.
Dajemy ludziom to, czego oni oczekujà. W dzisiejszych czasach mam wra˝enie, ˝e sama muzyka
nie wystarcza. Nasi fani bardzo doceniajà to, ˝e
si´ rozwijamy. Widaç to na naszym Facebooku,
widaç na koncertach. Ludzie chcà zmian, nowoÊci, chcà powiewu Êwie˝oÊci i my staramy si´ im
to dawaç. Jest to przez nich bardzo doceniane.
O.¸.: Spotykamy si´ przy okazji koncertu
NIEåPA. JesteÊcie Paƒstwo zespo∏em, który
sprzeciwia si´ wszelkim u˝ywkom.
D.G.: U nas profesjonalizm jest na pierwszym
miejscu. Dla nas jest niemo˝liwoÊcià napiç si´
alkoholu przed koncertem, poniewa˝ jesteÊmy
odpowiedzialni za to,
co prezentujemy naszym fanom, i jesteÊmy odpowiedzialni
za siebie, za jakoÊç
wyst´pu.
O.¸.: Dlaczego wed∏ug Paƒstwa coraz
m∏odsze pokolenia
gubià si´ w dzisiejszym Êwiecie i swoje
smutki, ˝ale, niepowodzenia, pretensje
topià bàdê w alkoholu, bàdê w jakichÊ innych u˝ywkach?
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Plakat koncertowy Blue Caf
é z dedykacjà
Dominiki Gaw´dy dla czyteln
ików „WS”.

D.G.: Niestety w g∏owach wielu m∏odych ludzi jest to najprostszy sposób, ˝eby odreagowaç. Czyli wybierajà krótkà drog´, intensywnà,
zamiast odstawiç na bok pomys∏, ˝eby zaczàç
piç, paliç, çpaç czy zaczàç braç ro˝nego rodzaju
u˝ywki. Ta d∏u˝sza droga jednak pozwala nam
zachowaç swoje ˝ycie, zdrowie i trzeêwoÊç, która jest potrzebna do tego, ˝eby funkcjonowaç,
˝yç, pracowaç, spe∏niaç si´. U˝ywki ró˝nego rodzaju sà drogà donikàd. U˝ywki sà niestety na
porzàdku dziennym, ci´˝ko to zatrzymaç. To jest
jak lawina, która jest doko∏a nas. Wszystkiego
jest pod dostatkiem. To sà pokusy, którym m∏odzi ludzie nie potrafià powiedzieç: stop. Nie
mówi´, ˝e wszyscy, ale jest w tych czasach du˝o takich osób i to bardzo smutne. Boj´ si´ tego
Êwiata, który jest dooko∏a nas, Êwiata, który nie
chc´ powiedzieç, ˝e jest z∏y, ale troch´ tak jest.
Musimy bardzo si´ pilnowaç. Wa˝ne jest to,
abyÊmy obok siebie mieli ludzi, którzy nas kochajà, oraz ludzi màdrych, którzy zawsze b´dà
mogli nam pomóc.
O.¸.: Na kolejne 15 lat ˝ycz´ Paƒstwu, abyÊcie spotykali takich ludzi, którzy b´dà Was
kochaç i wspieraç.
D.G.: Tak, to jest bardzo wa˝ne. ˚ycz´ tego
sobie i ca∏emu zespo∏owi. ˚ycz´ tego ka˝demu,
˝eby w ˝yciu mia∏ takà osob´.
O.¸.: Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´.
D.G.: Dzi´kuj´, by∏o naprawd´ bardzo mi∏o.
Nr 157 / Kwiecieƒ 2014
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WAKACJE NA

www.dom-kaszubski.pl
+ ogródek 80 m2
+ garaż 13 m2

POKOJE LUB CAŁY DOM
W NOWOWYBUDOWANYM
GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

Na skraju lasu, w pobliżu jeziora, duży teren – 14 ha
z dobrym dojazdem. Wspaniała baza wypadowa
na wycieczki rowerowe, kajakowe
i piesze. Wymarzone miejsce na
spokojny i cichy wypoczynek.

O więcej informacji prosimy dowiadywać się
mailem: marcin@dom-kaszubski.pl lub telefonicznie: 601 314 822 (wieczorem)

ul. Motylkowa 11
Warszawa-Międzylesie

cenę 565
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00 zł – 550 000 zł
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e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
tel. 505 283 785
www.ulicamotylkowa.pl

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.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 9 kwietnia i 14 maja na
BEZPŁATNE KONSULTACJE ORTO
ORTODONT
DONTYCZNE
YCZNE

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Strefa zdrowia

■

Jajko z niespodziankà!
Co kryje si´ pod kruchà skorupkà jaja? Czy
jaja powinny pojawiaç si´ na naszych sto∏ach
regularnie, czy raczej od Êwi´ta? Doniesienia
dotyczàce tego tematu wydajà
si´ byç sprzeczne. Czasem
s∏yszymy o nieocenionych
wartoÊciach od˝ywczych
jaj, innym razem jesteÊmy
przestrzegani przed ich
nadmiernym spo˝yciem
z uwagi na obecny w jajach
cholesterol. Ale czy mo˝emy
wyobraziç sobie nadchodzàce Âwi´ta Wielkiej Nocy bez
królujàcych na stole jaj?
Jajka sà jednymi z najcenniejszych produktów
pochodzenia zwierz´cego. W Polsce spo˝ywane
sà g∏ównie jaja kurze, kacze i g´sie, jednak
w ostatnich latach wzrasta popularnoÊç jaj przepiórczych i strusich. Polacy zjadajà ok. 200 jaj na
osob´ w ciàgu roku, a Europejczycy – Êrednio 240.
Ârednie jajo kurze zawiera m.in. du˝à porcj´
bia∏ka, witaminy A, B, D, E, K, ˝elazo, magnez, po-

tas, wapƒ, selen, cynk i fosfor, a zawarta w ˝ó∏tku
luteina chroni oczy przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB, zapobiega zwyrodnieniu
plamki ˝ó∏tej i poprawia widzenie. ˚ó∏tko jest równie˝ bogatym êród∏em choliny,
niezb´dnej do prawid∏owego
funkcjonowania naszego
mózgu. To prawda, ˝e zawiera ono sporà dawk´
cholesterolu, ale jednoczeÊnie jest êród∏em lecytyny, która ogranicza jego
odk∏adanie si´ w organizmie
i chroni przed chorobami serca.
Istniejà badania naukowe wskazujàce na zwiàzek pomi´dzy spo˝yciem jaj
a wyst´powaniem chorób uk∏adu krà˝enia (poprzez wzrost poziomu cholesterolu we krwi), jednak szereg doniesieƒ obala istnienie tego typu zale˝noÊci i sygnalizuje, ˝e wp∏yw cholesterolu pokarmowego na wskaêniki lipidowe organizmu
zale˝y od indywidualnej wra˝liwoÊci cz∏owieka.
Warto przyjrzeç si´ klasom, jakimi oznakowane sà jaja:

Kàcik stylistki

Moda na wiosn´ – lato 2014
Wiosna zbli˝a si´ wielkimi krokami. Jak co roku pojawia
si´ pytanie, w co si´ b´dziemy ubieraç?
Trendy modowe na 2014 rok sà ju˝ znane. B´dzie kolorowo
i pastelowo, kobieco i ekstrawagancko, nie zabraknie tak˝e
sportowego luzu. Zapraszam do przejrzenia krótkiej
„Êciàgawki”.
1. Kwiatowe desenie – ucieszà wszystkie panie, które lubià kwieciste tkaniny. Inspiracji
jest bardzo du˝o. Projektanci pokazali, ˝e elementy kwiatowe mo˝na przedstawiaç na ró˝ne sposoby, od delikatnych do mocnych deseni, w pastelowych i intensywnych kolorach,
w du˝ych i ma∏ych wzorach.
2. Etno – w tym sezonie jest nowoczesne, a wi´c wyraziste wzory, minimalistyczne i sportowe fasony.
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3. Na sportowo – kurtki, szorty, spodnie, T-shirty w po∏àczeniu z ultrakobiecymi dodatkami,
np. sanda∏kami na wysokim obcasie.
4. Sztuka – dla wielu projektantów odzie˝ pos∏u˝y∏a jako t∏o dla nadruków inspirowanych
dzie∏ami malarstwa i rzeêby.
5. Grochy i groszki – ma∏e, du˝e, w kontrastach
lub pastelach mogà si´ pojawiç na prawie
ka˝dej cz´Êç garderoby.

■
■

klasa A – oznacza jaja Êwie˝e, z czystà, nieuszkodzonà skorupkà; w klasie A wyró˝niana
jest tak˝e tzw. klasa A-Ekstra, obejmujàce jaja
nie starsze ni˝ 7 dni od pakowania,
klasa B – jaja drugiej klasy,
klasa C – jaja niesortowane, przeznaczone dla
przemys∏u.

Jaja klasy A posiadajà na skorupce kody hodowli, gdzie:
■ 0 – oznacza hodowl´ ekologicznà,
■ 1 – jaja z chowu na wolnym wybiegu,
■ 2 – jaja z chowu Êció∏kowego,
■ 3 – jaja z chowu klatkowego.
Najcz´Êciej zalecane jest spo˝ywanie 3–4 jaj tygodniowo (przy czym bia∏ko mo˝e byç spo˝ywane
bez ograniczeƒ), jednak wiele organizacji (m.in.
Âwiatowa Organizacja Zdrowia) sugeruje, i˝ przy
prawid∏owym poziomie cholesterolu we krwi* nie
ma przeszkód, by zjadaç jaja nawet codziennie!
* Prawid∏owy poziom cholesterolu:
Ogólny poziom cholesterolu < 200 mg/dl
Frakcja HDL (tzw. „dobry” cholesterol): 40–80 mg/dl
Frakcja LDL (tzw. „z∏y” cholesterol) < 135 mg/dl

Urszula Religioni
specjalista zdrowia publicznego
HD MEDICAL, www.hdmedical.pl

6. Paski – szczególnie kontrastowe, czarno-bia∏e.
7. Kratki – ma∏e i du˝e, kolorowe i tradycyjne
czarno-bia∏e.
8. Tiule – w sukniach, spódnicach i bluzkach,
dodajàce lekkoÊci i delikatnoÊci.
9. Pastele – najgor´tszy trend sezonu. Prosto,
klasycznie i minimalistycznie, bez zb´dnych
dodatków, kobieco, ale nie za s∏odko.
10. Z∏oto i srebro – metaliczne materia∏y wychodzà wiosnà na ulic´, kreacje nawiàzujàce
do ery disco i glam rocka.
11. Wiodàce kolory to ˝ó∏ty, pomaraƒczowy, limonkowy, be˝owy, szary, czerwony, ró˝owy,
niebieski, bia∏y i czarny.
Jak co roku wybór stylów i kolorów jest przeogromny, wi´c ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie.
Ma∏gorzata Grabczyƒska
wiza˝ystka
gosia@makeupart.pl
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Okiem coacha

Niezgoda nie musi raniç
Z pewnoÊcià ka˝demu zdarza si´ od czasu do czasu natrafiç
na problemy z porozumieniem. Bywajà ró˝nice zdaƒ w wa˝nych
kwestiach, trudnoÊci w przekonaniu kogoÊ do swojego pomys∏u
itp. Czasem zaczyna si´ od ma∏ego iskrzenia, a koƒczy na miotaniu
prawdziwych b∏yskawic. Jak wi´c sprawiç, by wiosenne burze
obchodzi∏y nas szerokim ∏ukiem i ˝eby na niebie widaç by∏o t´cz´?
Oto kilka pomocnych zasad:

Czego robiç nie nale˝y
1 – Nie oskar˝aj.
W wypowiedzi skoncentruj si´ na w∏asnych
emocjach, a nie na zarzutach.
Zamiast mówiç: „JesteÊ z∏oÊliwy, pod∏y” itp. –
powiedz: „Kiedy tak mówisz lub tak si´ zachowujesz, czuj´ si´ ura˝ony, zraniony, jest mi przykro” itp. Kiedy oskar˝asz, nie dajesz rozmówcy
szansy na zrozumienie, jakie sà Twoje uczucia
i co je powoduje.
2 – Nie pouczaj.
JeÊli nawet wydaje Ci si´, ˝e wiesz lepiej, jaki
ktoÊ powinien byç, co powinien mówiç lub robiç, nie dawaj zbawiennych rad.
Robiàc to, wysy∏asz komunikat: „Ja wiem lepiej, co jest dla ciebie dobre” i próbujesz przejàç
kontrol´. Nie dziw si´, ˝e sk∏aniasz swojego rozmówc´ do defensywy.

Spytaj raczej: „Zastanawiam si´, dokàd zmierzasz w swoim rozumowaniu. O co naprawd´
Ci chodzi?...”.
JeÊli bawisz si´ w jasnowidza, uwa˝asz si´ za
eksperta w cudzych sprawach, wywo∏ujesz opór.
6 – Unikaj z∏oÊliwoÊci.
JeÊli zale˝y Ci na porozumieniu, zrezygnuj
z podgrzewania atmosfery poprzez uszczypliwoÊç, z∏oÊliwoÊç, sarkazm. Si´gajàc po takà
broƒ, dajesz wyraêny sygna∏, ˝e dà˝ysz do skompromitowania, oÊmieszenia swojego rozmówcy.
JeÊli mówisz: „OczywiÊcie, przecie˝ nie jesteÊ
zdolny/a tego ogarnàç swoim ograniczonym rozumkiem”, wykopujesz topór wojenny.
7 – Nie obra˝aj.
Najgorsze, co mo˝na zrobiç w goràcej dyskusji, to si´gnàç po argumenty poni˝ej pasa i u˝ywaç raniàcych s∏ów. „JesteÊ za g∏upia, by to zrozumieç”. „Nie b´d´ rozmawiaç z zakutym ∏bem,

którym jesteÊ”. Bardzo to merytoryczne, prawda? Po takiej wymianie ciosów przepaÊç robi si´
jeszcze wi´ksza.

Co robiç?
Kiedy studiowa∏am coaching, na zaj´ciach
specjalistycznych poÊwi´conych problemom rodzicielskim sformu∏owano wspania∏y kodeks komunikowania. Proste zasady, które budujà wzajemny szacunek i zaufanie. Oto on w troch´
zmodyfikowanej formie:
■ JeÊli b´dziesz mnie szanowaç, b´d´ s∏uchaç,
co mówisz.
■ JeÊli mnie wys∏uchasz, poczuj´ si´ zrozumiany.
■ JeÊli mnie zrozumiesz, poczuj´ si´ doceniony.
■ JeÊli mnie docenisz, b´d´ wiedzia∏, ˝e mnie
wspierasz.
■ JeÊli b´dziesz mnie wspiera∏, b´d´ stawa∏ si´
silniejszy.
■ Gdy b´d´ czu∏ si´ silniejszy, b´d´ rozwija∏ mojà indywidualnoÊç.
■ W mojej indywidualnoÊci b´d´ Ci´ szanowa∏
i kocha∏ przez ca∏e moje ˝ycie.
Ten kodeks jest cudownie uniwersalny. Szacunek, zrozumienie, wsparcie doprowadzi ka˝dà,
najtrudniejszà rozmow´ do consensusu.
Stosujcie go wi´c w stosunku do waszych najbli˝szych i wszystkich innych osób.
Joanna Godecka

3 – Nie narzucaj uczuç.
Podobnie dzieje si´, kiedy próbujesz mówiç
Twojemu rozmówcy, co powinien czuç. Naruszasz
jego integralnoÊç. S∏owa takie jak „Masz obowiàzek mnie szanowaç”, „Musisz kochaç swojà ˝on´”
itp. rodzà opór i zniech´cajà do otwartoÊci.
4 – Nie oceniaj.
Unikaj arbitralnych argumentów, np. „Nie
masz poj´cia o tym, co mówisz. Kompletnie nie
znasz si´ na ludziach”. To jest Twoje zdanie. Powiedz lepiej: „Nie zgadzam si´ z tym, co mówisz
na jej/jego temat. Ja odbieram jà/jego inaczej”.
Kiedy oceniasz, stawiasz si´ w pozycji osoby,
która wie lepiej, jako jedyna zna prawd´. To bardzo protekcjonalne zachowanie. Twój rozmówca
czuje si´ poni˝ony.
5 – Nie bàdê nim/nià.
Nawet jeÊli uwa˝asz, ˝e znasz motywacj´
Twojego rozmówcy, nie mów „Âwietnie wiem,
do czego zmierzasz” lub „Tak naprawd´ to chodzi Ci tylko o to, aby...”. Powód? Nie wiesz tego.
Mo˝esz spekulowaç, ale nie masz monopolu na
dost´p do cudzych myÊli.

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

BIURO RACHUNKOWE

Wojciech Klimm

Licencja MF Nr 14424/99

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

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 

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

Dom opieki

 pokoje 1, 2 os.,
 całodobowa opieka pielęgniarska i lekarska,
 rehabilitacja,
 konkurencyjne ceny

Tel. 729 477 381

wielospecjalistyczny

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

GABINET DENTYSTYCZNY

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki

dr Maria Dawyniak

Lekarz chorób wewn´trznych

Stomatolog Ogólny

Specjalista medycyny rodzinnej

dr n. med. Maciej Nowak

Badania do prawa jazdy, do pracy
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

&

Periodontolog
tel.:

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

662 822 340

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), tel. 505 099 069
Warszawa-Wesoła, Stara Miłosna

zapisy tel.

603-373-968

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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I miejsce SP 173 na Warsaw Days!!!

Âwietlica SP 173 z wielkim entuzjazmem wzi´∏a
udzia∏ w konkursie plastycznym zorganizowanym
przez Polski Zwiàzek Firm Deweloperskich,
gospodarza WARSAW DAYS „(Za) mieszkam
w Warszawie”, pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Sto∏ecznego Warszawy, b´dàcym
cz´Êcià wystawy, która mia∏a na celu spotkanie
mieszkaƒców miasta z w∏adzami stolicy, dziennika-

rzami oraz ekspertami. Wystawa odbywa∏a si´
w dniach 21–23 marca 2014 r. na Stadionie Legii –
Pepsi Arena. Celem konkursu pt. „Warszawa przysz∏oÊci – Miasto Moich Marzeƒ” by∏o pokazanie
stolicy za 25 lat.
Nasi uczniowie podczas zaj´ç Êwietlicowych pod
opiekà plastyczki p. Aleksandry Pawiƒskiej wykonali przepi´kny plakat, na którym widzimy radosne,
szcz´Êliwe miasto, jego mieszkaƒców, a w czyÊciutkiej wiÊlanej wodzie p∏ywa warszawska syrenka.
Naszà prac´ docenili gospodarze wystawy i przyznali jej w dniu 23 marca 2014 r. I miejsce w kategorii „Ma∏y Architekt”.
Dzi´kujemy Polskiemu Zwiàzkowi Firm Deweloperskich za tak dla nas presti˝owe zwyci´stwo oraz na-

„Oto moje Panopticum”,
czyli uczniowie Bu∏haka na warsztatach teatralnych w Wierszalinie
Warsztaty teatralne wpisane sà w program naszych szkó∏ niemal˝e od poczàtku
ich istnienia, czyli od co najmniej 20 lat.
Rokrocznie wczesnà wiosnà rozpoczyna∏y
si´ przygotowania do pokazu, który by∏
zwieƒczeniem wielotygodniowych dzia∏aƒ
aktorskich naszych uczniów. Trzy lata temu
zrodzi∏ si´ w mojej g∏owie pomys∏, ˝eby
zmieniç nieco ich formu∏´. Chcia∏am stworzyç uczniom mo˝liwoÊç zetkni´cia si´ z wyjàtkowymi ludêmi, którzy sà twórcami kultury, i wyjàtkowymi miejscami, w których t´
kultur´ tworzà. Zimà 2012 r. odby∏y si´
pierwsze wyjazdowe warsztaty teatralne. Naszym
celem by∏o Zakopane, a w nim Teatr Witkacego.
W nast´pnym roku pojechaliÊmy do Soko∏owska,
ma∏ego miasteczka na Dolnym Âlàsku, z którym
zwiàzany by∏ Krzysztof KieÊlowski. Nieco zmodyfikowaliÊmy formu∏´ warsztatowà i tym razem odby∏y si´
zaj´cia z zakresu filmu dokumentalnego poprowadzone przez m∏odych re˝yserów, absolwentów Mistrzowskiej Szko∏y Re˝yserii Andrzeja Wajdy.
W lutym tego roku, na tydzieƒ przed feriami, wyruszyliÊmy do SupraÊla, przepi´knego miasteczka niedaleko Bia∏egostoku, aby uczestniczyç w warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktorów Teatru Wierszalin. Niewtajemniczonym spiesz´ wyjaÊniç, ˝e
zespó∏ ten, za∏o˝ony w 1991 r. przez re˝ysera Piotra
Tomaszuka, jest porównywany przez krytyk´ do takich
Êwiatowych zjawisk teatralnych jak Teatr LABORATORIUM Jerzego Grotowskiego czy Cricot 2 Tadeusza
Kantora. Ma on na swoim koncie wiele presti˝owych
nagród zdobytych zarówno w kraju, jak i za granicà.
„Oto moje Panopticum” – tak brzmia∏ tytu∏ naszych tegorocznych warsztatów. By∏y one inspirowane prozà Brunona Schulza i mitem o labiryncie.
Pierwszego dnia obejrzeliÊmy „Traktat o manekinach”, aby wspólnie z aktorami Teatru Wierszalin
wkroczyç w Êwiat schulzowskich symboli i metafor.
Kolejne trzy dni by∏y ju˝ praktycznym zmaganiem
si´ z technikami, jakimi aktorzy pos∏ugujà si´ w codziennej pracy w Teatrze Wierszalin. Trening obej-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

mowa∏ m.in. takie elementy jak plastyka ruchu scenicznego, praca nad g∏osem czy zbiorowa improwizacja na scenie. Efekty dzia∏aƒ mo˝na by∏o zobaczyç podczas pokazu, który odby∏ si´ w teatrze
w przedostatnim dniu naszego pobytu w SupraÊlu.
Wyst´py kolejnych grup by∏y przyjmowane entuzjastycznie, a „Freeze” – wspólna zabawa o charakterze improwizacji sta∏a si´ przebojem wieczoru.

grody. Gratulujemy dzieciom bioràcym udzia∏ w konkursie plastycznym: Ani Jastrz´bskiej, Micha∏owi Jastrz´bskiemu, Urszuli Stefaniak, Krzysztofowi Mazurkowi, Weronice Zawadewicz, Bartoszowi Kieszkowskiemu, Zofii Wójcik, Ma∏gorzacie Ro˝nowskiej,
Micha∏owi Pawiƒskiemu i Oliwii Raczek. Cieszymy si´
ogromnie, ˝e nasi uczniowie mogà w szkole rozwijaç
swoje talenty, co Êwiadczy o bardzo dobrym poziomie szko∏y oraz du˝ym zaanga˝owaniu kadry pedagogicznej. JesteÊmy dumni, i˝ mogliÊmy w tak wspania∏y sposób reprezentowaç i promowaç naszà szko∏´ i dzielnic´ podczas WARSAW DAYS.
Lucyna Kryszyƒska
kierownik Êwietlicy

B´dàc na Podlasiu, nie sposób nie zauwa˝yç wyjàtkowoÊci tego miejsca wynikajàcej z wielokulturowej
i wielonarodowoÊciowej specyfiki. Mieszkajà tu: Bia∏orusini, Litwini, Ukraiƒcy, Rosjanie, Tatarzy, ˚ydzi, Romowie. Ka˝da z tych grup narodowoÊciowych przez
stulecia wytworzy∏a bogatà kultur´, której wp∏ywy
przenikajà si´ wzajemnie. Nasz pobyt w tym miejscu
sta∏ si´, obok zaj´ç teatralnych, wspania∏à okazjà do
poznania trzech wielkich religii: chrzeÊcijaƒstwa
w „wydaniu” prawos∏awnym, judaizmu i islamu. OdwiedziliÊmy monastyr Zwiastowania PrzenajÊwi´tszej
Bogarodzicy w SupraÊlu oraz znajdujàce si´ obok
niego Muzeum Ikon, synagog´ w Tykocinie oraz meczet i cmentarz muzu∏maƒski w Kruszynianach.
Pewnie pos∏u˝´ si´ banalnym stwierdzeniem,
kiedy powiem, ˝e nasze coroczne wyjazdy sà efektywniejszym sposobem edukowania i wychowania
ni˝ to, które uskuteczniamy na co dzieƒ w klasie.
Taka jest jednak prawda. Warto zatem stwarzaç
uczniom jak najwi´cej takich mo˝liwoÊci. Pi´knych
miejsc, w które mo˝na jechaç, i ciekawych, twórczych ludzi, od których mo˝na wiele si´ nauczyç, na
pewno w Polsce nie brakuje.
Agata G∏asek-Mo˝d˝onek
nauczycielka j. polskiego w ZSN im. E. Bu∏haka

Konkurs recytatorski pt. „Para Buch”
TwórczoÊç Juliana Tuwima jest zawsze obecna w edukacji
przedszkolnej, dlatego te˝ z przyjemnoÊcià zorganizowaliÊmy
w Przedszkolu abc konkurs recytatorski dla naszych przedszkolaków. Jury z∏o˝one z naszych zacnych pedagogów by∏o pod wra˝eniem kunsztu aktorskiego swoich podopiecznych, jak i zaanga˝owania w przygotowanie strojów i rekwizytów. Dzieci recytowa∏y takie wiersze jak „Bambo”, „Abecad∏o”, „Okulary”, „Kotek”
– nie przebierajàc w artystycznych Êrodkach przekazu. By∏y ciekawe stroje, atrybuty, jak i wspania∏a gra aktorska. Walka o poetycki laur by∏a bardzo zaci´ta, jednak pomimo tej znacznej konkurencji tytu∏ mistrza recytacji przypad∏ jednej z najm∏odszych
uczestniczek – Marcelince Walas, która recytowa∏a wiersz pt.
„Okulary”. GRATULUJEMY!!!
Aneta Kie∏ek
Dwuj´zyczne Przedszkole abc
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Rozstrzygni´cie dzielnicowego konkursu plastycznego

„Sport to zdrowie, ka˝de dziecko ci to powie”
W czasie gdy najlepsi na Êwiecie sportowcy rywalizowali na Zimowych Igrzyskach w Soczi, zaprosiliÊmy dzieci do spojrzenia na sport przez pryzmat nieco innej dziedziny. Przedszkole Niepubliczne „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” wspólnie
z OÊrodkiem Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” zorganizowa∏o dzielnicowy konkurs plastyczny dla najm∏odszych. Prace mia∏y dotyczyç zobrazowania tematyki tytu∏owego has∏a „Sport to zdrowie, ka˝de
dziecko ci to powie”. G∏ównym celem konkursu by∏o propagowanie wÊród dzieci i w Êrodowisku lokalnym idei aktywnego sp´dzania wolnego czasu.
By∏a to doskona∏a okazja do rozwijania artystycznych talentów przedszkolaków.
Jury w sk∏adzie:
Andrzej Supron – znakomity sportowiec, mieszkaniec naszej dzielnicy,
El˝bieta Lipiec – instruktor rysunku i malarstwa
w OÊrodku Kultury i filii „Pogodna”,
Ewa Fedoruk – Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”,
Edward Kalisz – Dyrektor OÊrodka Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
zapozna∏o si´ z 83 pracami nades∏anymi na konkurs. Pod uwag´ brana by∏a przede wszystkim samodzielnoÊç, staranne wykonanie oraz pomys∏owe
uj´cie tematu. Po d∏ugiej naradzie jury postanowi∏o przyznaç nast´pujàce nagrody:

w kategorii 3-latki
I miejsce – Szymon Raczyƒski z Przedszkola nr 260
II miejsce – Zofia Janaczek z Przedszkola nr 260
III miejsce – Ignacy Osuch z Przedszkola nr 260
w kategorii 4-latki
I miejsce – Gabriela Szolc z Przedszkola Niepublicznego „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
II miejsce – Alicja Zganiacz z Niepublicznego Przedszkola „RobuÊ”
III miejsce – Tymon S∏owikowski z Przedszkola Niepublicznego „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
w kategorii 5-latki
I miejsce – Gabriela Sawicka z Przedszkola Niepublicznego „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
II miejsce – Gabriel Janewicz z Przedszkola Niepublicznego „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
III miejsce – Aleksandra Otto z Przedszkola Niepublicznego „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
Wyró˝nienie – Miko∏aj Ma∏ek ze Szko∏y Podstawowej nr 353

Wyró˝nienie – Bart∏omiej Kwapiƒski z Przedszkola
Niepublicznego „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
Uroczyste rozstrzygni´cie konkursu odby∏o si´
15 marca w Przedszkolu. Mo˝na by∏o podziwiaç wystaw´ wszystkich prac nades∏anych na konkurs. Dzieci przyjmowa∏y gratulacje oraz upominki z ràk przewodniczàcego jury, pana Andrzeja Suprona, oraz pana Dariusza Rutkowskiego, w∏aÊciciela Przedszkola.
Serdecznie dzi´kujemy uczestnikom konkursu oraz ich nauczycielom. Gratulujemy laureatom i ˝yczymy im jeszcze wielu sukcesów,
zarówno w dziedzinie sportu, jak i sztuki.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj´ç z tego
wydarzenia na stronach: www.domkulturywesola.net oraz www.przedszkole.csd.pl.

w kategorii 6-latki
I miejsce – Antoni Jaworski ze Szko∏y Podstawowej nr 353
II miejsce – Konrad Uzi´b∏o ze Szko∏y Podstawowej
nr 353
III miejsce – Aleksander Rutkowski z Przedszkola
Niepublicznego „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”

Majka Musia∏
Kierownik Filii ODT „Pogodna”

Marzena Kowalczyk
Nauczyciel Przedszkola Niepublicznego
„KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”

MEDYCYNA RODZINNA:
LECZENIE DZIECI I DOROSŁYCH

SELENA KOBIERZYCKA-SUDOŁ
lekarz
specjalista medycyny rodzinnej

wizyty domowe
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ze swojà scenkà pt. „Brzydkie Kaczàtko”. Uczniowie przebrani byli za
barwne ptaki, a Pani Gra˝yna Tucholska by∏a rewelacyjna w roli kaczàtka. Potem wystàpi∏y klasy trzecie z „Czerwonym
kapturkiem”. W tym fragmencie zobaczyliÊmy na-

Wspania∏y jubileusz
Kiedy Pani Dyrektor Bogumi∏a Banasiak
wyg∏osi∏a pi´kne przemówienie, zrobi∏o
mi si´ przykro, ˝e to ju˝ ostatni rok, kiedy
jestem w tej szkole.
Nasza szko∏a – Szko∏a Podstawowa
nr 171 im. Stanis∏awa Staszica obchodzi∏a jubileusz 75-lecia istnienia. Jej historia si´ga roku 1938 – to siedemdziesiàt pi´ç lat dzieci´cych radoÊci i smutków, to historia wszystkich uczniów
i nauczycieli, którzy w tych murach pozostawili czàstk´ serca.
UroczystoÊç rozpocz´liÊmy cz´Êcià artystycznà, w której wystàpili wszyscy
uczniowie oraz nauczyciele. Znane baÊnie
sta∏y si´ wst´pem do dyskusji o prawach
dziecka. Wià˝e si´ to z realizowanym,
czwartym ju˝, projektem wspó∏pracy mi´dzynarodowej Comenius „Dzieci´ce oczy, dzieci´ce serca”. Panie
Gra˝yna Tucholska i Katarzyna Grodecka stworzy∏y
scenariusz, który zas∏uguje na najwy˝sze wyró˝nienie
– Oskara! Ogromne wra˝enie zrobi∏a równie˝ przygotowana pod kierunkiem nauczycielek dekoracja.
Wyst´p rozpocz´∏y zerówki wierszykiem o prawach dziecka. Nast´pnie wystàpi∏y klasy pierwsze

Ciekawe lekcje
w SP 174
Dzi´ki wspó∏pracy rodziców i wychowawcy
uczniowie klasy II co miesiàc mogà uczestniczyç
w ciekawych lekcjach – warsztatach.
W styczniu klasa goÊci∏a panià Magdalen´ Witek,
doktora biologii w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN,
która opowiada∏a o ˝yciu mrówek. Przygotowane zosta∏y ciekawe zadania anga˝ujàce wszystkie zmys∏y.
Zaj´cia bardzo si´ podoba∏y, a dzi´ki praktycznym
dzia∏aniom wiedza by∏a bardziej dost´pna dla dzieci.
W lutym uczniów odwiedzi∏ ratownik medyczny,
na co dzieƒ pracujàcy w pobliskiej jednostce wojskowej. Dzieci wzi´∏y udzia∏ w profesjonalnych
warsztatach udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie przypomnieli sobie, jak wezwaç pomoc oraz

uczycielki: Mari´ Czy˝ewskà w roli groênego wilka
i Ann´ Pawlikowskà jako zaniepokojonà samotnym
spacerem córki mam´. Kolejna klasa, 6b, przedstawi∏a „Jasia i Ma∏gosi´”, a tak˝e zaskoczy∏a publicznoÊç pocz´stunkiem – czarownice kusi∏y widzów
piernikami i sprawdza∏y, czy paluszki naszych goÊci
sà dostatecznie t∏uste! Póêniej wystàpi∏a nasza klasa – 6a. StworzyliÊmy choreografi´ do utworu „To

jak tej pomocy udzieliç w praktyce.
Wszystkie czynnoÊci dzieci wykonywa∏y
z wielkim zaanga˝owaniem, pami´tajàc,
˝e pewnego dnia mogà uratowaç komuÊ
˝ycie. Na zakoƒczenie spotkania ratownik
przybli˝y∏ dzieciom tajniki swojej pracy
oraz zaprezentowa∏ wyposa˝enie wa˝àcego 30 kg plecaka ratowniczego.
Marcowe zaj´cia przetaƒczyliÊmy :-).
Tym razem goÊciem by∏a pani Anna Handziuk – instruktorka Zumby, która poprowadzi∏a warsztaty w dynamicznym rytmie latynoskiej muzyki. Zumba oznacza „baw si´
i ruszaj” i tak by∏o w naszej klasie. Pani Ania porwa∏a wszystkich uczniów do wspólnej zabawy. UÊmiech,
radosne okrzyki i zm´czenie Êwiadczy∏y o tym, ˝e zaj´cia przynios∏y zamierzony efekt. Dzi´ki naszemu goÊciowi dzieci pozna∏y nowà form´ aktywnoÊci ruchowej, która wszystkim bardzo si´ spodoba∏a.

nowy Êwiat”, który pi´knie zaÊpiewali: Anna Konopka i Krystian Skoneczny. PrzedstawiliÊmy histori´
Alladyna i Jasmin, z której p∏ynà∏ mora∏, ˝e dzieci
majà prawo poznawaç Êwiat. Nast´pnie na scen´
wesz∏a klasa 5a. Ich przedstawienie oparte na baÊni
„Ma∏a syrenka” opowiada∏o o szanowaniu w∏asnoÊci. Piosenk´ Êlicznie zaÊpiewa∏a Gabrysia Haber.
Kolejnà baÊƒ przedstawi∏y klasy 2a i 5b – by∏a to
„Królowa Êniegu”. Panià Joann´ Sokulskà zobaczyliÊmy w roli... ba∏wanka! Przedstawienie 4b nosi∏o tytu∏ „Kopciuszek”. GoÊcinnie wystàpi∏a Pani Renata
Wnukowska jako macocha, a Helena Grzàdkowska
zaÊpiewa∏a utwór z „Meridy walecznej”. Klasa 4a
wzi´∏a udzia∏ w scence z „Pinokia”. Przedstawienie
uda∏o si´, otrzymaliÊmy bardzo du˝o braw!
UroczystoÊci rocznicowe zaszczyci∏o swojà obecnoÊcià wielu goÊci. Wspominano histori´ szko∏y, jej
zas∏ugi i osiàgni´cia. Wyra˝ano podzi´kowania
i sk∏adano najlepsze ˝yczenia na przysz∏oÊç. Cz´Êç
oficjalnà zakoƒczy∏o ods∏oni´cie przez Burmistrza
Pana Edwarda K∏osa tablicy pamiàtkowej w szkolnej Izbie Pami´ci. Nasi goÊcie otrzymali medale pamiàtkowe. Dla nas, uczniów, ten dzieƒ by∏ wyjàtkowy, wspania∏y i niezwyk∏y.
Filmy z uroczystoÊci mo˝na obejrzeç na
szkolnym kanale YouTube sp171wesola TV.
Uczniowie klasy 6a
pod kierunkiem p. Katarzyny Grodeckiej

Po raz kolejny okazuje si´, ˝e zaanga˝owanie rodziców w ˝ycie szko∏y przynosi wymierne korzyÊci.
Liczymy na dalszà wspó∏prac´, gdy˝ szko∏a to
wspólna przestrzeƒ nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale równie˝ dla rodziców.
Danuta Midziak

Pierwszy skowronek nie czyni
wiosny, to czynià „Robusie”

Nauczyciele z Niepublicznego Przedszkola „RobuÊ” wraz z dzieçmi na powitanie wiosny przygotowali przedstawienie pt. „Idzie wiosna, idzie”.
WÊród pi´knej, wiosennej scenografii mali artyÊci
i ich nauczyciele prezentowali przed kolegami i rowww.wiadomoscisasiedzkie.pl

dzicami swoje aktorskie talenty. Robusie wiedzà, co
nale˝y zrobiç i jak podzi´kowaç ju˝ Pani Zimie, aby
zawita∏a u nas s∏oneczna i kwitnàca Wiosna.
Po zakoƒczeniu przedstawienia wszystkie Robusiaki wraz z nauczycielami i rodzicami poszli do pobliskiego lasu, by wziàç udzia∏ w polskiej tradycji
topienia Marzanny. Po˝egnaliÊmy Zim´ starym
przys∏owiem: „MARZANNO, MARZANNO, TY ZIMOWA PANNO, MY CIEBIE ˚EGNAMY, BO WIOSN¢
WITAMY”.

Ju˝ nast´pnego dnia przywita∏o nas s∏oƒce
i zrobi∏o si´ bardzo ciep∏o. Na spacerze w lesie
dzieci s∏ucha∏y radosnego Êpiewu ptaków i obserwowa∏y fruwajàce wko∏o szcz´Êliwe motyle. Robusiaki sà przekonane, ˝e to w∏aÊnie ich zas∏uga :-).
Wszystkich ch´tnych serdecznie zapraszamy na
naszà stron´ www.robus.pl na obejrzenie zdj´ç
i filmu z przedstawienia.
Monika Golacik
Magdalena Steciuk
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Festiwal Piosenki Obcoj´zycznej w Gimnazjum 119
Ju˝ po raz 12 Gimnazjum nr 119 obchodzi
Pierwszy Dzieƒ Wiosny, organizujàc Festiwal
Piosenki. To jedno z najradoÊniejszych Êwiàt
w murach naszej szko∏y, które nawiàzujàc do polskiej tradycji topienia Marzanny, jest odzwierciedleniem t´sknoty za majàcà wkrótce nadejÊç wiosnà,
ale te˝ przypomnieniem, ˝e szko∏a jest miejscem
spotkaƒ ludzi m∏odych, którzy zajmujà si´ tu nie tylko zdobywaniem wiedzy.
Podczas tegorocznego festiwalu us∏yszeliÊmy piosenki angielskie, niemieckie, rosyjskie, ale równie˝ utwór w j´zyku japoƒskim
oraz piosenk´ neapolitaƒskà. Ca∏oÊç brawurowo poprowadzili: Ola Sosiƒska i Kuba Laskowski.
Nad sprawnà organizacjà imprezy od lat czuwajà niezmiennie pani Kinga Sadlej, pani Joanna Naparty i pani Ma∏gorzata Sobieszek.
Wyrównany poziom wykonawców bardzo cieszy∏ festiwalowe jury, które zdecydowa∏o si´ przy-

Gimnazjum nr 119
im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego
05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Klimatyczna 1
tel.: +48 22 773 29 87
fax +48 22 773 23 35
e-mail: g119@edu.um.warszawa.pl
Gimnazjum nr 119 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Warszawie-Weso∏ej zaprasza kandydatów do klas pierwszych.
W roku szkolnym 2014/15 tworzymy
siedem klas pierwszych, w tym:
• 4 klasy ze zwi´kszonà liczbà godzin
matematyki
• 2 klasy z grupami z innowacjà w zakresie j´zyków obcych
• 1 klas´ z innowacjà w zakresie matematyki
Atuty naszej szko∏y to:
• profesjonalna i ˝yczliwa kadra nauczycielska
• nowoczesny budynek wyposa˝ony
w sprz´t multimedialny
• doskona∏e zaplecze sportowe
• przyjazna atmosfera sprzyjajàca rozwojowi zainteresowaƒ uczniów
• pr´˝nie dzia∏ajàca Rada Rodziców i Samorzàd Szkolny
Zach´camy do zapoznania si´
z naszà ofertà na stronie
www.gimnazjum119.waw.pl
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si´, ze znakomitym efektem, klasa IIId pracujàca pod opiekà pani Miros∏awy Wiesio∏ek.
Wyst´p ko∏a teatralnego w j´zyku niemieckim by∏ nawiàzaniem do dawnej tradycji wiosennych prezentacji teatralnych.
Szkolny Klub Wolontariusza, którym
opiekujà si´ pani Katarzyna Tucholska i pani Anna Grzymkowska, jak zwykle przypomnia∏ nam, ˝e ka˝dà radoÊcià warto dzieliç
si´ z innymi. Dochód z przygotowanego
przez wolontariuszy kiermaszu wypieków
przeznaczony by∏ na wsparcie kampanii
Polskiej Akcji Humanitarnej „Studnia dla
Po∏udnia”.
znaç pierwsze miejsce uczennicy klasy pierwszej
Gabrysi Skyrpan-Nowak za wykonanie utworu
w j´zyku angielskim. W kategorii inny j´zyk obcy
zwyci´˝y∏a Ada Dàbrowska z piosenkà niemieckà. Nie sposób wymieniç wszystkich wykonawców,
poniewa˝ jury hojnie rozda∏o nagrody, doceniajàc
ró˝ne atuty wyst´pów.
Tradycyjnie publicznoÊç równie˝ wybra∏a swojego ulubieƒca. W chwili oddawania artyku∏u do publikacji trwa jeszcze liczenie g∏osów...
Wiele emocji wzbudzi∏o zbiorowe wykonanie
wylosowanego utworu w wersji karaoke, w którym
rywalizowa∏y ze sobà klasy z poszczególnych poziomów. W tym roku najbardziej ˝ywio∏owo zaprezentowa∏y si´ klasy pierwsze.
Pi´kne t∏o dla wyst´pów artystycznych tworzà
przygotowane przez wszystkie klasy dekoracje, których tematem w tym roku by∏o has∏o „Zwierz´ta
zwiastujà wiosn´”. Najciekawsze dekoracje wykona∏y klasa IIIa, IIIb i IIIc, a aran˝acjà ca∏oÊci zaj´∏a

Gratulujemy talentów organizacyjnych,
artystycznych i spo∏ecznych naszym uczniom.
Danuta Krzy˝anowska
Fot. Katarzyna Tucholska

Organizatorzy V Dzielnicowego Konkursu Ortograficznego w Gim. 119 – pani Hanna Grodzka-Figza∏ i pani Edyta Maruszak informujà, ˝e tytu∏ Mistrza Ortografii w roku 2014 przyznano
Zuzannie ˚bikowskiej z Gimnazjum nr 118.
Przepraszamy za b∏àd, który pojawi∏ si´
w naszym tekÊcie informacyjnym.
Raz jeszcze gratulujemy Mistrzyni i jej nauczycielom.
Izabela Nowacka
wicedyrektor Gim. nr 119

Taka jest teatru moc
Czym jest wiek? IloÊcià doÊwiadczenia? Czasem?
Nie! To jest jedynie liczba, m∏odym mo˝na byç przez
ca∏e swoje ˝ycie, to w∏aÊnie udowodnili nam pensjonariusze z Domu Seniora w Weso∏ej, którzy zaprosili nas na spektakl pt. „Sàd nad latarnikiem” Stanis∏awa I∏owskiego, na podstawie noweli Henryka Sienkiewicza.
W sobot´ 15 marca z opiekunkà ko∏a teatralnego – panià J. Ros∏oniec grupa
uczniów z Gimnazjum nr 120 wybra∏a si´
w odwiedziny do Seniorów.
Nie by∏ to zwyk∏y spektakl, ale uczta zmys∏ów i wspania∏a lekcja patriotyzmu. Przyjemnie oglàda∏o si´ wyst´p, dzi´ki panujàcej atmosferze oraz profesjonalnemu przygotowaniu Seniorów-aktorów. WyÊmienicie
odnajdowali si´ na scenie, jak profesjonaliÊci, potrafili oddaç przekaz utworu, co sprawi∏o, ˝e prze˝ywa∏am t´ histori´ wraz z bohaterami. To widowisko poch∏ania∏o i wciàga∏o do literackiego Êwiata. „Teatr jest najwa˝niejszà rzeczà na
Êwiecie, gdy˝ tam pokazuje si´ ludziom, jakimi
mogliby byç, jakimi pragn´liby byç”.
Przygotowany przez Seniorów spektakl b´d´
wspomina∏a z du˝ym sentymentem. Moim zda-

niem to przedstawienie, w tak Êwietnym wykonaniu, mog∏oby byç wystawiane w profesjonalnym teatrze.
Mimo ró˝nych przeciwnoÊci losu oraz podesz∏ego
wieku Seniorzy umieli wspaniale odegraç swoje role, za co ich podziwiam i dzi´kuj´.

Serdeczne podzi´kowania sk∏adamy Pani dr Gra˝ynie Dàbrowskiej, która jest re˝yserem przedstawienia i zaprosi∏a nas na spektakl.
Aleksandra Bakiera kl. Ia
Uczennica Gimnazjum nr. 120
im. Noblistów Polskich
Nr 157 / Kwiecieƒ 2014
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komfort kontynuowania edukacji na studiach wy˝szych.
Dzia∏alnoÊç funduszu finansowana jest z darowizn co miesiàc przekazywanych przez cz∏onków
rodziny Putka oraz Piekarnie Cukiernie Putka, jak
i wp∏at 1% podatku. Do tej pory Kapitu∏a Funduszu przyzna∏a 87 stypendiów rekrutacyjnych, 44
stypendia na pierwszy rok studiów, 22 na drugi
rok studiów i 7 stypendiów na trzeci rok studiów.

Spraw, by mogli studiowaç
Ju˝ ponad 3 lata temu cz∏onkowie rodziny
Putka utworzyli Fundusz Stypendialny „Rozwiƒ
Skrzyd∏a” im. J. i J. Putka pod patronatem renomowanej Fundacji im. Stefana Batorego. Celem
Funduszu jest wspieranie finansowe m∏odych
i zdolnych, którzy z powodu trudnej sytuacji
materialnej nie mogliby sobie pozwoliç na

SP 12 ma talent do niemarnowania
13 marca sklep Tesco na Goc∏awiu zmieni∏ si´
w niecodziennà sal´ lekcyjnà. To uczennica ze Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej nr 12 w Warszawie
odebra∏a cenne nagrody i Êwi´towa∏a wraz z nauczycielami swój sukces w konkursie Tesco dla
Szkó∏ – „Talent do niemarnowania”. Zespó∏ „Karina
i 5b”, pokonujàc prawie 600 zespo∏ów z ca∏ej Polski, decyzjà jurorów zdoby∏ wyró˝nienie w ogólnopolskim konkursie.
Sàsiedzi, rodzice, w∏adze lokalne, klienci sklepów
– uczennicy z Weso∏ej uda∏o si´ zaanga˝owaç tak
wiele osób do walki z marnowaniem ˝ywnoÊci. I to
w∏aÊnie doceni∏o jury 11. edycji konkursu Tesco dla
Szkó∏. Decyzjà jurorów i internautów w konkursie
zwyci´˝y∏o 26 zespo∏ów z ca∏ej Polski, które otrzyma∏y nowoczesny sprz´t multimedialny dla swoich
szkó∏. Poziom nades∏anych prac by∏ jednak tak wysoki, ˝e fundator konkursu, na podstawie rekomenda-

cji jury, zdecydowa∏ si´ dodatkowo wyró˝niç kolejne
16 zespo∏ów. W tym zaszczytnym gronie znalaz∏ si´
zespó∏ „Karina i 5b” ze Szko∏y Podstawowej nr 12
w Warszawie. Ale nie tylko wygrana jest wa˝na.
– Temat niemarnowania zosta∏ bardzo mocno
przybli˝ony dzieciom, a przez to te˝ ca∏ym rodzinom
i ca∏emu naszemu spo∏eczeƒstwu – przyzna∏ Marek
Borowski, Prezes Federacji Polskich Banków ˚ywnoÊci i juror konkursu. Mamy jeszcze w tym zakresie
bardzo du˝o do zrobienia, ale w∏aÊnie takie konkursy pokazujà, ˝e mo˝emy zmieniaç Êwiat i to jest w∏aÊnie to, co jest pi´kne i co warto robiç.
W tym roku, przy merytorycznym wsparciu Federacji Polskich Banków ˚ywnoÊci, konkurs „Talent do
niemarnowania” edukowa∏ ponad 6 tysi´cy
uczestniczàcych w konkursie dzieci w tematyce
niemarnowania ˝ywnoÊci. Uczniowie, zach´ceni
cennymi nagrodami, nakr´cili 587 filmików, które

Lista osób m∏odych, uzdolnionych, potrzebujàcych wsparcia finansowego jest jednak znacznie
d∏u˝sza i dlatego zach´camy do wspierania
Funduszu poprzez przekazanie 1% podatku
na Fundacj´ im. Stefana Batorego z dopiskiem: „Rozwiƒ skrzyd∏a” (KRS: 0000101194).
Wi´cej informacji na temat Funduszu znajduje si´ na stronie: www.batory.org.pl/fundusze
_powierzone/rozwin_skrzydla.
Zuzanna Putka-Twardowska
w zabawny, pouczajàcy, a czasem Êpiewajàcy sposób namawia∏y do niemarnowania jedzenia. Dzi´ki
konkursowi tak˝e internauci, którzy oddali w sumie
ponad 1,5 miliona g∏osów na filmy uczestników,
dowiedzieli si´ o problemie marnowania ˝ywnoÊci
i sposobach zapobiegania temu zjawisku. Efekty
tej najwi´kszej lekcji niemarnowania w Polsce
mo˝na obejrzeç na stronie www.tescodlaszkol.pl.
Zespó∏ „Karina i 5b” Êwi´towa∏ swoje zwyci´stwo
na gali w towarzystwie nauczycieli, rodziców, przedstawicieli Banku ˚ywnoÊci SOS w Warszawie, zaproszonych goÊci oraz ponad 100 uczniów – uczestników konkursu. Gala by∏a pe∏na gier i zabaw zwiàzanych z tematykà konkursu – niemarnowaniem
˝ywnoÊci, w których dzieci, wykorzystujàc swoje
zdolnoÊci i wiedz´, walczy∏y o dodatkowe upominki. OczywiÊcie punktem kulminacyjnym by∏o wr´czenie nagród. Kolejna edycja konkursu Tesco dla Szkó∏,
pe∏na równie dobrej zabawy i atrakcyjnych nagród,
rusza ju˝ jesienià!
Tesco dla Szkó∏

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. Pi´tro Licz. Rejon
oferty m2
pokoi
1222 30
1/3
1
Stara Mi∏osna
1217 54,6 2/2
2
Sulejówek
1213 57
1/2
2
Stara Mi∏osna
1216 45
3/3
1
Stara Mi∏osna
1220 84,4 1/3
3
Stara Mi∏osna

Nr
oferty
1528
1316
1451
1524
1530

Cena
w PLN
170.000
270.000
320.000
220.000
475.000

Pow.
m2
507
581
750
625
850

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

Cena
w PLN
456.000
375.000
232.000
350.000
495.000

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
775
252
170

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

Cena w PLN
1.150.000
770.000
560.000
680.000

Rodzaj domu
Rok
wolnostojàcy
segment Êrodkowy
bliêniak
segment skrajny

Stan wykoƒczenia
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony

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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PiàtoklasiÊci z ZS nr 94
na planie filmowym

Niedawno braliÊmy udzia∏ w ciekawej wycieczce
na wystaw´ „Plan Filmowy – Miasto 44” w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.
MieliÊmy niepowtarzalnà okazj´ poczuç si´ jak
twórcy filmu, zobaczyç oryginalnà scenografi´ filmu
„Miasto 44” i zajrzeç do miejsc na co dzieƒ niedost´pnych dla osób spoza ekipy filmowej.
Kiedy weszliÊmy do budynku, szatnia (i jej otoczenie) wyglàda∏y jak przychodnia, tylko nie polska,
bo nie by∏o kolejek. ZostaliÊmy ucharakteryzowani
na powstaƒców, dostaliÊmy stroje wojskowe, a pani makija˝ystka namalowa∏a nam sztuczne siniaki,

a nawet krew, zacz´liÊmy ˝artowaç, ˝e ktoÊ nas pobi∏. Potem weszliÊmy na plan. By∏o tam Êwietnie!
W oczy rzuca∏ si´ zniszczony budynek, a obok nas
by∏ ekran z nagraniami (podobno z drugiej wojny
Êwiatowej). Pani oprowadzajàca nas opowiada∏a
o pracy kamery, jej operatorze itp. Nast´pnie podzieliliÊmy si´ na dwie grupy, jedna wesz∏a do
zniszczonego domu, a druga obejrza∏a par´ filmików, potem grupy zamieni∏y si´. Póêniej dowiedzieliÊmy si´, w jakich miejscach kr´ci si´ sceny do

Pretesting
10 marca 2014 roku Dwuj´zyczna Szko∏a Podstawowa nr 1 w Weso∏ej otrzyma∏a presti˝owy status
Pretesting Centre. Dzi´ki temu uczniowie naszej placówki majà mo˝liwoÊç uczestniczenia w bezp∏atnych
egzaminach próbnych m.in. PET for Schools – poziom B1. Wszystkie materia∏y przygotowuje i ocenia
Cambridge English Language Assessment.

tego filmu, nasza przewodniczka
mówi∏a nam równie˝ o strojach,
które wyglàda∏y jak z drugiej
wojny Êwiatowej – sukienki by∏y
szare, brudne i poszarpane, podobnie jak bluzy i spodnie. Nast´pnie weszliÊmy do
sztucznych kana∏ów. Na koniec odby∏ si´ quiz.
Ta wycieczka by∏a inna ni˝ wszystkie. Pozwoli∏a
nam wczuç si´ w atmosfer´ drugiej wojny Êwiatowej. Bardzo nam si´ podoba∏o, poniewa˝ mieliÊmy
okazj´ poznania pracy na planie filmowym. Szkoda,
˝e „nasze powstanie” trwa∏o tylko jeden dzieƒ.
Piotr Koc
uczeƒ kl. Vb ZS nr 94

Tradycjà naszej szko∏y jest organizacja sesji
egzaminacyjnej, w której co roku wielu naszych
podopiecznych przyst´puje do egzaminów Cambridge z doskona∏ymi rezultatami.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom
Dwuj´zycznej Szko∏y Podstawowej nr 1 wspania∏ych wyników. ˚yczymy dalszych sukcesów.
Justyna Kapusta
koordynator kszta∏cenia j´zykowego DSP nr 1

Mi´dzyszkolne zaj´cia muzealne
W Szkole Podstawowej nr 353 w bie˝àcym roku szkolnym odby∏ si´ cykl zaj´ç mi´dzyszkolnych przeznaczony dla klas IV–VI szkó∏ podstawowych z Weso∏ej, zatytu∏owany „Szlakiem
muzeów i miejsc pami´ci w stolicy”. Projekt realizowano zgodnie z za∏o˝eniami Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, którego
pomys∏odawcà i koordynatorem by∏ nauczyciel historii i spo∏eczeƒstwa – Grzegorz ¸eszczyƒski. Przedsi´wzi´cie to spotka∏o si´ z entuzjastycznym przyj´ciem ze strony uczniów.
Celem zaj´ç by∏o przybli˝enie uczniom ró˝norodnoÊci obiektów muzealnych na terenie Warszawy,

a jednoczeÊnie ukazanie ich jako miejsc atrakcyjnych, w których ka˝dy – w zale˝noÊci od zainteresowaƒ – znajdzie coÊ dla siebie. Dlatego te˝ w jesienne soboty odwiedzaliÊmy muzea, prezentujàce
odmienne typy eksponatów. Jako pierwsze na liÊcie
znalaz∏o si´ Muzeum Sportu i Turystki, usytuowane
w atrakcyjnym architektonicznie budynku Centrum
Olimpijskiego nieopodal Wis∏y. MogliÊmy obejrzeç
szereg pamiàtek po sportowcach i kolekcj´ trofeów
z ró˝nych rangà imprez sportowych: od igrzysk
olimpijskich po mistrzostwa Êwiata i Polski. Kolejnym obiektem by∏o Muzeum Kolejnictwa na warszawskiej Woli, gdzie zapoznaliÊmy si´ nie tylko

z historià kolei na ziemiach polskich, ale mieliÊmy
te˝ mo˝liwoÊç zwiedzenia oryginalnych parowozów z ró˝nych epok. Po muzeum oprowadzi∏a nas
pani przewodnik, której uczniowie zadawali mnóstwo pytaƒ, ale równie˝ znali odpowiedzi na jej zagadki. Na mapie naszych wyjazdów znalaz∏o si´
tak˝e Muzeum Wojska Polskiego, gdzie uczestniczyliÊmy w lekcji na pok∏adzie samolotu wojskowego. Uczniowie mogli nie tylko pos∏uchaç o jego historii i dzia∏aniu, ale te˝ przymierzyç prawdziwy
spadochron i he∏m lotniczy, zwiedziç wn´trze Êmig∏owca, gdzie ka˝dy móg∏ usiàÊç za jego sterami.
Tematyka zaj´ç spotka∏a si´ z ogromnym zainteresowaniem zarówno ch∏opców, jak i dziewczàt.
Z ka˝dej lekcji w muzeum uczniowie sporzàdzali
gazetk´ szkolnà, a materia∏y informacyjne i zdj´cia
znajdujà si´ na stronie internetowej SP 353.
Obecnie czekamy na decyzj´ o kontynuacji zaj´ç
i zapraszamy do udzia∏u uczniów szkó∏ podstawowych klas IV–VI z ca∏ej dzielnicy. Czekajà na Was ciekawe obiekty muzealne stolicy, które zamierzamy poznawaç w równie atrakcyjny jak do tej pory sposób.
Grzegorz ¸eszczyƒski
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DORABIANIE KLUCZY
mieszkaniowych i samochodowych

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
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.

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

tel. 604 24 64 44
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◗ Sprzedam mieszkanie na osiedlu Plac Wojska Polskiego
– 51,6 m2 – 2 pokoje, kuchnia, ∏azienka, balkon, piwnica.
8 min do stacji PKP. Tel. 505 126 453.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏ki z warunkami zabudowy
po 1200 m2, Kàck gmina Wiàzowna. Cena do uzgodnienia. Tel. 508-471-255.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ rekreacyjno-budowlanà
1000 m2 (media) w Nadkolu k. Kamieƒczyka. 696 44 34 13.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà pod Piasecznem, 1013 m2,
95 tys., 37x27, woda, pràd, gaz, tel. 606 466 001
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà jako inwestycj´, TYLKO 100
tys. za 3 dzia∏ki po ok. 1000 m2, 4km od Al. Krakowskiej,
tel. 606 466 001.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 4 km za Bemowem, Stare
Babice, 800 m2, 20x40, media, tel. 606 466 001.
◗ Sprzedam mieszkanie 80 m2 w Starej Mi∏oÊnie: 4 pokoje,
∏azienka, wc, kuchnia. Dwa miejsca parkingowe i dwa pomieszczenia piwniczne (jedno zaadaptowane na mieszkanie). 509 694 103.

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 segment Êrodkowy 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 bezpoÊrednio dzia∏k´ us∏ugowo mieszkalnà
460 m2 w Starej Mi∏osnej-róg Jana Paw∏a II i Fabrycznej
506 131 014.
◗ Sprzedam dom wolnostojàcy Stara Mi∏osna (dwa poziomy+u˝ytkowa urzàdzona suterena) du˝y taras, dwa gara˝e, atrakcyjna cena 501 400 044.

◗ Sprzedam segment w Starej Mi∏osnej. ¸adnie wykoƒczony. W rozliczeniu dzia∏ka lub mieszkanie – kierunek Miƒsk
lub Lublin, inne propozycje 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,
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 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.

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE
tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl

◗ 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 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.
◗ 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.

Us∏ugi hydrauliczne

tel.: 692 905 352
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◗ 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.
◗ Sprzedam bardzo ∏adnà, wymiarowà dzia∏k´ budowlanà,
ogrodzonà w Markach. 1500 m2 – pràd, gaz, infrastruktura, tel. 519 781 759; 510 030 551.
◗ 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∏, tel. 537 047 887.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 709 m2 Warszawa ul. Rozewska 28 – wszystkie media – mo˝na postawiç dom wolno stojàcy, siedzib´ firmy lub bliêniak – 695 tys z∏, bezpoÊrednio sprzedam lub zamieni´ Warszawa tel 537 047 887.

◗ Rega∏ Expedit (Ikea) bia∏y 185x185 troszk´ u˝ywany,
300z∏, odbiór z obr´bu osiedla tel. 602 371 602
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131
◗ 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
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SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam ubranka dla dziewczynki na 122–128cm wzrostu: min sukienki, bluzeczki, kurteczki oraz rower 14”
czerwony bmx. Rzeczy sà u˝ywane lecz w dobrym stanie.
Tel. 666 327 035.
◗ Sprzedam fotelik samochodowy firmy Romer. Fotelik jest
u˝ywany, ale w dobrym stanie. Pokrowiec wyprany, posiada normalne Êlady u˝ytkowania. Cena do negocjacji.
tel 509-807-157.
◗ Do sprzedania wózek dzieci´cy wielofunkcyjny firmowy
Mutsy (gondola, spacerówka, fotelik samochodowy, folie
od deszczu). Stan b. dobry. Tel 605 077 751.
◗ Sprzedam fotelik samochodowy dla dzieci 0-9kg MAXI-COSI stan b. dobry. Kolor szary. tel. 605 077 751.
◗ Sprzedam ma∏o u˝ywany rower 14’ dla dziewczynki 3–5 lat,
Decathlon TICHA B’TWIN, kolor ró˝owy z kó∏kami bocznymi
i drà˝kiem do nauki. Cena 300 PLN. Tel.: 608-111-443.

◗ Kupi´ Chiƒskie znaczki pocztowe, przesy∏ki pocztowe z Chin
i Korei Pó∏nocnej, stare koperty listów, stare widokówki i karty pocztowe z Polski i krajów sàsiadujàcych, tel. 602 511 582
◗ Sprzedam tanio blach´ ocynkowanà o wymiarach
100x200 cm, arkusz – 30 z∏ i blat do pracowni o wym.
4x80x315 cm tel. 22 615 30 60
◗ Kupi´ lub wezm´ zamra˝ark´ i lodówk´ tel. 516 390 664
◗ Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny i materac przeciwodle˝ynowy. tel. 603 310 664

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

Tel. 660-769-211
Pranie, bezpy∏owe trzepanie
dywanów, zas∏on, tapicerki
maszynà KIRBY. Czas schni´cia
1,5 h. Tel. 606-752-724.
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◗ Sprzedam u˝ywane ∏ó˝eczko turystyczne. Granatowe
w lokomotywy:) stan bdb. Cena 100 z∏. Tel: 501 546 848
◗ Do sprzedania wózek dla dwojaczków, kolor czerwony,
w komplecie spacerówki + 2 foteliki samochodowe tel.
516 390 664.
◗ Do sprzedania wózek dla dziecka. Antyczny, du˝e ko∏a
z elementami wikliny, tel. 516 390 664.
◗ Kupi´ lub przyjm´ wózek – spacerówk´ z du˝ymi ko∏ami
tel. 516 390 664.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Sprzedam p∏yt´ g∏ównà ASRock 970 Pro3 R2.0 oraz procesor AMD FX 4130. tel 790202559.
◗ Jacht ˝aglowy „Venus” z pe∏nym wyposa˝eniem + przyczepa pod∏odziowa dwuosiowa. Cena do negocjacji. tel.
604-225-962, 22 773-89-57.

US¸UGI OGRODOWE

• WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
• SPRZÑTANIE GA¸¢ZI I LIÂCI
• POMOC W PRACACH OGRODOWYCH
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◗ Dzia∏ki budowlane w Zakr´cie (1 km od os. St. Mi∏osna)
sprzedam bezpoÊrednio pow: 1000, 1159, 1880m2, ∏adna okolica wÊród nowych domów. Media: gaz i pràd. Tel.
509 944 748.
◗ Sprzedam dzia∏k´ w Starej Mi∏osnej 1041 m2 (504 m2
i 537 m2 – 16m na 32m). Na dzia∏ce altana i komórka,
pràd i woda, reszta mediów w ulicy. Ogrodzona siatkà.
Tel. 606-762-144.
◗ BezpoÊrednio sprzedam atrakcyjnà dzia∏k´ budowlanà
przy ul. Hafciarskiej, 1700 m2, w∏asnoÊç hipoteczna, aktualne warunki zabudowy, tel. 501-668-666
◗ Sprzedam lub zamieni´ na mieszkanie atrakcyjnie po∏o˝ne dzia∏ki budowlane w Izabeli pod Warszawa. Szczegó∏y pod nr tel: 519-186-285, 511-200-610

◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie 48 m2, z pi´knym tarasem 43 m2, trzy pokoje, osiedle „Pod Sosnami”, Stara
Mi∏osna. tel. 605 077 751.
◗ Sprzedam – dzia∏ka 4.900 m, Mazury, powiat E∏k, blisko
jezioro tel. 787 142 983.

czynne: wt-pt 1200-1900, sob 1000-1400
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NIERUCHOMOÂCI

ul. Trakt Brzeski 73 (bud. Biedronki)

Nowa sala bankietowa Villa Avanti
zaprasza na wesela, chrzciny,
weso∏e urodziny z Animatorem
i inne imprezy.
tel. 22 780 32 90, 502 600 775
www.villaavanti.waw.pl
186

Tel. 508 348 728, 501 256 908
◗ Sprzedam Zbiorniki 1000l w koszu na palecie czyste
i brudne od 100z∏, Transport, Góraszka 506 160 122.
◗ Sprzedam Kosze na odpady Nowe 660l, Transport, Góraszka 506 160 122.
◗ Sprzedam fax-telefon. Firmy SHARP UX A460. ma∏o u˝ywany. Cena do negocjacji. tel. 509-807-157
◗ Biurko/stolik pod komputer, ma∏y, okleina olcha, 100z∏,
nieu˝ywany, z terenu osiedla, tel. 602 371 602
◗ Sprzedam nowy wózek inwalidzki ze zdejmowanymi oparciami, lekki, super! oraz nowy materac przeciwodle˝ynowy, rurkowy. Kupione poza NFZ. Stara Mi∏osna. Tel: 501 546 848
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◗ 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 5700 z∏ Warszawa tel. 537 047 887
◗ 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

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY
◗ MATEMATYKA! Studentka Szko∏y G∏ównej Handlowej
udzieli korepetycji z matematyki. Konkurencyjna cena.
Dojazd. Tel. 796 877 744
◗ NAUKA GRY NA GITARZE – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie
rozczarujesz. Tel. 695-622-848

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

◗ MATEMATYKA Studentka SGH z przyjemnoÊcià udzieli korepetycji uczniom szko∏y podstawowej i gimnazjum. Niezmierzone pok∏ady cierpliwoÊci odziedziczone po mamie – nauczycielce matematyki. Dojazd do ucznia. Tel: 793 029 009
◗ MATEMATYKA, FIZYKA: Studentka 3 roku Politechniki
Warszawskiej udzieli korepetycji z matematyki i fizyki, pomo˝e w przygotowaniu do sprawdzianu czy klasówki. Tel.
502-381-369.

Szybka pożyczka do 7000 zł!

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

Provident Polska S.A. 600 400 288

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

(taryfa wg opłat operatora)

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Równe raty, bez ukrytych opłat.
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WESO¸A

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

realizujemy
zamówienia
indywidualne

Weso∏ego
Alleluja!

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

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

czynne: pon.-pt., godz. 8:00-16:00
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WESO¸A
OG¸OSZENIA DROBNE – c.d.

506 173 607
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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

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

KOLEKCJONER KUPI
TEL: 502-011-257

w w w. g a r d e n a n d p l e a s u r e . p l
127

WESO¸A, Trakt Brzeski 68 (parter)
tel. 609-711-754, pon.-pt. 9-17, sob. 9-13

17
4

501 14 14 40

Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77
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◗ FIZYKA, MATEMATYKA – matury, studenci. Doje˝d˝am.
Dr, tel: 607-690-614
◗ Studentka Filologii Romaƒskiej na UW udzieli korepetycji
z j´zyka francuskiego osobom w ka˝dym wieku. Miejsce
spotkaƒ i cena do uzgodnienia. Tel. 502568012
◗ J¢ZYK POLSKI. Korepetycje. Magister filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym. Doktorant UW. 501 190 335.
◗ 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.
◗ Francuski z dojazdem – Stara Mi∏osna, Weso∏a tel. 602
276 202.

◗ 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
◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie nauczania. Tel. 22 773 28 07
◗ 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

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

Tel. 22 773 33 77
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◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci w nauce, odrobiç lekcje, poszerzyç wiedz´. Dostosowanie zaj´ç do potrzeb ucznia. Przedszkole oraz kl.
0–III Dojazd gratis. tel 728 814 601
◗ Indywidualne zaj´cia logopedyczne w domu pacjenta
prowadzone przez dyplomowanego pedagoga – logoped´ (terapia opóênionego rozwoju mowy, wad wymowy,
zaburzeƒ tempa mowy) tel. 609 503 663
◗ 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.
◗ Chemia, fizyka, matematyka – solidnie i bezstresowo
przygotuj´ uczniów gimnazjum do klasówek, sprawdzianów i egzaminu, anga˝uj´ si´ w ka˝dy niezrozumia∏y materia∏. Dojazd do ucznia. Tel: 796 868 462.

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà, uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje tel.
600 432 140.
◗ DoÊwiadczona, cierpliwa, dyspozycyjna, bez na∏ogów, lubiàca dzieci zaopiekuje si´ ma∏ym dzieckiem lub starsze
odbierze ze szko∏y i zajmie si´ nim do powrotu rodziców
z pracy. Tel. 517 800 293
◗ Cierpliwa, dyspozycyjna, bez na∏ogów zaopiekuje si´ ma∏ym dzieckiem lub odbierze starsze ze szko∏y i zaopiekuje
si´ nim do powrotu rodziców. Tel. 602-610-965.

WYNAJM¢/DO WYNAJ¢CIA
◗ 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.
◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach z j´z. polskim na
ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie do matury i prezentacji, Weso∏a, tel. 22 773 40 87.
◗ Business/General English – lektorka akademicka tel: 604
433 728.
◗ 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

HOTEL DLA KOTÓW I MA¸YCH ZWIERZÑT
STRZY˚ENIE, KÑPIELE
I PIEL¢GNACJA ZWIERZÑT

OGRODY – Projektowanie i realizacja
Architektura Krajobrazu

SPRZEDA˚, MONTA˚

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

GARDEN & PLEASURE

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

POPRAWKI, PRZERÓBKI • SZYCIE NA MIAR¢
FIRANY, ZAS¸ONY, OBRUSY • PRZESZYCIA
KALETNICTWO • WYPRZEDA˚ BIUSTONOSZY

◗ 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
◗ J´zyk NIEMIECKI. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. DwanaÊcie lat doÊwiadczenia.
500 720 523
◗ J´zyk polski. Korepetycje. Tel. 506 316 077
◗ MATEMATYKA – student 5. roku PW udzieli korepetycji
uczniom gimnazjum, 508-529-094
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI na wakacje!!! Zapraszam wszystkich ch´tnych na wakacyjny kurs j´zykowy.
Zaj´cia indywidualne lub w grupach. Dojazd do ucznia.
Wszystkie poziomy. Tel: 0-519-186-285
◗ Studentka nauczania j. angielskiego na UW udzieli korepetycji i pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci dzieciom ze szko∏y
podstawowej i gimnazjum. Dojazd do ucznia na terenie
Starej Mi∏osnej. Mi∏a atmosfera, indywidualne podejÊcie
do ucznia. 600-076-602

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

Pracownia Sztuki Ogrodowej

US¸UGI KRAWIECKIE

DACHY

KARMY dla psów i kotów oraz
art. zoologiczne na telefon, z dostawà
do domu GRATIS. Zapraszamy!
Tel. 602-323-888 .
21
www.hauhau24.pl

◗ Wynajm´ dzia∏k´ pod dzia∏alnoÊç us∏ug. o powierzchni
1600 m2 przy Trakcie Brzeskim. Tel 664 432 131.
◗ Wynajm´ pokój dla pracujàcej kobiety, w wieku od lat 45,
w pobli˝u Instytutu Kardiologii, w Aninie. tel. 22/812-11-33.

692-081-969
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Tel. 601 262 086.

8

Lek. wet. Izabela Rupiƒska

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

7

Szko∏a Podstawowa
Niepubliczna nr 90
Gimnazjum Niepubliczne w Weso∏ej

Sklep Kamiks

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

WWW.KAMIENIARSKI-SKLEP.ABC24.PL

Tel. 22 773 33 77
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◗ Do wynaj´cia us∏ugowo-biurowy pawilon 50 m2, ul. Grochowska, 2 pokoje, wc, parking, miejsce na reklam´. w pobli˝u przystanek tramwajowy i autobusowy. tel. 600 049 758
◗ Do wynaj´cia lokal handlowo-us∏ugowy 28 m2, z du˝à witrynà, w pawilonie, z zapleczem, wc, miejscem parkingowym, ul.
Grochowska, bezpoÊrednio tel. 22 403 43 94, 886 181 883.
◗ 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.
◗ 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
◗ Wynajm´ budynek (gara˝, magazyn) 60 m2 + 300 m2
placu, Warszawa Weso∏a (blisko Traktu Brzeskiego) teren
ogrodzony cena 500 z∏+koszty tel. 601 620 890.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Ukrainka z kilkuletnim doÊwiadczeniem w Polsce podejmie ka˝dà prac´ od zaraz. Ola +38 0993460893 lub
+380 963353985.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. Tel. 606-752-724
◗ Szukam pracy, sprzàtnie, prasowanie, opieka nad dzieçmi. Posiadam samochód. tel. 505 103 948

Przedstawiciel włoskiej ﬁrmy w branży drobne
AGD poszukuje operatywnego, dyspozycyjnego
przedstawiciela handlowego.
Wymagane: prawo jazdy kat.B, wykształcenie
min. średnie, wysoka kultura osobista.
CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na:

agiza-agd@wp.pl
◗ Z∏ota Ràczka, rozbiórki, kucie betonu tel. 503 150 991
◗ Szukam pracy – mycie okien, sprzàtanie w domach, porzàdki tel. 511 210 315
◗ Z∏ota Ràczka elektryka, malowanie tel. 516 075 825
◗ Potrzebna Pani do sprzàtania domu co drugi tydzieƒ tel.
512 096 261
◗ Poszukuj´ osoby do ca∏odziennej opieki nad starszà kobietà. Mo˝liwoÊç zamieszkania – Zàbki tel. 500 119 594
◗ Drobne remonty solidnie i tanio „z∏ota ràczka” tel. 0 692
977 947
◗ Uczciwa Ukrainka szuka pracy: sprzàtanie, prasowanie,
mycie okien, sprzàtanie biur po godzinach pracy. Telefon:
880-096-769 lub 506-043-794 .
◗ 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 – porzàdki, remonty, malowanie i inne prace.
tel. 518 731 920

chemia do kamienia
akcesoria na nagrobki
ul. Diamentowa 20
501 75 75 42, 22 773 16 62
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– TANIO I SOLIDNIE –
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DAWBRUK

HYDRAULIK

◗ 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.
◗ Z∏ota ràczka – remonty, glazura-terrakota, Êcianki z g/k, hydraulika z PCV, malowanie, panele i inne wykonuj´ osobiÊcie, uczciwy bez na∏ogów. Prace w okolicy Stara Mi∏osna,
Weso∏a, Sulejówek, Rembertów tel. 888 030 994.

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

www.dogadajciesie.pl
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◗ Drobne i remonty - Z¸OTA RÑCZKA - Tel. 601 313 561.
◗ „Z∏ota ràczka” us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel.: 0 507 097 028
◗ Gotowanie obiadów dla starszych osób tel. 511 210 315
◗ Opieka i pomoc w nauce dla ucznia 3-4 godz. dziennie
tel. 511 210 315
◗ Zdun, budowa i przebudowa piecy i kuchni kaflowych
oczekuje propozycji tel. 723 745 118
◗ Z∏ota ràczka tel. 515 400 656.

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4
◗ Z∏ota ràczka 503 150 991.
◗ 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. tel. 537 047 887.

RÓ˚NE
◗ Znaleziono kluczyk od samochodu w okolicy przystanku
Torfowa. Tel. 782 359 187.
◗ Terapia – pomoc w wyjÊciu z uzale˝nienia: alkohol, narkotyki, hazard, inne. Spotkania, oÊrodki. Bezp∏atnie. Teen
Challenge, www.teenchallenge.pl, tel. 601 620 890.

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

Konrad Skorupka – tel. 607-314-667
e-mail: konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy tak˝e do reklamowania si´ w innych wydaniach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”:
• Wawer,
– Konrad Skorupka,
Rembertów kontakt powy˝ej

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

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

• 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

28

salonie
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WESO¸A

12 kwietnia
– egzamin
wstępny
do gimnazjum.

Zapraszamy!

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

• 20 lat doÊwiadczenia
• pełen zakres usług
• korzystne ceny
• pomoc w zało˝eniu działalnoÊci
gospodarczej
Tel. 22 773-25-69, 22 773-38-91
www.podatkiwesola.pl
Warszawa-Wesoła ul. Trakt Brzeski 54 A (pawilony handlowe)

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

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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