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PIKNIK WESO¸A 2014
1 czerwca 2014 r. (niedziela) po raz czter-

Koncert z okazji kanonizacji
Jana Pawła II w Wesołej

nasty odb´dzie si´ PIKNIK WESO¸A. Zapraszamy wszystkich mieszkaƒców Weso∏ej oraz
innych dzielnic Warszawy na teren OÊrodka
Szkoleniowego Sportów Konnych i Rekreacji
Stowarzyszenia Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej w Starej Mi∏oÊnie, ul. Szkolna 14. Zapewniamy bogaty program estradowy i rekreacyjny, gry i zabawy, zawody sportowe, pokazy plenerowe, mi´dzy innymi:

od godz. 1300 do 1900
■

■

zruszajàcych, podnios∏ych i niezapomnianych chwil mogliÊmy doÊwiadczyç
28 kwietnia w koÊciele pod wezwaniem Êw. Jana Paw∏a II w Weso∏ej na Placu Wojska Polskiego. Obecni byli mi´dzy innymi: pose∏ na Sejm
RP – Ligia Krajewska, burmistrz dzielnicy Weso∏a – Edward K∏os, zast´pca burmistrza dzielnicy
Weso∏a – Marian Mahor, zast´pca burmistrza
dzielnicy Weso∏a – Krzysztof Kacprzak, przewodniczàcy Komisji OÊwiaty, Kultury i Sportu
Rady Dzielnicy Weso∏a – Leszek Winiarski, ge-

W

nera∏ brygady Andrzej Danielewski – inspektor
szkolenia w Inspektoracie Szkolenia Dowództwa Generalnego RSZ, p∏k. Adam Bera – szef
sztabu 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im.
Tadeusza KoÊciuszki, p∏k. Robert Kopacki – szef
sztabu Jednostki Wojskowej GROM, ksiàdz pra∏at pp∏k. Wies∏aw Okoƒ – kapelan Jednostki
Wojskowej GROM i proboszcz Parafii Garnizonowej w Weso∏ej, ksi´˝a z sàsiednich parafii
w Weso∏ej: ksiàdz pra∏at Józef Skarpetowski
i ksiàdz Mariusz T∏okiƒski, przedstawiciele jed-

nostek organizacyjnych, placówek oÊwiatowych
i instytucji kultury dzielnicy Weso∏a.
Homili´ wyg∏osi∏ ksiàdz dr Konrad Krajewski.
Po mszy zebrani mogli z∏o˝yç czeÊç i uca∏owaç relikwi´ Âwi´tego Jana Paw∏a II. Zwieƒczeniem uroczystoÊci by∏ poruszajàcy serce koncert Kwartetu
Smyczkowego Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej SONATA im. Bogumi∏a Repeckiego w sk∏adzie:
Ireneusz Izdebski – koncertmistrz, Monika Sieracka-Salas – II skrzypce, Pawe∏ Czarny – altówka,
Edyta Maƒczak – wiolonczela. Kwartet przepi´knie wykona∏ wznios∏y i refleksyjny utwór: Requiem KV 626 Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Jacek ¸epecki – dyrektor generalny Orkiestry –
odczyta∏ fragmenty z „Testamentu” Jana Paw∏a II:
Zanim stàd odejd´, prosz´ was...
– abyÊcie nigdy nie zwàtpili i nie znu˝yli si´,
i nie zniech´cili,
– abyÊcie nie podcinali sami tych korzeni,
z których wyrastamy.
Prosz´ was:
– abyÊcie mieli ufnoÊç nawet wbrew ka˝dej
swojej s∏aboÊci,
– abyÊcie szukali zawsze duchowej mocy u Tego,
u którego tyle pokoleƒ ojców naszych i matek
jà znajdowa∏o,
– abyÊcie od Niego nigdy nie odstàpili,
– abyÊcie nigdy nie utracili tej wolnoÊci ducha,
do której On wyzwala cz∏owieka,
– abyÊcie nigdy nie wzgardzili tà mi∏oÊcià,
która jest najwi´ksza,
która si´ wyrazi∏a przez krzy˝, a bez której ˝ycie
ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
Marta Frejtan
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Miasteczko Ceramiczne – III Festiwal „Ceramika.
Moc ˚ywio∏ów”: kiermasz r´kodzie∏a, warsztaty ceramiki, malowanie biskwitów, warsztaty
tworzenia bi˝uterii, konkurs toczenia na kole
garncarskim i inne atrakcje
Miasteczko Samochodowe – stoiska firm motoryzacyjnych
Miasteczko Zabaw – dla dzieci w wieku przedszkolnym
Miasteczko Zdrowia – profilaktyka chorób odtytoniowych i pneumologicznych, badanie cholesterolu i punkty konsultacyjne szczepieƒ ochronnych
Miasteczko Wojskowe – prezentacja sprz´tu
wojskowego
sport – rozgrywki i miniturnieje sportowe:
pi∏ka no˝na, unihokej, krykiet, golf, frisbee,
speed badminton, bule
rekreacja – konkurencje indywidualne, rodzinne i zespo∏owe
pokazy udzielania pierwszej pomocy
strefa sponsorska – stoiska firm i instytucji,
które wspar∏y organizacj´ imprezy
stoiska gastronomiczne – grill, dania obiadowe, napoje (w tym piwo), s∏odycze, lody
stoiska handlowe – m.in. ksià˝ki, zabawki, balony

od godz. 1300 do 1700 regionalne zawody w skokach przez przeszkody o Puchar Burmistrza Dzielnicy Weso∏a (pi´ç konkurencji hippicznych)
od godz. 1500 do 1600 spektakl dla dzieci „Akademia Pana Kleksa” w wykonaniu Olgi Mi∏aszewskiej,
Doroty Gorjainow, Stanis∏awa Banasiuka oraz
Macieja Ma∏ysy (lub Zbigniewa Koz∏owskiego)
od godz. 1600 do 1800 wyst´py i pokazy na scenie
od godz. 1700 do 1730 pokaz wolty˝erki
od godz. 1800 do 1900 wyst´p Grzegorza Halamy
Impreza organizowana przez Urzàd Dzielnicy
Weso∏a cieszy si´ od lat popularnoÊcià wÊród
mieszkaƒców dzielnicy, warszawiaków z innych
cz´Êci miasta oraz mieszkaƒców sàsiednich miast.
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Kiełbasa Podwawelska Stół Polski
cena za kilogram
Stół Polski

Coca-Cola puszka

16

0,33 l
Coca-Cola

29

69

2

2

1 szt.
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1 szt.

1 szt.

Musztarda Sarepska Roleski
180 g
Roleski

Kawa Tchibo Family

Mleko Łaciate 2%

100 g
Tchibo

1l
Mlekpol

13

9

1 szt.

79

2

14

9

39

9

1 szt.

1 szt.

1 szt.

Ketchup pikantny,
łagodny Tortex

Napój energetyczny
Las Vegas puszka

Woda Nałęczowianka
niegazowana

Lody Magnum, różne smaki

500 g
Tortex

250 ml
Las Vegas

1,5 l
Nestle Waters

86 g
Algida
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meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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G∏ównie by∏y to zmiany
zwiàzane z zagospodarowaniem Êrodków pozostajàcych po rozstrzygni´tych przetargach.
Nast´pnie Rada zapozna∏a si´ z informacjà
o zagospodarowaniu wód deszczowych. Tu pojawi∏a si´ wa˝na informacja o zamówieniu przez
m.st. Warszaw´ koncepcji modernizacji Kana∏u
Wawerskiego na terenie Wawra w zwiàzku ze
zwi´kszeniem jego roli w odprowadzaniu wód
deszczowych Weso∏ej i Wawra. Tak˝e jeszcze
w tym roku majà powstaç wytyczne do studium
uwarunkowaƒ (dokument poprzedzajàcy powstawanie planów zagospodarowania przestrzennego) w zakresie inwentaryzacji, modernizacji i rozbudowy urzàdzeƒ hydrotechnicznych,
g∏ównie kana∏ów melioracyjnych.

Z prac Rady Dzielnicy
Kwietniowa sesja Rady
Dzielnicy odby∏a si´ 24 kwietnia. Wiodàcym tematem by∏y sprawy funkcjonowania
komunikacji miejskiej. Tym
razem przedstawicieli ZTM
nie by∏o na sesji, gdy˝ wczeÊniej wzi´li oni udzia∏ w poÊwi´conym tym sprawom
posiedzeniu Komisji Infrastruktury. Przewodniczàcy komisji jedynie streÊci∏ jakie tematy by∏y podejmowane i jakich udzielano odpowiedzi. W kolejnym punkcie Rada pozytywnie zaopiniowa∏a
pakiet poprawek do tegorocznego bud˝etu.

 Listy do redakcji
W jednym z ostatnich numerów „WiadomoÊci”,
w dziale poÊwi´conym inwestycjom, przeczyta∏em,
˝e b´dzie projektowane i wykonywane brakujàce
oÊwietlenie w ulicach w Starej Mi∏osnej. To sà m.in.
ulice èródlana i Zdrojowa. Obie uliczki sà niewielkie
i Êlepe, o charakterze dojazdu do posesji zlokalizowanych przy tych uliczkach. Dla podkreÊlenia kameralnoÊci tych uliczek mo˝e zasadne jest zastosowanie s∏upów o charakterze bardziej parkowym, a nie
jak dla ulic przelotowych, asfaltowych. S∏upy
oÊwietlenia typu parkowego zastosowano w ulicy
Cienistej. Niestety nie mam adresów mailowych
do wydzia∏u zajmujàcego si´ przygotowaniem inwestycji w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a. Za Paƒstwa
poÊrednictwem prosz´ o przekazanie takiego
wniosku burmistrzowi Kacprzakowi lub osobom
przygotowujàcym wniosek o wykonanie projektu.
Z powa˝aniem,
Stefan
Od d∏u˝szego ju˝ czasu zwracamy uwag´
projektantów, aby na uliczkach osiedlowych
projektowali oÊwietlenie o charakterze parkowym. Takie zalecenie otrzyma∏ równie˝ projektant oÊwietlenia ulic èródlanej i Zdrojowej.
Akceptacj´ zaprojektowanego oÊwietlenia musi jednak wyraziç Zarzàd Dróg Miejskich w Warszawie, który póêniej eksploatuje wszystkie lampy
drogowe na terenie Miasta Sto∏ecznego.
Dotychczas ZDM akceptowa∏ zaprojektowane
oÊwietlenie drogowe na terenie naszej dzielnicy,
dlatego sàdz´, ˝e projekt oÊwietlenia ulic èródlanej i Zdrojowej równie˝ uzyska takà akceptacj´.
Z powa˝aniem
Krzysztof Kacprzak
zast´pca Burmistrza

Kolejne informacje dotyczy∏y utrzymania czystoÊci w dzielnicy i gospodarki odpadami. Znane
sà ju˝ wreszcie zasady odbioru odpadów gabarytowych, zaÊ od po∏owy maja ma zaczàç funkcjonowaç system zbierania odpadów zielonych.
Na koniec radni zapoznali si´ z planem remontów placówek oÊwiatowych w okresie wakacji,
informacjami o przebiegu akcji „Zima w mieÊcie”,
o kosztach utrzymania oÊwiaty, kultury i sportu
oraz o stanie przygotowaƒ do Pikniku Weso∏a.
Kolejna sesja zapowiedziana jest na 22 maja
br. na godz. 14.00. Szczegó∏owy program b´dzie
dost´pny na 7 dni wczeÊniej w Internecie, zainteresowane osoby serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
przewodniczàcy Rady

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
Informujemy, ˝e odbiór odpadów wielkogabarytowych realizowany jest w ramach nowego
systemu odbioru odpadów nieodp∏atnie, z cz´stotliwoÊcià 1 raz w miesiàcu. Odpady b´dà odbierane sprzed posesji po ka˝dorazowym
uprzednim zg∏oszeniu adresu nieruchomoÊci do
firmy Lekaro lub Urz´du Dzielnicy.
W przypadku zabudowy jednorodzinnej
odbiór odpadów gabarytowych nale˝y zg∏aszaç
co najmniej 1 dzieƒ przed ustalonym (poni˝ej
w tabeli) dniem wywozu:
• telefonicznie na numer Infolinii Lekaro:
22 112 02 84
• telefonicznie na numer Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców dla Dzielnicy Weso∏a 22 773 60 00
• pisemnie na adres e-mail: warszawa@lekaro.pl
W zg∏oszeniu nale˝y podaç:
• dok∏adny adres nieruchomoÊci (ulica, numer
domu)
• rodzaj odpadów i ich przybli˝onà iloÊç w m3
• telefon kontaktowy
• rodzaj zabudowy (jednorodzinna, firma)
Odpady z nieruchomoÊci niezg∏oszonych
nie b´dà odbierane.
W przypadku zabudowy wielorodzinnej odbiór gabarytów w podanych terminach nale˝y zg∏aszaç przez zarzàdc´ lub administratora budynku.
Odpady w dniu wywozu prosimy wystawiç
przed posesj´ przy wjeêdzie na teren nieruchomoÊci do godz. 8.00 rano. Odbiór odpadów b´dzie si´ odbywa∏ od godz. 8.00 do godz. 18.00.

Terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych
Miesiàc
maj

Sektor I

Sektor II

Stara
Miłosna

pozostałe
osiedla

6.05 (wt.)

19.05 (pon.)

czerwiec

2.06 (pon.)

16.06 (pon.)

lipiec

7.07 (pon.)

21.07 (pon.)

sierpieƒ

4.08 (pon.)

18.08 (pon.)

wrzesieƒ

8.09 (pon.)

22.09 (pon.)

paêdziernik

6.10 (pon.)

20.10 (pon.)

listopad

17.11 (pon.) 17.11 (pon.)

grudzieƒ

1.12 (pon.)

8.12 (pon.)

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczajà si´:
• meble, np. sto∏y, szafki, krzes∏a, kanapy
• sprz´ty domowe, np. dywany, wózki dzieci´ce,
materace, rowery, du˝e zabawki, szyby, lustra
• sprz´t RTV i AGD (du˝y i ma∏y)
Do odpadów wielkogabarytowych nie zaliczajà si´:
• odpady i materia∏y budowlane, remontowe,
sanitarne,
• deski drewniane, panele, ramy okienne,
drzwi, p∏oty
• wanny, umywalki, muszle toaletowe, sp∏uczki
• grzejniki, p∏ytki, rolety
• cz´Êci samochodowe, motorowery, kosiarki
• odpady ogrodowe.
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
WESO¸A
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Rocznica pe∏na
zadumy i zachwytu
W Êrod´ 2 kwietnia, w 9 rocznic´ Êmierci Jana Paw∏a II w koÊciele
w Starej Mi∏oÊnie po mszy Êwi´tej odby∏ si´ przepi´kny Koncert Papieski. MogliÊmy ws∏uchaç si´ w wyjàtkowy dwug∏os: sopranu koloraturowego Ma∏gorzaty Kubali, która
perfekcyjnym wykonaniem i doborem repertuaru przenios∏a nas
w sfer´ najwznioÊlejszych doznaƒ muzycznych, oraz drugiego
g∏osu, którego tak bardzo nam
dziÊ brakuje – g∏osu Najwi´kszego Polaka papie˝a Jana Paw∏a II.
Odtwarzany z nagraƒ, brzmia∏
w koÊciele elektryzujàco, poruszajàco i wcià˝ bardzo aktualnie.
Choç wydarzenie wielkie, charakter mia∏o bardzo kameralny
i ciep∏y, co sprawi∏a jak zwykle serdeczna goÊcinnoÊç proboszcza – ks.
pra∏ata Krzysztofa Cyliƒskiego, dzi´ki której w naszym drewnianym koÊció∏ku mogà mieç miejsce takie duchowe i artystyczne pere∏ki. Dzi´kujemy za te niezapomniane chwile zadumy, refleksji i wzruszeƒ, tak bardzo nam potrzebnych w tych zabieganych czasach.
Marta Frejtan

Z∏ote Gody

naszych sàsiadów
26 kwietnia 2014 r. Paƒstwo
Karolina i Izydor WiÊniewscy
obchodzili 50 rocznic´ Êlubu. W gronie licznej rodziny (Paƒstwo WiÊniewscy
majà trzy córki, pi´cioro
wnuczàt i jednà prawnuczk´) i przyjació∏
Êwi´towali swój jubileusz.
Serdecznie gratulujemy i ˝yczymy jubilatom du˝o zdrowia
na kolejne lata wspólnego ˝ycia!
Redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich”

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 14 maja na
BEZPŁATNE KONSULTACJE ORTO
ORTODONT
DONTYCZNE
YCZNE

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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INFORMACJA
o mo˝liwoÊci dokonywania wp∏at
podatków i op∏at w placówkach
pocztowych na terenie dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
informuje, ˝e w ni˝ej wymienionych placówkach pocztowych na terenie dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy:
■ ul. 1 Praskiego Pu∏ku 9
■ ul. Brata Alberta 2b
■ ul. Jana Paw∏a II 21
■ ul. Trakt Brzeski 35
mo˝na bez pobierania op∏at i prowizji dokonywaç wp∏at na rachunki bankowe Urz´du
Dzielnicy Weso∏a z tytu∏u:
1) podatku od nieruchomoÊci, rolnego, leÊnego, od Êrodków transportowych, czynszu
komunalnego i dzier˝awnego, u˝ytkowania wieczystego, przekszta∏cenia prawa
u˝ytkowania wieczystego w prawo w∏asnoÊci, op∏at za zaj´cie pasa drogowego
• na rachunek bankowy nr 29 1030 1508
0000 0005 5003 3003 lub indywidualny
rachunek bankowy wskazany w decyzji
wymiarowej, umowie bàdê fakturze
2) op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• na rachunek bankowy nr 32 1030 1508
0000 0005 5003 3143 lub indywidualny
rachunek bankowy nadany przy sk∏adaniu deklaracji o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3) op∏aty skarbowej
• na rachunek bankowy nr 08 1030 1508
0000 0005 5001 5145
4) op∏aty komunikacyjnej – za rejestracj´ pojazdów, prawo jazdy
• na rachunek bankowy nr 86 1030 1508
0000 0005 5001 5099
5) op∏aty z tytu∏u us∏ug geodezyjno-kartograficznych
• na rachunek bankowy nr 52 1030 1508
0000 0005 5001 5323.

Wydzia∏ Bud˝etowo-Ksi´gowy
dla Dzielnicy Weso∏a

Z prac Zespo∏u ds.
Bud˝etu Partycypacyjnego
Mi∏o mi Paƒstwa poinformowaç o dalszych dzia∏aniach Zespo∏u ds. Bud˝etu Partycypacyjnego, który wznowi∏ swojà dzia∏alnoÊç po krótkiej przerwie. Nastàpi∏a ona
w czasie, gdy by∏y sk∏adane propozycje do bud˝etu spo∏ecznego. ¸àcznie mieszkaƒcy Weso∏ej z∏o˝yli 42 projekty.
Dotyczy∏y one nie tylko rozbudowy infrastruktury, ale
równie˝ spraw spo∏ecznych, dzia∏aƒ z zakresu kultury
i sportu oraz ochrony przyrody. SpoÊród dzielnic Warszawy najwi´cej projektów z∏o˝ono na Mokotowie, troch´
mniej na Pradze-Po∏udnie, Woli, Ochocie czy te˝ w ÂródmieÊciu. Nasz wynik weso∏owski uwa˝am za bardzo dobry. Dlatego te˝ z tego miejsca chcia∏abym jako cz∏onek
Zespo∏u, a tak˝e jako radna dzielnicy Weso∏a bardzo serdecznie podzi´kowaç wszystkim tym, którzy zaanga˝owali si´ w t´ jak˝e interesujàcà inicjatyw´ spo∏ecznà.
Obecnie jesteÊmy w trakcie realizacji kolejnego etapu
bud˝etu partycypacyjnego. Jest to weryfikacja i opiniowanie zg∏oszonych projektów. Najpierw by∏y one analizowane przez pracowników wydzielonych komórek merytorycznych Urz´du Dzielnicy Weso∏a. Wszystkie projekty by∏y sprawdzane pod wzgl´dem formalnym (czy sà
zgodne z obowiàzujàcym w Warszawie Regulaminem
przeprowadzania bud˝etu partycypacyjnego i obowiàzujàcymi przepisami prawa) oraz finansowym (polega to
na doprecyzowaniu kosztów realizacji zaproponowanych projektów). Nast´pnie projekty, które zosta∏y odrzucone, wraz z uzasadnieniem zosta∏y przekazane do Zespo∏u ds. Bud˝etu Partycypacyjnego, który ponownie je

Katarzyna Zakrzewska
cz∏onek Zespo∏u ds. Bud˝etu
Partycypacyjnego 2015

Graniczna krok bli˝ej
Po trzech latach zastoju
sprawa budowy ulicy Granicznej (drogi za Starej Mi∏osny do
Mi´dzylesia) wreszcie nabiera
tempa. Po marcowej decyzji
Rady Warszawy o przyznaniu
Êrodków na jej budow´ Zarzàd Miejskich Inwestycji Drogowych w∏aÊnie og∏osi∏ przetarg majàcy wy∏oniç jej wykonawc´. Inwestycja ma
byç realizowana w systemie „projektuj i buduj”, tzn.
wy∏oniony wykonawca musi dokonaç aktualizacji
projektu, a nast´pnie zrealizowaç budow´. Zakres

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

prac ma obejmowaç odcinek
od skrzy˝owania z ul. Kociszewskich do granicy Weso∏ej,
czyli do obecnie istniejàcego asfaltu. Termin sk∏adania
ofert zosta∏ wyznaczony na 12 maja br., zapewne
w ciàgu miesiàca zostanie wy∏oniony wykonawca,
który do listopada br. b´dzie zobowiàzany dokonaç
aktualizacji projektu pod wystàpienie o pozwolenie
na budow´, tak by w pierwszej po∏owie przysz∏ego
roku inwestycj´ mo˝na by∏o zrealizowaç.
Wyglàda na to, ˝e o ile nie nastàpi coÊ ca∏kowicie nieprzewidzianego, to za niewiele ponad rok
wreszcie b´dzie mo˝na dojechaç do Mi´dzylesia
bez urywania podwozia w samochodzie.
Marcin J´drzejewski

LECZENIE BÓLU gabinet lekarski

Wojciech Klimm

ul. Widok 10
Warszawa-Śródmieście

Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog

możliwość wizyt domowych

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

tel.

602-174-916
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przeanalizowa∏. W przypadku wàtpliwoÊci co do zasadnoÊci negatywnej weryfikacji
projektu Zespó∏ zwraca∏ si´
do odpowiedniego wydzia∏u
w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a
z proÊbà o udzielenie wyjaÊnieƒ i ponownà weryfikacj´
tego projektu. Cz∏onkowie Zespo∏u przyjrzeli si´ równie˝
pozosta∏ym projektom, które przesz∏y pozytywnà weryfikacj´ wydzielonych komórek merytorycznych Urz´du.
OczywiÊcie przedmiotem weryfikacji czy to pracowników
urz´du, czy te˝ cz∏onków Zespo∏u nie by∏a zasadnoÊç realizacji zg∏oszonego projektu (kryterium celowoÊci), poniewa˝ o tym, czy dany projekt warto realizowaç, zadecydujà mieszkaƒcy podczas g∏osowania, które odb´dzie
si´ w dniach 20–30 czerwca br. Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania bud˝etu partycypacyjnego
w m.st. Warszawie na 2015 rok 5 maja br. powinna byç
og∏oszona lista projektów zweryfikowanych pozytywnie.
Niestety termin ten zosta∏ przesuni´ty na 12 maja br.
Jest to spowodowane opóênieniami weryfikacji w wielu
dzielnicach Warszawy ze wzgl´du na du˝à liczb´ z∏o˝onych projektów oraz trudnoÊciami zwiàzanymi z gruntami b´dàcymi w∏asnoÊcià m.st. Warszawy, a b´dàcymi
we w∏adaniu innych jednostek organizacyjnych Urz´du,
np. ZDM. Weso∏ej równie˝ nie omin´∏y te problemy. Dlatego te˝ do chwili obecnej Zespó∏ ds. Bud˝etu Partycypacyjnego nie poda∏ pe∏nej listy pozytywnie zweryfikowanych projektów. Nastàpi to prawdopodobnie 6 maja br.,
na kolejnym jego posiedzeniu.
cdn.

zapisy i informacje:
tel.

730 266 030

www.leczeniebolu.waw.pl

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

tel./fax 022 773 26 93
0 695 708 695
e-mail: fismag@poczta.fm
Nr 158 / Maj 2014

WESO¸A

AktualnoÊci z os. Plac Wojska Polskiego
Spotkanie Wielkanocne
w 1 Warszawskiej
Brygadzie Pancernej
Jest wieloletnià tradycjà,
˝e w Wielkim Tygodniu
w oczekiwaniu na Zmartwychwstanie Chrystusa
w Si∏ach Zbrojnych RP organizuje si´ spotkania
wielkanocne, gromadzàce ˝o∏nierzy, pracowników cywilnych wojska, by∏ych ˝o∏nierzy, w∏adze
samorzàdowe, a tak˝e zaproszonych goÊci.

Wielkanocne spotkanie w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Tadeusza KoÊciuszki przebiega∏o w podnios∏ym nastroju, by∏o w swojej
wymowie bardzo serdeczne, bezpoÊrednie i ka˝demu z uczestników bliskie. UroczystoÊç odby∏a
si´ w miejscu stacjonowania Brygady, tj. w na-

szej Weso∏ej przy ul. Okuniewskiej dnia 17 kwietnia br. Nie zabrak∏o te˝ sk∏adania serdecznych ˝yczeƒ, które to jako pierwszy z∏o˝y∏ pe∏niàcy obowiàzki dowódcy Pan p∏k dypl. Krzysztof Radomski. Ja te˝ mia∏em honor z∏o˝yç ˝yczenia z okazji
Âwiàt Wielkiej Nocy w imieniu Rady i Zarzàdu naszej dzielnicy. Stó∏ z tradycyjnymi potrawami
wielkanocnymi poÊwi´ci∏ ks. por. Marek Bolanowski – wikariusz naszej osiedlowej parafii.

Akcja „Czyste osiedle”
W dniu 12 kwietnia br. w ramach akcji „Czyste
osiedle” przy zasadniczym wsparciu technicznym
w∏adz dzielnicy zorganizowa∏em odbiór i wywóz
wszelkich odpadów i nieczystoÊci z terenu osiedla, w tym z gara˝y i rodzinnych ogródków dzia∏kowych. Ww. akcja poskutkowa∏a wywozem
trzech kontenerów pe∏nych nieczystoÊci, a tak˝e
uporzàdkowaniem du˝ego terenu od lasu, gara˝y
(za p∏otem te˝) i dzia∏ek, z którego to wywieziono
kilkadziesiàt worków nieczystoÊci. Z kilkunastu
takich akcji w∏aÊnie ta
zaowocowa∏a bardzo
du˝ym zaanga˝owaniem naszych mieszkaƒców w porzàdkowanie naszych wspólnych „w∏oÊci”. Poni˝ej
podaj´ list´ mieszkaƒców, którym sk∏adam

serdeczne s∏owa podzi´kowania za pomoc w realizacji tak „zbo˝nego” dzia∏ania. Oto oni: Panie
Anna Kucharczyk i Maria Bakalarz, Panowie: Janusz Gawroƒski, Miko∏aj Giegiel, Ryszard Jab∏oƒski, Henryk KrzyÊpiak, Marek Kiciƒski, Zygmunt Pawlina, Tadeusz P´kala, Janusz Piorun,
Jerzy Rusak, Adam Âcioch, Zdzis∏aw Zaklika, Miros∏aw Dyrda, Janusz Trzaskoma oraz najbardziej
zaanga˝owany w to „dzie∏o” Tomasz Filipowski.
Chcàc usprawniç tego typu dzia∏ania, które
w efekcie mogà i powinny doprowadziç do wyrzucania niepotrzebnych rzeczy i Êmieci nie „byle
gdzie”, a tylko do kontenera podstawionego w tym
celu, podaj´ daty kolejnych akcji „Czyste osiedle”:
14 czerwca, 9 sierpnia, 11 paêdziernika – oczywiÊcie bie˝àcego roku i jak zwykle od godziny 10.00.
Powy˝szy terminarz uzgodni∏em z Zarzàdem Dzielnicy i Zespo∏em Ochrony Ârodowiska, za co Panom
Burmistrzom i Pani Naczelnik Gra˝ynie Garwackiej
w imieniu Paƒstwa i w∏asnym dzi´kuj´.
Serdecznie pozdrawiam!
dr Stefan S∏owikowski
wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

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

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
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BIEG
ÂRODKIEM
ÂWIDRA 2014
Zapraszamy serdecznie do
udzia∏u w imprezie biegowej
dla ka˝dego! 27 LIPCA 2014
– rozpoczynamy od godz. 10.00.

Bieg Ârodkiem Âwidra 2014 to ju˝ druga
edycja imprezy, która organizowana jest nad
i w rzece Âwider, nieopodal Józefowa i Otwocka, tu˝ u wrót aglomeracji warszawskiej.
Zapraszamy serdecznie do zapisów i startu,
zaznaczajàc, ˝e trasy sà ciekawe i dosyç ci´˝kie. Jest to jedna z nielicznych imprez w Polsce,
podczas których biegamy dok∏adnie w nurcie
rzeki! Rywalizacja biegowa w wodzie wymaga
sporej si∏y i niez∏ej techniki. Pomimo ˝e dystanse sà krótkie, to wysi∏ek przeznaczony na rywalizacj´ jest naprawd´ niesamowity. OczywiÊcie wzrasta on w sposób wprost proporcjonalny do d∏ugoÊci trasy. Zawody b´dà wi´c
wymagajàce i pozostawià sporo wra˝eƒ.
Informacje i zapisy na stronie zawodów
http://funexsports.pl/biegsrodkiemswidra.
B´dziemy si´ starali na bie˝àco uzupe∏niaç
niezb´dne informacje oraz podawaç nowe
szczegó∏y. Naszym partnerem medialnym sà
oczywiÊcie WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE.
Zawody rozgrywamy na trzech dystansach:
1. G∏ównym – 5000 m – dla zawodników
powy˝ej 18 roku ˝ycia (start osób powy˝ej
15 lat – za zgodà rodziców).
2. Ârednim – 1800 m – dla zawodników powy˝ej 18 roku ˝ycia (start osób powy˝ej
15 lat – za zgodà rodziców).
3. Krótkim – 600 m – dla dzieci w wieku
10–15 lat.
Biuro, start i meta znajdujà si´ na pla˝y
miejskiej Otwock vis-∫-vis hotelu Holiday Inn.
Rzeka na 90% trasy biegu ma g∏´bokoÊç
ok. 30 cm, nieliczne miejsca majà oko∏o
100 cm (ale tylko na trasie g∏ównej!). Tras´
w rzece wybiera si´ samemu, pod zakazem
wchodzenia na brzeg i jego dotykania! Mo˝na biegaç boso, mo˝na w butach – trzeba
mieç przypi´ty i widoczny numer startowy.
Fundacja Wspierania
Sportu Ekstremalnego
EXTREME SPORTS

Ko∏o PTTK
w Weso∏ej
serdecznie zaprasza wszystkich
na swoje wycieczki.
W najbli˝szym czasie planujemy:
Rowerami do Ossowa (24.05.2014)
Wycieczka rowerowa do pobliskiego Ossowa,
miejsca najwi´kszej bitwy w 1920 roku. B´dziemy mieli mo˝liwoÊç zwiedzenia miejsc zwiàzanych z historià wojny 1920 roku. Obejrzymy tak˝e pawilon ekspozycyjny „Panorama Ossowska”
– przy szkole w Ossowie, gdzie znajduje si´
m.in. mapa plastyczna bitwy. W Ossowie przewidziane jest ognisko z pieczeniem kie∏basek.
Wyjazd: o godz. 10.00 z miejsca piknikowego przy
Ratuszu-Weso∏a, przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku w Weso∏ej. Ca∏a trasa to ok. 40 km (w obie strony).
Wpisowe: 10 z∏ doroÊli, 5 z∏ dzieci do 15 roku ˝ycia (zbierane wpisowe jest przeznaczone na pokrycie kosztów zgody na palenie ogniska) p∏atne
w dniu wyjazdu.
Uwaga: Wszyscy uczestnicy obowiàzkowo jadà
w kaskach. Nale˝y zabraç ze sobà zapas picia i prowiant na drog´, a tak˝e kie∏baski na ognisko.
Dzieci: W wycieczce dzieci mogà braç udzia∏ jedynie pod opiekà rodziców lub opiekunów. Bardzo
prosimy o rozwa˝nà ocen´, czy Paƒstwo (lub
w szczególnoÊci dzieci) podo∏ajà trudom wycieczki.
Trasa jest ∏atwa, tempo nie b´dzie du˝e, b´dà postoje, ale trasa to bez ma∏a 40 km, wi´c nie taka
krótka...
Kierownik imprezy: Bo˝ena Jaêwiƒska, tel. kom.
510 079 422.

Sp∏yw kajakowy rzekà Wel
(14–15.06.2014)
Rzeka Wel, liczàca 118 km, poczàtek bierze
w okolicach Wzgórz Dylewskich, a do Drw´cy
wpada w okolicy miejscowoÊci Batrian. Jest jednà z najpi´kniejszych rzek w regionie o niezwykle ró˝norodnej charakterystyce. P∏ynie przez
mroczne lasy, Êwietliste zagajniki, pola i ∏àki,
trzcinowe mokrad∏a. Raz p∏ynie leniwie, innym
razem tworzy bystrza. Prawie na ca∏ej swojej d∏ugoÊci p∏ynie przez Welski Park Krajobrazowy, który powsta∏ w celu ochrony walorów przyrodniczych, przede wszystkim doliny rzeki Wel. Charakterystycznà cechà parku jest ró˝norodnoÊç
Êrodowiska przyrodniczego, bogactwo flory
i fauny oraz zró˝nicowanie krajobrazu. Na trasie
napotkamy rezerwat przyrody „Piekie∏ko”. Chroni on prze∏omowy odcinek rzeki Wel o znacznym
spadku i kr´tym nurcie. Krajobraz ze stromymi
zboczami doliny, bocznymi dolinkami erozyjnymi

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 22 773 29 67•22 760 86 74•605 40 38 42
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i êródliskami nadaje temu miejscu podgórski charakter. „Piekie∏ko” cechuje si´ bardzo wysokimi
walorami przyrodniczo-krajobrazowymi i stanowi jeden z najcenniejszych obiektów w regionie.
Naszà przygod´ rozpoczniemy w sobot´
w Ciborzu, a zakoƒczymy w niedziel´ w miejscowoÊci Trzcin. Do przebycia b´dziemy mieli oko∏o
25 km. Trasa mo˝e niezbyt d∏uga, ale za to
z atrakcjami (zwalone drzewa, bystrza, jazy).
Wpisowe: 220 z∏ doroÊli, 190 z∏ dzieci do 15 roku
˝ycia. W ramach wpisowego sà: obiadokolacja
w sobot´, Êniadanie, suchy prowiant i obiad w niedziel´, przejazd autokarem, kajaki z wyposa˝eniem
oraz nocleg w OW Lech nad Jez. Lidzbarskim.
Kierownik imprezy: Anna Ksi´˝opolska, tel. kom.
602 344 309.

Brama Kresów (7–8.06.2014)
To wycieczka autokarowa na Podlasie, b´dàce
swoistym tyglem kultur i religii. Zaczniemy jà co
prawda w innym klimacie, bo w Polskich Termopilach – miejscu bitwy pod Wiznà, gdzie w czasie Kampanii WrzeÊniowej ok. 500 ˝o∏nierzy
kapitana Raginisa przez 3 dni stawia∏o opór liczàcemu prawie 40 tys. ˝o∏nierzy korpusowi
pancernemu Guderiana. Nast´pnie ruszymy do
Tykocina, gdzie m.in. zobaczymy zamek, Wielka
Synagog´, zespó∏ klasztorny Bernardynów i rynek. Kolejny etap wycieczki to ostoja tradycji
szlacheckiej – wieÊ Kiermusy z kasztelem, czworakami, karczmà „Rzym”. Dalej udamy si´ do
Choroszczy, gdzie w zespole parkowo-pa∏acowym Branickich znajduje si´ muzeum wn´trz pa∏acowych. Drugi dzieƒ wycieczki rozpoczniemy
w SupraÊlu, gdzie zwiedzimy monastyr, muzeum
ikon i pa∏ac Buchholtzów, a nast´pnie pojedziemy do Bohoników i Kruszynian, gdzie znajdujà
si´ meczety polskich Tatarów, a w drodze
powrotnej odwiedzimy jeszcze ¸osink´ i Puch∏y
z malowniczymi cerkwiami. S∏owem, du˝o zwiedzania, du˝o historii i du˝o ciekawostek. Uwaga! Ze wzgl´du na pory otwarcia obiektów mo˝liwe sà jeszcze drobne korekty programu!
Wpisowe: 240 z∏ doroÊli, 210 z∏ dzieci do 15 roku
˝ycia. W ramach wpisowego sà: obiad i kolacja
w sobot´, Êniadanie, suchy prowiant i obiad w niedziel´, przejazd autokarem, wst´py do obiektów,
zwiedzanie oraz nocleg.
Kierownik imprezy: Marcin J´drzejewski, tel. kom.
601 31 48 22.

Wi´cej informacji o powy˝szych imprezach
na stronie www.pttkwesola.pl. Tak˝e
zg∏oszenia na imprezy przyjmujemy wy∏àcznie
za poÊrednictwem strony internetowej.
Serdecznie zapraszamy do udzia∏u!

KSEROKOPIARKI

DRUKARKI
TONERY

SPRZEDA˚ • SERWIS

Ko∏o PTTK w Weso∏ej

AFOCOPY s.c.
e-mail: afocopy@wp.pl

tel. 602

58 96 58,
58
501 671 999
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Medale badmintonistów MUKS VICTOR
Mistrzostwa Warszawy 2014
w Badmintonie roczników 2006–
–1999 sà ju˝ za nami. Jest to coroczna impreza w ramach Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y
w relacji klubowej. Doskona∏a postawa siedemnastki badmintonistów reprezentujàcych klub MUKS
VICTOR zaowocowa∏a wywalczeniem 8 medali. Oto lista medalistów klubu VICTOR:
●

●

●

●

●

●

●

●

Jan Wilczak – z∏oty medal
w singlu ch∏opców do lat 9
Barbara Stasiak – bràzowy medal w singlu dziewczàt do lat 9
Hanna Lewandowska – bràzowy medal w singlu dziewczàt do lat 9
Maksymilian Siepsiak – bràzowy medal
w singlu ch∏opców do lat 9
Ma∏gorzata Wilczak – bràzowy medal w singlu dziewczàt do lat 13
Olga Miksza – bràzowy medal w singlu
dziewczàt do lat 15
Antoni O∏dziej/Agnieszka Kowalczyk – bràzowy medal w grze mieszanej do lat 15
Kacper Gutowski/Olga Miksza – bràzowy
medal w grze mieszanej do lat 15.

Uhonorowaç jednak nale˝y wszystkich pozosta∏ych zawodników naszego klubu, którzy swà postawà wspomogli nasz sukces. Tak ju˝ jest, ˝e gdy
startuje kilkuosobowa ekipa z danego klubu, to pora˝ki jednych torujà tym drugim drog´ do lepszego
wyniku. Zatem gratulujàc naszym medalistom, nale˝y doceniç walk´ sportowà i godne reprezentowanie klubu VICTOR tak˝e przez pozosta∏ych badmintonistów, którzy przyczynili si´ do sukcesu klubowego: Miko∏aj Jurek – 4 miejsce, Julia Sikorska
– 9 miejsce, Barbara Seweryn – 9 miejsce, Jakub
Màdry – 9 miejsce, Oliwia Sochacka – 17 miejsce,
Julia Malec – 17 miejsce, Amelia Ogórek – 17 miejsce, Aleksander Teofilak – 17 miejsce.
Chcia∏bym podzi´kowaç wszystkim rodzicom
naszych badmintonistów, obecnym na WOM, i pogratulowaç im doskona∏ej wspó∏pracy w czasie
wielu godzin, jakie sp´dziliÊmy na zawodach. Jako klub byliÊmy na zawodach doskonale widoczni
i rozpoznawalni dzi´ki jednakowym koszulkom
klubowym, co u∏atwia∏o kibicowanie i wspólne
przebywanie na Mistrzostwach. Nasze ostatnie
dokonania sportowe w badmintonie sà wynikiem
specjalnego programu skierowanego do uczniów
klas najm∏odszych rozpocz´tego akcjà naborowà
we wrzeÊniu 2013 r. Nasi najcenniejsi m∏odzi
cz∏onkowie klubu VICTOR to utalentowany tech-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

nicznie Jan Wilczak (2005) oraz
najmniejsza wzrostem, lecz najszybsza wÊród najm∏odszych Basia
Stasiak (2006). To ona niewàtpliwie odcisn´∏a na Mistrzostwach
najwi´kszy Êlad swojà walecznà
grà, pe∏nà kolorytu i nieust´pliwoÊci. Mo˝na poczytaç o Basi równie˝ na www.superszkola.pl/?
p=3131. Ju˝ niebawem klub VICTOR planuje kolejny nabór do sekcji badmintona w szko∏ach dzielnicy Weso∏a. Tym razem na takim
pokazie zaprezentujemy badmintona nie tylko w wykonaniu trenerów, ale z udzia∏em najm∏odszych
i najbardziej utalentowanych siedmiolatków. Przed nami dwie wa˝ne imprezy badmintonowe: Indywidualne Mistrzostwa Polski
M∏odzików i Mi´dzywojewódzkie Mistrzostwa
M∏odzików. W obu imprezach liczymy na naszà
najlepszà m∏odziczk´ Olg´ Miksz´ (1999). Zapraszam wszystkich ch´tnych do spróbowania przygody z badmintonem. Trenujemy 3 razy w tygodniu (poniedzia∏ek, wtorek i czwartek) od 17.30.
Jacek Szafraƒski – trener

Z OSTATNIEJ CHWILI
W ostatni weekend kwietnia rozegrano
2 wa˝ne dla badmintona turnieje. I tu równie˝ MUKS VICTOR zanotowa∏ kolejne sukcesy, powi´kszajàc dorobek medalowy o kolejne 3 medale.
W sobot´ 26.04.2014 tym razem juniorzy
i juniorzy m∏odsi rozegrali swój WOM w relacji klubowej. Nasi reprezentanci, Jakub
Orz´cki wraz z Agatà Malek (1997), zdobyli
bràzowy medal w grze mieszanej.
Natomiast w niedziel´ rozegrano Mi´dzywojewódzkie Mistrzostwa M∏odzików w badmintonie, w których nasza zawodniczka Olga Miksza
(1999) zdoby∏a dla MUKS VICTOR 2 medale:
● bràzowy – w grze pojedynczej, ulegajàc
nieznacznie swej przeciwniczce z klubu Milenium Warszawa, po porywajàcej 3-setowej walce o fina∏ MMM, w której to zabrak∏o zaledwie 2 punktów do zwyci´stwa;
● srebrny – w grze podwójnej ze swojà partnerkà z ˚yrardowa – Idà WiÊniewskà. By∏
to wspania∏y 3-setowy mecz, w którym
nasza para stoczy∏a godny fina∏u pojedynek z przeciwniczkami z KS Milenium.
Zatem bilans medalowy MUKS VICTOR
urós∏ ostatecznie do 11 krà˝ków i wysokiego
4 miejsca dru˝ynowo.

Zawody Ogólnopolskie i Towarzyskie
w Wolty˝erce Sportowej
Z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e 29 marca na Hipodromie
w Starej Mi∏oÊnie odby∏y si´ kolejne Zawody Ogólnopolskie
i Towarzyskie w Wolty˝erce Sportowej zorganizowane przez UKS
VOLTEO, Stowarzyszenie Jazdy RP Stara Mi∏osna. Arbitrami byli s´dziowie mi´dzynarodowi Dalibor Blazek oraz El˝bieta Doliƒska.
W imprezie udzia∏ wzi´∏o 30 zawodników oraz 3 konie z klubów KJ
Aldragho, KJ Szwadron Jazdy RP, UKS Volteo Stara Mi∏osna.
Zawody rozgrywane by∏y w kategoriach: indywidualnych, par
i zespo∏owych. Nie zabrak∏o te˝ towarzyskiej kategorii indywidualnej m∏odszych dzieci, gdzie swoje wspania∏e akrobacje pokaza∏o nam oÊmioro dzieci w wieku 4–8 lat.
Zawodnicy i konie spisali si´ na medal, jeszcze raz wszystkim
serdecznie gratulujemy!!!
Dzi´kujemy KJ Aldragho za przybycie oraz licznej publicznoÊci
za goràcy doping, a tak˝e wszystkim tym, którzy przyczynili si´
do organizacji tej wspania∏ej imprezy.
List´ zdobywców medali prezentujemy w pe∏nej wersji artyku∏u
pod adresem: www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/129/n/5670.
Natalia Olesiƒska
Fot. Monika Kotecka
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Dzieƒ Dziecka na sportowo
– nie tylko dla dzieci

kursach i szkoleniach oraz zaj´ç sportowych), 11–16 lat (wyjazdowe obozy
szkoleniowe) oraz studentów (program sta˝owy u firm-partnerów fundacji dla
najzdolniejszych i najbardziej zmotywowanych osób, aby zdoby∏y cenne doÊwiadczenie, a w przypadku owocnej wspó∏pracy – tak˝e zatrudnienie).

Hanna Kowalska

Fundacja Dogoƒ Marzenia serdecznie zaprasza w sobot´
31 maja o godz. 10.00 na Bieg Wawerczyka – imprez´ biegowà z szeregiem atrakcji dla ca∏ych rodzin podczas Pikniku
Rodzinnego na terenie Hotelu Boss (ul. ˚wanowiecka 20).
Sp´dêcie „wigili´” Êwi´ta swoich pociech razem z nimi
w duchu zdrowej sportowej rywalizacji!

Na pi´knych wawerskich terenach odb´dà si´ biegi na dystansach: 5 km i 10 km dla doros∏ych oraz 1000 m dla dzieci. Szczegó∏y
tras mogà Paƒstwo poznaç na stronie www.biegwawerczyka.pl.
Tutaj te˝ nale˝y si´ zarejestrowaç, chcàc wziàç udzia∏ w biegu.
Pakiety startowe dla dzieci sà bezp∏atne, doroÊli p∏acà 30 z∏ – 50 z∏
(w zale˝noÊci od terminu zarejestrowania si´ i dystansu). W biegu
weêmie udzia∏ równie˝ grupa biegowa Spartanie Dzieciom, która
aktywnie wspiera dzia∏ania charytatywne zwiàzane z dzieçmi.
Zwyci´zcà biegu zostanie ka˝dy, kto ukoƒczy bieg! Otrzyma pamiàtkowy medal i dyplom. Najlepsi otrzymajà równie˝ atrakcyjne
nagrody. A Wasz udzia∏ b´dzie tak˝e pomaganiem – pieniàdze uzyskane od sponsorów zostanà przekazane na cele statutowe Fundacji zwiàzane ze wspieraniem dzieci.
Piknik Rodzinny to zabawy i ciekawe pokazy zarówno dla
m∏odszych, jak i starszych dzieci. B´dà: zje˝d˝alnie, dmuchany zamek, malowanie twarzy, pokaz Spartan, pokaz sztuk walki (karate
i sumo), miniturniej pi∏karski oraz pokazy s∏u˝b ratunkowych: karetka pogotowia, stra˝ po˝arna, policja.
Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Urzàd Dzielnicy
Wawer, a medialny obj´∏y „WiadomoÊci Sàsiedzkie”.
O fundacji
Fundacja Dogoƒ Marzenia powsta∏a z inicjatywy Micha∏a Kacprzyka z myÊlà
o wychowaniu dzieci w sportowym duchu i zdrowej rywalizacji. Jej podopieczni to dzieci i m∏odzie˝ z rodzin ubogich oraz wielodzietnych. Wsparcie Fundacji
kierowane jest do trzech grup wiekowych: 6–10 lat (dofinansowanie nauki na

V runda Pucharu Warszawy
i Mazowsza w RJnO
W sobot´ 10 maja
mi∏oÊnicy dwóch kó∏ek
b´dà mogli zmierzyç si´
w sàsiedniej dzielnicy Wawer w Maratonie MTB w ramach Czwórboju Wawerskiego (szczegó∏y:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/129/
n/5691). W ten sam weekend – w sobot´ i niedziel´ – odb´dzie si´ piàta runda Pucharu Warszawy i Mazowsza w Rowerowej Jeêdzie na
Orientacj´. W sobot´ po Maratonie MTB b´dzie
mo˝na wystartowaç na dystansie klasycznym.
W niedziel´ zawody przeniosà si´ do Weso∏ej na
ulic´ Krótkà, gdzie b´dzie mo˝na zmierzyç si´
z szaradà w postaci scorelaufu, czyli trasami bez
ustalonej kolejnoÊci potwierdzania punktów
kontrolnych. Tym razem ma ich byç mniej ni˝ 50,
wi´c na pewno uda si´ zdà˝yç na zawody w biegu na orientacj´ organizowane przez OK! Sport
o godz. 12.00 w pobliskim Zagórzu. Co prawda
start scorelaufu zaplanowany jest na 11.00, ale

8

jak ktoÊ si´ spieszy, b´dzie móg∏ pojechaç do lasu ju˝ od 9.30.
Program:
■ 10.05.2014 (sobota) – Maraton MTB plus dystans
klasyczny (start interwa∏owy) start od 10.00
– maraton MTB i od 12.00 – zawody w RJnO.
■ 11.05.2014 (niedziela) – scorelauf (start masowy/interwa∏owy, 11.00)
Trasy RJnO:
ZIELONA – krótka i ∏atwa
NIEBIESKA – Êrednio d∏uga i Êrednio trudna
CZERWONA – doÊç d∏uga i doÊç trudna
CZARNA – bardzo d∏uga i bardzo trudna
Zalecane trasy RJnO:
Rok urodzenia
Panie
2002 i póêniej
K12
2000–2001
K14
1997–1999
K17

Panowie
M12
M14
M17

1994–1996
K20
M20
1975–1993
K21
M21
1965–1974
K40
M40
1955–1964
K50
M50
1945–1954
K60
M60
1944 i wczeÊniej
K70
M70
Sà to tylko zalecane trasy, wystartowaç mo˝na
na dowolnej. Szczegó∏y klasyfikacji generalnej
mo˝na znaleêç w regulaminie na stronie
www.orienteering.waw.pl.
Mapy i teren:
Specjalistyczne mapy do rowerowej jazdy na
orientacj´ w skali od 1:7500 do 1:20 000,
e-2.5 m. AktualnoÊç: wiosna 2014.
Numer startowy:
Ka˝dy zawodnik otrzyma imienny numer
startowy, który obowiàzuje podczas ca∏ego
cyklu Mistrzostw. Wydanie duplikatu numeru
za op∏atà 5 PLN.
Serdecznie zapraszamy do udzia∏u
wszystkie osoby posiadajàce rower!
Wi´cej informacji na: www.orienteering.waw.pl,
www.wawer.warszawa.pl, www.team360.pl.
Nr 158 / Maj 2014
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MEDYCYNA RODZINNA:
LECZENIE DZIECI I DOROSŁYCH

SELENA KOBIERZYCKA-SUDOŁ
lekarz
specjalista medycyny rodzinnej

wizyty domowe

tel. 694 703 789

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Turniej Szachowy Grand Prix w SP 353

W Szkole Podstawowej nr 353 w dniu 12 kwietnia zosta∏ rozegrany II Turniej Szachowy z edycji
Grand Prix. Zawody zorganizowa∏ Uczniowski Klub
Sportowy „Gambit” - Weso∏a oraz Szko∏a Podstawowa nr 353. Rozegrano 7 partii systemem
szwajcarskim wed∏ug przepisów Kodeksu Szachowego po 15 minut dla zawodnika.

WÊród zawodników (rocznik 2006 do 19 lat)
najlepszymi w turnieju okazali si´:
■ I miejsce – Krystian Furmaƒski, KSz Polonia
Warszawa – 6,5 pkt,
■ II miejsce – Tomasz Woênica, KSz Polonia Warszawa (uczeƒ Gimnazjum nr 119) – 6,0 pkt,
■ III miejsce – Jan Mrozowski, KSz Polonia Warszawa – 5,5 pkt.
Najlepszymi w poszczególnych kategoriach rankingowych zostali:
■ III kategoria szachowa – Ryszard Ptak, KSz Polonia Warszawa – 5,5 pkt,
■ IV kategoria szachowa – Piotr Budny, Ksz Polonia Warszawa – 4,0 pkt,

Niezapominajki kwitnà co roku
By∏ taki wieczór, 8 marca, który
na pewno nie zatar∏ si´ jeszcze
w pami´ci uczestników spotkania
w filii OÊrodka Kultury – OÊrodku
Dzia∏aƒ Twórczych „POGODNA”.
Bohaterka wieczoru – ZOFIA
TYSZKIEWICZ – znana w Starej
Mi∏oÊnie jako ofiarna lekarka,
okaza∏a si´ poetkà.
Nie jest to tajemnicà dla jej bliskich i przyjació∏, którym udost´pnia swojà twórczoÊç, choçby dlatego, ˝e jej utwory cz´sto bywajà
wierszowanym opisem wspólnie
prze˝ytych wydarzeƒ. Wielka wra˝liwoÊç autorki
nie pozwala jej po prostu przemilczeç tego, co
dzieje si´ wokó∏ nas i jej zdaniem godne jest zauwa˝enia i zapami´tania. Choç ludzie niestety
chorujà i najwa˝niejszym zadaniem jest nieÊç im
pomoc, to przecie˝ niezapominajki co roku kwitnà,
dzieci si´ rodzà, m∏odzi i nie tylko m∏odzi si´ ko-

chajà – s∏owem, ˝ycie ma tyle
pi´knych stron, które co i raz wymagajà opisu – zdaniem doktor
Zofii. W tak uj´tej kronice codziennoÊci mieszczà si´ te˝ rozmowy
z wnuczkà, która pyta babci´ Zosi´
o rzeczy ma∏e i wielkie, o wszystko to, co widzi, a czego jeszcze nie
rozumie. Te rymowane pogaw´dki z wnuczkà Zuzià maja odr´bnà,
bo tak˝e edukacyjnà wartoÊç.
Zofia Tyszkiewicz przez skromnoÊç nie pretenduje do miana poetki, a jednak okaza∏o si´, ˝e jej
wiersze w interpretacji Tadeusza Lempkowskiego
podoba∏y si´ wszystkim nad wyraz licznie zgromadzonym goÊciom. Ten wieczór by∏ bowiem
prawdziwie klimatyczny – u˝ywajàc myÊlowego
skrótu. A trzeba wiedzieç, ˝e uczestniczyli w nim
nie tylko wdzi´czni pacjenci!
˚anetta Regel

V kategoria szachowa – Weronika Berdyƒska,
SP 92 Warszawa – 3,0 pkt.
Bez kategorii najlepszy okaza∏ si´ Kacper Rydel, Wàsewo – 4,0 pkt.
Najlepszym zawodnikiem UKS „Gambit” - Weso∏a zosta∏ Marcin Wasylewski – 5,0 pkt.
■

Najwy˝sze wyniki w II Turnieju Grand Prix
SP 353 (rocznik 2007 i m∏odsi) osiàgn´li:
■ I miejsce – Miko∏aj Stefaniszyn, uczeƒ SP 173
– 6,0 pkt,
■ II miejsce – Konrad Uzi´b∏o, uczeƒ SP 353 – 5,5 pkt,
■ III miejsce – Ida Kalicka, uczennica SP 173 – 5,0 pkt.
31 maja 2014 r. zapraszamy mi∏oÊników
„królewskiej gry” na Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP 353. Do zobaczenia.
Teresa Osypiuk

Kàcik bibliofila
NA GÓRZE
CISZA
Gerbrand Bakker
Pierwsza powieÊç
dla doros∏ych holenderskiego autora, dyplomowanego
ogrodnika
i instruktora jazdy
na ∏y˝wach, Gerbranda Bakkera. Mocno poruszajàca
i Êwietnie napisana historia rodzinna,
w tym trudne, ale dobrze si´ koƒczàce,
poczàtkowo skomplikowane relacje ojca
z synem. Ca∏a rzecz dzieje si´ na dalekiej
wsi holenderskiej, a przedstawiona opowieÊç to pe∏en wspó∏czucia portret starzejàcego si´ cz∏owieka i studium destruktywnego t∏umienia uczuç.
Goràco polecam!

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

Bakker G. – Na górze cisza
Bank Z. – Jasne dni
Berry S. – Królewski spisek
Wahlberg K. – Ostatni dy˝ur
Ciszewski M. – Wiatr

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Minkowski A. – Dolina Âwiat∏a
2. Rudolfsson M.L. – Bia∏ek dostaje
medal 3
3. Stanecka Z. – Basia i urodziny
w muzeum

Literatura popularnonaukowa:
1. Hawking S. W. – Moja krótka
historia
2. Jurga∏a-Jureczka J. – Zofia Kossak:
opowieÊç biograficzna
Iza Zych

10

Nr 158 / Maj 2014

WESO¸A

QLTURKA

Propaganda w kinie nadal istnieje
„Piàta w∏adza”
re˝. Bill Condon
Po filmie, którego temat
scenariusza zdawa∏ si´ samograjem, a obsada aktorska w nim z∏o˝ona jest z samych talentów, spodziewa∏am si´ naprawd´ wiele.
Okazuje si´, ˝e mimo tak oczywistych plusów
da∏o si´ ten film zepsuç. Jak powiedzia∏ sportretowany w tym obrazie Julian Assange, jest to
„geriatryczny festiwal chrapania, który mo˝e pokochaç tylko amerykaƒski rzàd” (w oryginale:
„The result is a geriatric snoozefest that only the
U. S. government could love”).
„Piàta w∏adza” opowiada histori´ powstania
i niektórych dzia∏aƒ platformy WikiLeaks, która zajmuje si´ udost´pnianiem do publicznej wiadomoÊci kontrowersyjnych przecieków – takich jak chocia˝by noty dyplomatyczne czy dokumenty Êwiadczàce o oszustwach banków. G∏ównà osià jest tu
postaç Juliana Assange'a (w tej roli Benedict Cumberbatch), Australijczyka, który portal wymyÊli∏
i stworzy∏ od podstaw. W filmie zrobiono z niego
tak klasycznie pod∏ego bohatera, ˝e w internecie
swoje pi´ç minut prze˝y∏y memy z kadrami z filmu,
które opatrywano cytatami z roli Cumberbatcha,
a na koniec dodawano „Mr. Bond”. Wszystko jakoÊ
dziwnie dobrze do siebie pasowa∏o.
Tendencyjnie stworzony g∏ówny bohater, brak
kompleksowego podejÊcia do tematu, to dopiero
wierzcho∏ek góry lodowej. Wszystko jest tu nieznoÊnie schematyczne, nie mówiàc ju˝ o tym, ˝e
momentami przek∏amane. Nie ratuje tego nawet
dobre aktorstwo gwiazdorskiej obsady (Stanley
Tucci, David Thewlis, Daniel Brühl, Laura Linney).
Trudno wymagaç od artystów, którymi przecie˝
sà re˝yserzy i autorzy scenariuszy, aby wykazywali stuprocentowy obiektywizm. JesteÊmy ludêmi
i ka˝dy ma prawo do przekazania w∏asnych poglàdów na spraw´. Ale wydawa∏o mi si´, ˝e ju˝
dawno po˝egnaliÊmy si´ z epokà, w której kino
tworzy papierowych, czarno-bia∏ych bohaterów.
Z jednej strony mamy wi´c uwik∏anego w pu∏apk´ bohatera Daniela Berga (w tej roli Brühl),
a z drugiej strony wielkiego manipulatora, który
nie oglàda si´ za siebie i stàpa po trupach – Juliana Assange'a. Trudno si´ dziwiç takiemu postawieniu sprawy, jeÊli scenariusz jest oparty mi´dzy
innymi na ksià˝ce o WikiLeaks autorstwa Berga,
którà wyda∏ po tym, jak jego drogi z Assange'em
burzliwie si´ rozesz∏y. Jednak kino powinno chocia˝ troch´ nadaç opowieÊci kolorów, g∏´bi. Zamiast tego mamy tyrad´ przeciw z∏oczyƒcy, lekko
z∏agodzonà wypowiadanymi przez dziennikarza
„Guardiana” (w tej roli Thewlis) pochwa∏ami na
czeÊç walczàcej o wolnoÊç tytu∏owej piàtej w∏adzy, której istotny element stanowi WikiLeaks.
Aby przedstawiç nam siwego hakera jako
zbrodniarza wszech czasów, re˝yser Bill Condon
u˝ywa bardzo tanich chwytów (zresztà stosuje je
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

równie˝ do innych celów, o czym za chwil´). Po
pierwsze gra na emocjach, pokazujàc nam rodzin´
jednego z informatorów na Bliskim Wschodzie,
który mo˝e straciç ˝ycie na skutek ujawnienia jego
to˝samoÊci przez WikiLeaks. OczywiÊcie biedaczyskiem niesamowicie martwià si´ rzàdowi agenci.
Nikt jednak nie wspomina
o tym, ˝e a) chyba nie dano mu w∏aÊciwej ochrony,
skoro grupa hakerów zdoby∏a jego dane, bàdê
b) trudno uwierzyç, ˝e rzàd
naprawd´ przejmowa∏ si´
losem któregokolwiek
z nazwisk na liÊcie ze s∏ynnego przecieku, a wreszcie
c) ˝e nie udowodniono,
aby przeciek autentycznie
spowodowa∏ czyjàkolwiek
krzywd´ – krzywd natomiast na pewno dokonywano wczeÊniej, co publikacje WikiLeaks próbowa∏y wszystkim unaoczniç.
Takich uproszczeƒ w fabule jest mnóstwo – zaczynajàc od technicznych szczegó∏ów, przez ˝ycie
Assange'a (o plusach jego dzia∏alnoÊci – widocznych chocia˝by na Islandii par´ lat temu – nie
mówi si´ tu prawie wcale), a˝ po zawi∏oÊci natury politycznej. Innym chwytem jest wk∏adanie
w usta Assange'a kolejnych zdaƒ na temat tego,
czemu ma bia∏e w∏osy (ich temat zostaje poruszony w filmie a˝ cztery razy), chocia˝ nie ma to
ani zwiàzku z fabu∏à, ani nie by∏o zbyt cz´sto
podnoszone publicznie przez bohatera w praw-

dziwym ˝yciu (raptem raz w wywiadzie za˝artowa∏, ˝e jego siwe w∏osy to wynik wypadku). Ma
to tylko stworzyç postaç pró˝niaka i manipulatora. Oliwy do ognia re˝yser dolewa, sugerujàc jego brak higieny i niechlujstwo – obowiàzkowy
element ka˝dego szaleƒca poza wyrafinowanymi jednostkami takimi jak Hannibal Lecter.
Do tego, jak mówi∏am, wszystko jest tu tendencyjne. Sceny, w których Assange i Berg pracujà
przy komputerach, opatrzone sà t´pà muzykà
elektronicznà, która nie wiadomo dlaczego
wszystkim filmowcom kojarzy
si´ z dzia∏alnoÊcià hakerów.
Niekonwencjonalne sceny
surrealistyczne, które pokazujà wn´trze komputerowych
operacji bàdê umys∏ów bohaterów, równie˝ sà toporne
i nie sprawiajà, ˝e film staje
si´ bardziej artystyczny. Nadal
jest niemi∏osiernie nudny i napisany na kolanie, jakby nad
re˝yserem sta∏ agent CIA
z pa∏kà w r´ku – jakoÊ trzeba
przecie˝ obraz rzàdu po kolejnych aferach podreperowaç.
W∏aÊciwie mog∏abym tak
ciàgnàç wywód o kolejnych
b∏´dach i braku pomys∏ów,
ale na ten film chyba szkoda
kolejnych znaków. Dlatego
podsumuj´ to krótko – o ile warto zobaczyç
Cumberbatcha próbujàcego ratowaç postaç Assange'a i jak zawsze grajàcego doskonale, o tyle przykro jest patrzeç, ˝e jego talent marnuje si´
w czymÊ tak s∏abym. Dlatego film polecam wy∏àcznie jego naprawd´ oddanym fanom, którzy
jakoÊ przebolejà to, co dzieje si´ na ekranie. Dla
reszty – tylko jako przyk∏ad z∏ego kina.

Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com
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Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Weso∏a w maju
OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A
M.ST. WARSZAWY

11 maja (niedziela), godz. 14.00
NA CZTERY R¢CE – Mazowiecki Konkurs
Duetów Fortepianowych – X edycja.

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

Celem konkursu jest odrodzenie i rozpowszechnianie XIX-wiecznej tradycji muzykowania na
cztery r´ce oraz propagowanie kameralistyki
fortepianowej w ruchu amatorskim. Zg∏oszenia
przyjmowane sà do 6 maja na adres mailowy:
wesolakultura@domkulturywesola.net.

7 maja (Êroda), godz. 18.00

17 maja (sobota), godz. 15.00

O SZKODLIWOÂCI PALENIA TYTONIU
– monodram autorstwa Antoniego Czechowa
w wykonaniu Rafa∏a Sadowskiego.

KONCERT STAÂKA WIELANKA I KAPELI WARSZAWSKIEJ z okazji JUBILEUSZU XXX-LECIA ISTNIENIA OÂRODKA KULTURY W DZIELNICY WESO¸A
M.ST. WARSZAWY. Z muzycznym akcentem
wystàpi równie˝ grupa NIEBIESKIE MIGDA¸Y pod kierunkiem Lecha Nowickiego.

Rosyjska proza klasyczna, odpowiadajàca
wspó∏czesnym czasom. Monodram ten pami´tamy w wykonaniu znakomitego aktora – Tadeusza Fijewskiego.

„POGODNA”

spektakl, którego scenà b´dzie niewielkie polskie miasteczko z koƒca XIX stulecia.

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

10 maja (sobota), godz. 18.00

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

OD WILNA DO LWOWA – koncert pieÊni
kresowych w wykonaniu Izabeli Wilczak
i Wiktora Wilczaka.

OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH

W programie piosenki o ró˝nym charakterze:
patriotyczne, ludowe, biesiadne oraz kabaretowe, dajàce przekrój twórczoÊci kresowian,
pokazujàce o czym myÊleli, co by∏o dla nich
wa˝ne i jak to wyra˝ali.

8 maja (czwartek), godz. 19.00
MAGIA PRZEDMIOTÓW – wernisa˝ wystawy malarstwa El˝biety Lipiec.
9 maja (piàtek), godz. 10.50

25 maja (niedziela), godz. 16.00

W PEWNYM MIASTECZKU NA KRESACH – koncert z cyklu „Filharmonia Narodowa dla dzieci”.

PODRÓ˚E PROF. KALAFIORA, cz. I
– AFRYKA. Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Grupy Teatralnej Echooo.

Zespó∏ „Pies szczeka” zaprasza na koncert poÊwi´cony muzyce charakterystycznej dla Kresów dawnej Polski. Liryczne ballady, wielokulturowe pieÊni i piosenki, skoczne taƒce oraz
ciekawe instrumenty z∏o˝à si´ na barwny

Ka˝dy lubi podró˝e. Ale nasz Profesor Kalafior
uwielbia je najbardziej ze wszystkich. Jako wielki badacz przyrody i zwyczajów zwierzàt, zaprasza Was do wyprawy w egzotyczne rejony

KANCELARIA ADWOKACKA
SPRAWY CYWILNE:
✔
✔

spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

SPRAWY RODZINNE:
✔

rozwody

✔

opiekuƒcze

Liczba miejsc ograniczona, bezp∏atne zaproszenia do odbioru w sekretariacie OK.
21 maja (Êroda), godz. 10.00
WARSZTATY ETNOGRAFICZNE.
„Symbole szcz´Êcia i pecha”: wierzenia dotyczàce przedmiotów i zwierzàt przynoszàcych
szcz´Êcie lub pecha, takich jak podkowa, koniczyna, s∏oƒ, kot – historia, symbolika, ciekawostki, lepienie z modeliny symboli szcz´Êcia.
Zaj´cia dla dzieci z klas „0” – zapraszamy
grupy zorganizowane, obowiàzujà zapisy.
24 MAJA w godz. 10.00–19.00
zapraszamy do stoiska OÊrodka Kultury
w Dzielnicy Weso∏a podczas Warszawskich Targów Ksià˝ki, które odb´dà
si´ na p∏ycie Stadionu Narodowego.

Êwiata. A kiedy dacie ponieÊç si´ przygodzie,
zobaczycie, ˝e zwierz´ta sà jak ludzie. Majà
swoje troski i radoÊci. G∏upiutka ma∏pka oka˝e
si´ bardzo màdrym stworzeniem. Groêny krokodyl to w rzeczywistoÊci nieszcz´Êliwy osobnik,
a pani ˝yrafa, razem ze swojà d∏ugaÊnà szyjà,
tak naprawd´ chcia∏aby byç troch´ ni˝sza.
26 maja (poniedzia∏ek), godz. 18.00
ARTYSTYCZNA MAMA – warsztaty tworzenia bi˝uterii z filcu. Zrób sobie prezent
z okazji Dnia Matki. Prowadzenie – Emilia
Molenda.
Liczba miejsc ograniczona, obowiàzujà zapisy
pod nr telefonu 22 427 37 74.
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.

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

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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Witajcie
wÊród
nas

Oto nasi kolejni najm∏odsi sàsiedzi.
Ich rodzicom ˝yczymy wiele radoÊci.
A wy, Drogie Maleƒstwa, witajcie
wÊród nas i roÊnijcie zdrowo!

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 z numerem „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, w którym opublikowaliÊmy zdj´cie Waszego dziecka. 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).

Nadia

Szymon Micha∏kiewicz

Urodzi∏a si´ 5 kwietnia 2014 r.
w Warszawie.
Siostrzyczka Wiktorii i Oliwiera.

Urodzi∏ si´ 4 marca 2014 r.
w Garwolinie.

Nieposiadajàcym portretu nowo narodzonego maleƒstwa firma Foto-OSKAR wykona takie zdj´cie za darmo! Uka˝e si´ ono w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10 x 15 cm.

Uwaga! CERAMIKA!
Dwa wspania∏e, nietuzinkowe wydarzenia
ju˝ w czerwcu:
Dzieƒ 1.06.2014 r. b´dzie niewàtpliwie nale˝a∏
do 3. Festiwalu „Ceramika. Moc ˚ywio∏ów”,
który odb´dzie si´ w ramach imprezy Piknik Weso∏a. Ka˝dy, kto nas odwiedzi tego dnia, b´dzie móg∏
wziàç udzia∏ w wielu zaplanowanych warsztatach:
lepieniu z gliny, odlewaniu z form gipsowych,
tworzeniu bi˝uterii ceramicznej, malowaniu biskwitów, ceramicznych malowankach oraz „OpowieÊci zamkni´tej w skorupie” (archeozabawa,
miniwyk∏ad o pracy archeologów i próba odtworzenia staro˝ytnej historii na podstawie znalezionej ceramiki). Odb´dzie si´ równie˝ kiermasz ceramiki: naczyƒ dekoracyjnych i u˝ytkowych, bi˝uterii
oraz rzeêb. Zaproszeni twórcy oraz pracownie ceramiczne przedstawià oryginalne wyroby.

Ciekawym
akcentem Festiwalu b´dzie wystawa plenerowa pt. „˚ywio∏y”. Swoje
rzeêby zaprezentujà artyÊci ceramicy z ca∏ej Polski: Dana Saga Tomaszewska, Marta Wasilczyk,
Dorota i Malwina GrzeÊkiewicz, Wanda Wolf,
Anna Osa Osadnik, Ma∏gorzata Et Ber Warlikowska, Krystyna Wenelska, Dariusz Osiƒski, Grzegorz So∏tyszewski, Dorota ¸asisz.
Zapraszamy na teren Szwadronu Jazdy RP,
ul. Szkolna 14 w Warszawie-Weso∏ej w godz.
13.00–19.00.
Organizatorzy: OÊrodek Kultury w Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy oraz Dorota ¸asisz,
„Mimbres – Pracownia Ceramiki”. Patronat nad
Festiwalem sprawujà: Zwiàzek Ceramików Polskich oraz dwumiesi´cznik „Szk∏o i Ceramika”.
Kolejne wa˝ne wydarzenie, a zarazem Êwi´to
ceramików to oczywiÊcie 10. Warszawskie
Spotkania Ceramiczne, które odb´dà si´
14.06.2014 r. w Centrum Promocji Kultury na
ul. Podskarbiƒskiej 2 w Warszawie. Zaplanowa-

Kàcik seniora

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Zapraszam Paƒstwa na oba wydarzenia, których nie mo˝na przegapiç!
Dorota ¸asisz
ZCP
si´ gimnastyka prowadzona przez w∏aÊcicielk´ klubu Agnieszk´ Rudol, która organizuje równie˝ zaj´cia wakacyjne dla seniorów po promocyjnych cenach. Co roku zabiera seniorów na wycieczk´ integracyjnà. W tym roku celem ma byç Kazimierz nad
Wis∏à. W ramach programu mo˝na równie˝ skorzystaç z basenu w „Wesolandii” w Zielonej. Wi´kszoÊç aktywnych seniorów to kobiety, ale panów
równie˝ systematycznie przybywa. Okazuje si´, ˝e
sport to tania i zdrowa forma integracji Êrodowiska.

Dziewczyny
jak „Malwy”
Chór seniorów „Malwy”
obchodzi we wrzeÊniu jubileusz 5-lecia. Istnieje przy
OÊrodku Kultury w Dzielnicy
Weso∏a. WyÊpiewuje pieÊni
patriotyczne, religijne, okolicznoÊciowe. Wyst´puje
w koÊcio∏ach i domach spokojnej staroÊci. Z powodzeniem bierze udzia∏ w przeglàdach zespo∏ów
Êpiewajàcych seniorów. Pod kierunkiem Joanny
Kie∏biewskiej çwiczà nast´pujàce dziewczyny:
Henryka Sabak, Barbara Drabarek, Alicja Jaworek,
Halina Mikos, Krystyna Molska, Alina Ka∏asza,
Czes∏awa Kupiec, Henryka BernaÊ, Zofia Czy˝kowska, Bo˝ena Jankowska-Piskorska, Marianna Szymaƒska, Alina Kamiƒska, Regina Niedzielska.
Wszystkich ich b´dzie mo˝na pos∏uchaç 4 czerwca
w OÊrodku Kultury przy ul. Starzyƒskiego z okazji
obchodów 25-lecia wolnych wyborów.

ne atrakcje przyciàgnà jak co roku t∏umy warszawiaków i przyjezdnych goÊci nie tylko z okolicy,
ale równie˝ z Polski i Europy. B´dzie mo˝na
wziàç udzia∏ w: warsztatach lepienia i toczenia
w glinie, malowaniu ceramiki, uk∏adaniu mozaiki. B´dzie si´ mo˝na
przyjrzeç: pokazowi zdobienia ceramiki, pokazowi wypa∏u ceramiki metodà raku, wystawie rzeêb
ceramicznych na wodzie, muzeum wirtualnemu
oraz ws∏uchaç si´ w koncert muzyki kameralnej.
Odb´dzie si´ tak˝e sympozjum dwumiesi´cznika „Szk∏o i Ceramika”. Jak co roku przyjadà artyÊci ceramicy oraz pracownie ceramiczne z ca∏ego kraju, prezentujàc swoje nietuzinkowe wyroby i tym samym zapraszajàc do ich zakupu.

Seniorzy Ukrainie
Senior sprawniejszy
W naszej dzielnicy realizowany jest projekt „Senior starszy sprawniejszy”. Przez pierwsze dwa
miesiàce roku zaj´cia sà dofinansowywane przez
Urzàd Dzielnicy Weso∏a, do koƒca roku (z wy∏àczeniem wakacji) wspó∏finansuje je Biuro Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy. Uczestnik programu p∏aci
za jednà lekcj´ 3 z∏. Zaj´cia realizowane sà g∏ównie
w klubie Mambo przy ul. Jana Paw∏a II w Starej Mi∏oÊnie. Przesz∏o 200 osób bierze udzia∏ w takich zaj´ciach jak: gimnastyka, joga, zumba, tai-chi i rowery stacjonarne. Najwi´kszym powodzeniem cieszy

Ostatni „Ostry dy˝ur poetycki”, który mia∏ miejsce w Teatrze Narodowym w Warszawie, przekaza∏ dochód ze spektaklu dla Ukrainy. Jak zwykle
sala Teatru p´ka∏a w szwach, a widownia to g∏ównie seniorzy. Tym razem „dy˝urowali” nast´pujàcy
dobrodzieje: Maria Ciunelis, Aleksandra Justa, Teresa Lipowska, Anna Nehrebecka, El˝bieta Zajàcówna, Jaros∏aw Gajewski, Krzysztof Kumor, Wojciech Malajkat, Tomasz Sapryk, Wojciech Wiliƒski,
Cezary ˚ak. Na nast´pny spektakl zapraszamy
25 maja, jak zwykle w niedziel´ o godzinie 12.00.
Gra˝yna Weber
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Dziesiàta rocznica uchwalenia Dnia Flagi
W tym roku, 2 maja, przypada dziesiàta rocznica uchwalenia
przez Sejm RP Dnia Flagi. Wydarzenie to pozostaje w cieniu
przypadajàcej na dzieƒ 1 maja rocznicy przystàpienia Polski
do Unii Europejskiej. Jednak nasze barwy narodowe sà w pewien sposób powiàzane z dzisiejszà Unià Europejskà, o czym
prawie nikt nie wie. Nawiàzujà one do pierwszej w Europie
unii paƒstw, której podstawy i zasady by∏y bardzo podobne
lub nawet takie same jak dzisiejszej Unii Europejskiej.

Pomys∏em zainteresowa∏o si´ Ko∏o Platformy
Obywatelskiej w Weso∏ej. Projekt Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczów uzupe∏niono. Zaproponowano, aby dzieƒ 2 maja by∏ dniem flagi, poniewa˝ jest to równie˝ Âwiatowy Dzieƒ Polonii.
W ten sposób nawiàzano do intencji zawartej
w preambule ustawy z dnia 7 lutego 1831 roku.
Na zebraniu Ko∏a w Weso∏ej, które odby∏o si´
w Starej Mi∏oÊnie przy ulicy GoÊciniec w dniu
10 marca 2003 roku, podj´ta zosta∏a uchwa∏a o wystàpieniu do Klubu
Nasze barwy narodowe zosta∏y
Platformy Obywatelskiej w Sejmie
ustanowione w sposób formalny, a koRP z wnioskiem o podj´cie inicjatylory i ich kolejnoÊç na fladze majà swowy ustanowienia Dnia Flagi RP.
je istotne znaczenie i pochodzenie.
Prowadzàcym ten projekt w Sejmie
W czasie trwania Powstania ListoRP by∏ pose∏ PO, pan Edward P∏onka.
padowego, w dniu 7 lutego 1831 roDnia 20 lutego 2004 roku, mimo
ku, Sejm Królestwa Polskiego uchwatrudnoÊci, które przy naszym
li∏ specjalnà ustaw´ normujàcà poludziale uda∏o si´ pokonaç, Sejm RP
skie barwy narodowe:
uchwali∏ dzieƒ 2 maja Dniem Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej. Pomimo
Izba senatorska i poselska po
˝e od 10 lat obchodzimy ten dzieƒ,
wys∏uchaniu wniosków komisji
nie zosta∏ osiàgni´ty cel, jaki le˝a∏
sejmowych, zwa˝ywszy potrzeb´
u podstaw naszej inicjatywy. Dalej nie
nadania jednolitej oznaki, pod
ma pe∏nej, prawdziwej wiedzy o poktórà winni ∏àczyç si´ Polacy,
chodzeniu i symbolice naszych barw
postanowi∏y i stanowià:
narodowych. Tych informacji nie ma
Artyku∏ 1. Kokard´ narodowà
tak˝e w podr´cznikach szkolnych, na
stanowiç b´dà kolory herbu Króleczym nam szczególnie zale˝a∏o.
stwa Polskiego i Wielkiego Ksi´Obok prezentuj´ fotokopi´ ustawy
stwa Litewskiego. To jest kolor
z 7 lutego 1831 roku, której orygina∏
bia∏y i czerwony.
znajduje si´ w Bibliotece Polskiej
Artyku∏ 2. Wszyscy Polacy, a miaw Pary˝u. Z okazji tegorocznej
nowicie wojsko polskie, te kolory
10 rocznicy uchwalenia Dnia Flagi
nosiç majà w miejsce, gdzie takowe
chcieliÊmy sprowadziç (wypo˝yczyç)
oznaki dotàd noszonymi by∏y.
do Polski pe∏ne dokumenty dotyczàce
tej ustawy, w tym wniosek warszawTa ustawa jako pierwsza normoskiego deputowanego, Walentego
wa∏a kwesti´ polskich barw narodoZwierkowskiego, o jej uchwalenie
wych. W zgodzie z prawid∏ami heFotokopia ustawy z 7 lutego 1831 roku normujàcej polskie
oraz diariusz sejmowy. OtrzymaliÊmy
raldyki odwo∏ywa∏a si´ do tradycji
barwy narodowe, ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Pary˝u
na to wst´pnà zgod´ Prezesa tej BiRzeczypospolitej Obojga Narodów.
blioteki, pana Pierre’a Zaleskiego,
Przez wiele wieków ˝yli w zgodzie. Panowa∏a deBiel pochodzi od bieli Or∏a, b´dàcego god∏em
jednak pod warunkiem, ˝e b´dzie formalne wymokracja i tolerancja. Tak jak obecnie, dzia∏a∏ sejm.
Polski, i bieli Pogoni, rycerza galopujàcego na
stàpienie odpowiedniego polskiego urz´du. MuKrólowie, podobnie jak teraz prezydenci, byli wykoniu, b´dàcego god∏em Litwy. Oba te god∏a
si bowiem byç zapewniony bezpieczny, transbierani podczas wolnych elekcji lub przez Sejm.
znajdujà si´ na czerwonych t∏ach tarcz herboport tych dokumentów i zwrot do Pary˝a. PróboPolska i Litwa jako Rzeczypospolita Obojga Narowych. Na fladze biel jest u góry, poniewa˝ w nawaliÊmy oficjalnie zainteresowaç tym Kancelari´
dów tworzy∏y jednà ca∏oÊç. Prowadzi∏y wspólnà
szej heraldyce wa˝niejszy jest kolor god∏a ni˝ t∏a.
Prezydenta RP, jednak bez rezultatu.
polityk´ zagranicznà i obronnà. Mia∏y jednak swoDokument z Pary˝a publikowany jest po
je niezale˝ne struktury w∏adzy i w∏asne armie.
raz pierwszy, w∏aÊnie w tym wydaniu „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Ustanowienie Dnia Flagi to inicjatywa Leszka
Sprawa pochodzenia i symboliki naszych
Rodziewicza, prezesa Stowarzyszenia Rodu Robarw narodowych powinna byç wa˝na szczególdziewiczów, historyka z zami∏owania i wykszta∏cenie teraz, przed wyborami do Parlamentu Euronia, mieszkajàcego na wyspie Wolin. To on odkry∏,
pejskiego. Nasi deputowani powinni przekazy˝e nikt, nawet wyk∏adowcy wi´kszoÊci uczelni,
waç wiedz´ o ich historii i symbolice. Z tej wiestudenci, nauczyciele i uczniowie, nie majà praw1386–1548
1548–1586
1586–1795
dzy powinniÊmy byç Êwiadomie dumni.
dziwej wiedzy o naszych barwach narodowych. To
Dodatkowe informacje o weso∏owskiej inicjaon odnalaz∏ ustaw´ o naszych barwach narodoHerb, w którym na czterodzielnej czerwonej
tywie uchwalenia Dnia Flagi, m.in. o tym jak powych w Bibliotece Polskiej w Pary˝u. Zjazd Stowatarczy przemiennie znajdowa∏y si´ te dwa god∏a,
toczy∏y si´ losy naszych staraƒ o przywrócenie
rzyszenia Rodu w maju 2002 roku podjà∏ uchwa∏´
by∏ herbem Polski przez ponad 500 lat.
Choràgwi Rzeczypospolitej, znajdà Paƒstwo na
o podj´ciu inicjatywy w celu ustanowienia dnia
Wielonarodowa Unia Polsko-Litewska obejmoportalu „WiadomoÊci Sàsiedzkich” pod adresem:
flagi. Coroczne obchody mia∏y byç okazjà do prowa∏a ogromny obszar ówczesnej Europy. ˚yli tu
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/111/n/5719.
pagowania i szerzenia prawdziwej wiedzy o poPolacy, Litwini, Rusini, Ukraiƒcy, ˚ydzi, Tatarzy
Bogdan Rodziewicz
chodzeniu i symbolice naszych barw narodowych.
i wiele innych nacji, o ró˝nych religiach i kulturach.

14

Nr 158 / Maj 2014

WESO¸A

W Starej Mi∏oÊnie powsta∏
gabinet terapii nowoczesnymi
metodami EEG i HEG Biofeedback oraz metodà Warnkego.
Metody te nastawione sà na
pomoc dzieciom, m∏odzie˝y
i doros∏ym w problemach
zwiàzanych z koncentracjà
uwagi, zaburzeniami pami´ci,
stresem, trudnoÊciami z kontrolà emocji i z dysleksjà.

Ile czasu trwa terapia?
W przypadku optymalizacji pracy mózgu (przed
egzaminem, u osób zdrowych w celu poprawy
koncentracji) jest to ok. 10–15 spotkaƒ. Niektóre
problemy mogà wymagaç 20 sesji (problemy
z koncentracjà), 40 sesji (ADHD), bàdê wi´cej ni˝
60 sesji (autyzm, zespó∏ Tourette'a).

Komu polecamy treningi EEG Biofeedback?

Co to jest EEG Biofeedback?

Dzieciom i m∏odzie˝y pragnàcym polepszyç swoje wyniki w nauce (wa˝ne egzaminy, testy) oraz
dzieciom z zaburzeniami koncentracji uwagi,
z nadpobudliwoÊcià psychoruchowà, agresjà
(zespo∏y ADHD, ADD), z problemami szkolnymi
(gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia
itp.), tak˝e dzieciom z autyzmem.
Doros∏ym funkcjonujàcym w nadmiernym stresie, od których wymagane jest skupienie uwagi
i podejmowanie szybkich decyzji.

EEG Biofeedback (EEG – elektroencefalograf, biofeedback (ang.) – biologiczne sprz´˝enie zwrotne) to
medyczna metoda zwi´kszania mo˝liwoÊci umys∏u.
Metoda powsta∏a w oÊrodku szkolenia astronautów
NASA, nast´pnie wesz∏a do medycyny klinicznej. Za jej
pomocà osoba poddawana treningowi uczy si´ czynnoÊci swojego mózgu. Uczy si´, jak pozytywnie zmieniaç wzorzec wytwarzanych fal mózgu (wzmacniaç
po˝àdane i hamowaç niepo˝àdane fale), bowiem stan
naszego umys∏u i zachowanie ∏àczà si´ w tym wzorcu.
Dlaczego wa˝ne jest wytwarzanie odpowiednich
fal? Aparatura rejestruje cztery rodzaje fal – delta, theta, alfa, beta. Ka˝da z tych fal odpowiada za innà aktywnoÊç mózgu. Na przyk∏ad fale theta odpowiadajà
za sen i fantazjowanie, a fale beta1 za aktywne myÊlenie. Z kolei fale alfa pojawiajà si´ w stanie relaksu.
Je˝eli w czasie czuwania wytwarzamy za du˝o fal the-

Osobom zdrowym proponujemy treningi relaksacyjne, kreatywnoÊci, odpornoÊci na stres, koncentracji, zwi´kszania mo˝liwoÊci poznawczych.

KorzyÊci dla dzieci:
sà bardziej cierpliwe, mniej impulsywne i ∏atwiej
si´ koncentrujà,
sà bardziej zmotywowane i odporne na stres,
s∏uchajà z wi´kszà uwagà i lepiej rozumiejà polecenia,
sà bardziej pewne siebie.

KorzyÊci dla doros∏ych:
lepsza koncentracja i uwaga,
wi´ksza motywacja do dzia∏ania,
szybkie zapami´tywanie, uczenie si´ i przypominanie sobie materia∏u,
∏atwiejsze osiàganie stanu relaksu i dobrego samopoczucia.

Czy efekty treningu sà trwa∏e?
Tak, efekty treningu sà d∏ugotrwa∏e. Wyuczona
umiej´tnoÊç Êwiadomego prze∏àczania si´ pomi´dzy ró˝nymi stanami mentalnymi – o ile b´dzie wykorzystywana na co dzieƒ – jest trwa∏a.

Ruszamy

ul. Motylkowa 11
Warszawa-Międzylesie

z czwartym etapem budowy

Dostępne mieszkania (stan deweloperski):
tu
63 m2 – 395 tys pln
stać 5% raba
iś możesz do
dz
ż
ju
97 m2 – 565 tys pln
ąc
uj
Rezerw

www.dom-kaszubski.pl

POKOJE LUB CAŁY DOM
W NOWO WYBUDOWANYM
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.

kontakt:
(wieczorem) tel. 601 314 822
marcin@dom-kaszubski.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl, tel.: 505 283 785

www.ulicamotylkowa.pl
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ta, nie mamy warunków do sprawnego myÊlenia czy
koncentrowania si´. Podczas treningu EEG mo˝na
nauczyç si´ regulowaç przebieg fal i dostosowywaç
je do aktualnych potrzeb. Terapia EEG Biofeedback
prowadzona przez certyfikowanego neuroterapeut´/
psychologa – jest metodà w pe∏ni bezpiecznà.

Dostrój swoje fale

WESO¸A

W Bibliotece Publicznej...
SPOTKANIE
Z ZUZANNÑ ORLI¡SKÑ
Z czym kojarzy si´ okreÊlenie „Matka Polka”?
To kobieta, która dba o dom i rodzin´, poÊwi´ca
si´ dla m´˝a, dzieci i cz´sto jest zm´czona...

Spotkanie z Zuzannà Orliƒskà (04.04.2014)
rozpocz´liÊmy w∏aÊnie tym pytaniem. Pierwsza
ksià˝ka autorki o przewrotnym tytule „Matka
Polka” sugeruje obraz przeci´tnej rodzicielki. Nic
bardziej mylnego. Matka Apolinarego Kocianowskiego (w skrócie Polka) jest osobà o bujnej
wyobraêni i niekonwencjonalnych pomys∏ach.
W ksià˝ce Zuzanny Orliƒskiej znajdziemy mnóstwo nieprawdopodobnych historii.
Podczas spotkania w Szkole Podstawowej nr
173 m∏oda publicznoÊç mia∏a wiele pytaƒ do Autorki. Rozmowa dotyczy∏a pracy pisarza: sposobów pracy nad ksià˝kà, jak mo˝na zostaç pisarzem, jak d∏ugo powstaje ksià˝ka i skàd czerpaç
inspiracje. PiàtoklasiÊci ciekawi byli fabu∏y kolejnych ksià˝ek Zuzanny Orliƒskiej – „Pisklaka”
i najnowszej, „Ani s∏owa o Zosi”, uhonorowanej
w 2013 roku II nagrodà w Konkursie Literackim
im. Astrid Lindgren.

AKCJA POD ARSENA¸EM
W marcu tego roku na ekrany kin wszed∏ film
Roberta Gliƒskiego „Kamienie na szaniec”. Produkcja ma zwolenników, jak i przeciwników,
zbiera wiele krytycznych g∏osów od Êrodowisk
bezpoÊrednio zwiàzanych z Szarymi Szeregami.
Czy adaptacja powieÊci Aleksandra Kamiƒskiego
to udana próba przedstawienia bohaterów
z Szarych Szeregów ich rówieÊnikom, m∏odzie˝y
XXI wieku? W poszukiwaniu odpowiedzi zaprosiliÊmy zaprzyjaênionego ju˝ z naszà Bibliotekà
prof. Grzegorza Nowika.

Prof. Grzegorz Nowik przez ponad 20 lat zajmowa∏ si´ historià harcerstwa, jest w tej dziedzinie
wybitnym specjalistà, zosta∏ zaproszony do udzia∏u w omawianym filmie jako konsultant historycz-
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ny scenariusza. Podczas przedpremierowego pokazu „Kamieni na szaniec” okaza∏o si´, ˝e re˝yser
nie uwzgl´dni∏ uwag historyka. Profesor wystosowa∏ w tej sytuacji list do producenta, w którym napisa∏, i˝ nie zgadza si´ z wydêwi´kiem tego filmu,
bo êle opisuje epok´, jest nieprawdziwy, prosi
równie˝ o wycofanie swojego nazwiska z czo∏ówki filmu i ze wszystkich materia∏ów go dotyczàcych. Podobnie uczyni∏ spadkobierca i obecny w∏aÊciciel praw do „Kamieni na szaniec” dr Wojciech
Feleszko, wnuk Aleksandra Kamiƒskiego.
Na naszym spotkaniu (8.04.2014) obecny by∏
Jerzy Stokowski, kuzyn „ZoÊki”, który po obejrzeniu filmu mia∏ te same refleksje.
W ocenie prof. Grzegorza Nowika film Roberta Gliƒskiego to „paszkwil na Szare Szeregi i Polskie Paƒstwo Podziemne”. Znaczàce w tym obrazie jest podwa˝anie autorytetów, nieporozumieniem sà niechlujne dialogi (bohaterowie to kwiat
przedwojennej elity), usilnie jest te˝ kreowany
konflikt pokoleƒ rodzice-dzieci, który w tamtej
rzeczywistoÊci nie mia∏ miejsca. Czy nie warto
tworzyç dobrego kina akcji, b´dàc jednoczeÊnie
wiernym prawdzie historycznej? Z tym pytaniem
pozostawiliÊmy publicznoÊç spotkania.
Druga cz´Êç lekcji historii dotyczy∏a ksià˝ki naszego GoÊcia „Epilog do Kamieni na szaniec”.
Autor napisa∏ jà, by oddaç honor bohaterom, przywróciç imi´ nies∏usznie pomówionym. Ksià˝ka
prof. Grzegorza Nowika odnosi si´ bezpoÊrednio
do dzie∏a Aleksandra Kamiƒskiego postrzeganego
jako êród∏o historyczne. Praca ta daje szerszy obraz
tamtych wydarzeƒ i wskazuje prawdziwych zdrajców. Ksià˝ka jest dost´pna w Bibliotece G∏ównej
– zach´camy zainteresowanych losami bohaterów
Akcji pod Arsena∏em do jej przeczytania.

BIBLIOTEKA ZAPRASZA
W MAJU:
ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ
WAWER – WESO¸A – SULEJÓWEK

aby do∏àczyç do plenerowego spotkania organizowanego na terenie Muzeum Józefa Pi∏sudskiego (planowany dojazd 13.30–14.00).
Na mecie przygotowane b´dà liczne atrakcje:
bookcrossing, piknik rodzinny, wspólne ognisko,
Êpiewanie, gry i zabawy w ogrodzie Dworku Milusin, b´dzie mo˝na zwiedziç Dworek, ogród
oraz stanowiska archeologiczne, a tak˝e odkryç
tajemnice Muzealnych ¸apiduchów. Dla m∏odzie˝y i doros∏ych b´dzie miejsce do gry w siatkówk´ i krykieta, a dla najm∏odszych zaj´cia plastyczne i slalom rowerowy. Dla wszystkich mamy
przygotowane pieczone kie∏baski i s∏odkoÊci ☺.
Imprez´ sponsorujà: K&M Delikatesy, PAWO
– Sklep piekarsko-cukierniczy, JBB, ABUD – Market Budowlany, System Biblioteczny MATEUSZ.
Mo˝na do∏àczyç do nas w ka˝dym momencie! Mile widziane koce piknikowe i ksià˝ki na wymian´.
Impreza pod patronatem „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.

BAJKI Z RÓ˚NYCH STRON ÂWIATA
Zapraszamy dzieci i rodziców na szczególny
poniedzia∏kowy Wieczór Bajek 12 maja 2014
o godz. 17.00 w Kinie za Rogiem „Zakàtek”, ul.
1 Praskiego Pu∏ku 31 (obok Biblioteki G∏ównej).
„BaÊnie z ró˝nych stron Êwiata” namaluje s∏owem opowiadacz bajek Micha∏ Malinowski
z Muzeum Bajek i OpowieÊci.
Micha∏ Malinowski – opowiadacz, pedagog i pisarz.
W 1997 roku wiedziony impulsem wyrusza do Papui Nowej
Gwinei, gdzie spotyka tradycyjnych opowiadaczy i postanawia
zarzuciç dotychczasowà prac´
na rzecz poszukiwaƒ i rozwoju
tradycji s∏owa mówionego. Poszukiwania rozpoczyna na Wydziale Folkloru i Mitologii na Harwardzie. Wiedz´ o storytellingu pog∏´bia podczas konsultacji
u mi´dzynarodowych ekspertów, ale te˝ u tradycyjnych opowiadaczy z Indii, Chin czy krajów
afrykaƒskich (www.mubabao.pl).
Justyna Kwiatkowska

Po raz drugi ruszamy z akcjà
dla mi∏oÊników ksià˝ek i rowerów! Sp´dêmy razem aktywnie sobotnie popo∏udnie!
Startujemy 10 maja 2014
o godzinie 11.00 z Biblioteki G∏ównej na ul. Trawiastej
10 w Aninie, a nast´pnie,
przez Marysin i Mazowiecki
Park Krajobrazowy, ruszymy
w kierunku Zielonej. Trasa na
terenie Lasu Sobieskiego b´dzie taka sama jak w zesz∏ym
roku. Przejedziemy przez Zielonà oraz miniemy Bibliotek´
G∏ównà w Weso∏ej. Zatrzymamy si´, aby zwiedziç zabytkowy KoÊció∏ OpatrznoÊci
Bo˝ej (ok. godz. 12.30), znajdziemy równie˝ chwil´ na
wspólnà lektur´. Nast´pnie
pojedziemy do Sulejówka,
Nr 158 / Maj 2014

WESO¸A

Strefa zdrowia

10 rzeczy dla zdrowia
Wiosn´ mamy ju˝ w pe∏ni. Za ka˝dym razem, gdy przyroda budzi si´ do ˝ycia, odczuwamy ch´ç do zmian – przemeblowujemy
mieszkanie, wymieniamy swojà garderob´,
szukamy nowej pracy, drugiej po∏ówki. Dlaczego wi´c nie zrobiç czegoÊ dla zdrowia? Zmiana
stylu ˝ycia to najlepsze, co mo˝emy dla siebie
zrobiç. Aby jednak zmiany by∏y trwa∏e, wprowadzajmy je powoli, skupiajàc si´ przede
wszystkim na najprzyjemniejszych obszarach.
Co mo˝emy zrobiç wiosnà dla zdrowia?

Nakarm cia∏o naturalnymi produktami
Ka˝dego dnia zjedz po˝ywne Êniadanie. Przygotuj te˝ pyszne, zdrowe przekàski na ca∏y
dzieƒ, aby nie ulec pokusom jedzenia wysokokalorycznych przekàsek na mieÊcie. Wprowadê do
swojego jad∏ospisu jak najwi´cej warzyw i owoców, ró˝norodne kasze, pe∏noziarniste pieczywo.
Szukaj ciekawych przepisów, eksperymentuj.
Niech jedzenie b´dzie ucztà dla Twojego cia∏a,
a nie tylko szybkim zaspokojeniem g∏odu.

êród∏em stresu i wyczerpania. Postaraj si´ wi´c
myÊleç o pracy wy∏àcznie w pracy. Nie zabieraj
na urlop laptopa ani s∏u˝bowego telefonu. Gdy
jesteÊ z rodzinà – bàdê z nià na 100 procent.
Ustal swoje priorytety i podà˝aj za nimi.

Ruszaj si´
Regularny ruch poprawi naszà kondycj´, wyrzeêbi
sylwetk´, poprawi nasze samopoczucie. Niewa˝ne,
jaki rodzaj ruchu wybierzemy, ale to, ile przynosi nam
on radoÊci. Np. wiele osób nie lubi taƒca czy biegania, ale uwielbia jog´ czy pilates. Istnieje tak wiele
dyscyplin, ˝e ka˝dy mo˝e znaleêç coÊ dla siebie.

Sp´dzaj czas na Êwie˝ym powietrzu
Gdy tylko jest to mo˝liwe, opuszczaj zamkni´te
pomieszczenia. Wyjdê z firmy na krótki spacer, a jeÊli pracujesz w domu – w miar´ mo˝liwoÊci wykonuj swoje obowiàzki na Êwie˝ym powietrzu. Odpoczywaj w ogrodzie, parku, lesie – z dzieçmi, ksià˝kà, pysznym posi∏kiem. Planuj weekendy tak, aby
uwzgl´dniç w nich jak najwi´cej kontaktu z naturà.

Wysypiaj si´

Znajdê czas wy∏àcznie dla siebie

Podczas snu regeneruje si´ ca∏y organizm. Sen
poprawia sprawnoÊç umys∏owà, a w szczególnoÊci zdolnoÊç zapami´tywania i skupiania si´.
Po dobrze przespanej nocy skóra pi´knie wyglàda, jest Êwie˝a i wypocz´ta, a my mamy mnóstwo energii na kolejny dzieƒ!

Zaplanuj czas, który b´dziesz sp´dzaç sama/sam
ze sobà. Sobota rano, wtorek po po∏udniu, pó∏ godziny przed wstaniem pozosta∏ych domowników
– niewa˝ne. PoproÊ bliskich, aby zaopiekowali
si´ dzieçmi, a ty konsekwentnie tydzieƒ po tygodniu poÊwi´caj ten czas wy∏àcznie sobie. Rób to,
czego zapragniesz – czytaj, medytuj, weê aromatycznà kàpiel, zrób wpis do pami´tnika, zrób ciasto przy ulubionej muzyce. Bàdê dla siebie.

Zachowaj równowag´ mi´dzy pracà
a ˝yciem osobistym
Ile czasu poÊwi´casz pracy, a ile na ˝ycie osobiste? W czasie, kiedy normalnym sta∏o si´ zostawanie w firmie po godzinach czy nadrabianie
zaleg∏oÊci w domu, praca coraz cz´Êciej staje si´

dobrego zdrowia psychicznego. Sp´dzaj czas
z osobami, które kochasz i na których Ci zale˝y.
Napisz list lub zadzwoƒ do dawno niewidzianego
przyjaciela, odwiedê rodziców, sp´dê popo∏udnie
wy∏àcznie z rodzeƒstwem, zabierz dzieci na niezapomnianà przygod´. Dbaj o swoich bliskich ka˝dego dnia. Doceniaj, przytulaj, buduj zaufanie.

Zrób badania kontrolne
Kiedy ostatni raz odwiedzi∏aÊ/odwiedzi∏eÊ lekarza pierwszego kontaktu? Postanów, ˝e w ciàgu 10 dni umówisz si´ na wizyt´, zrobisz kontrolne badania krwi, sprawdzisz poziom cholesterolu, glukozy, ciÊnienie krwi. Zapytaj lekarza
o wskazane dla Ciebie badania profilaktyczne.
Mo˝e jest to dobry czas na cytologi´, badanie
piersi, a mo˝e badanie prostaty.

Âmiej si´!
Hormony szcz´Êcia redukujà napi´cie w organizmie, zmniejszajà uczucie bólu i nap´dzajà
nasz system immunologiczny. Podczas Êmiechu
skóra staje si´ bardziej ukrwiona, a mi´Ênie (zarówno twarzy, jak i brzucha) stajà si´ napi´te.
Âmiech zamiast brzuszków? Czemu nie!

Dzi´kuj
Jest tak wiele rzeczy, tyle ludzi – dzi´ki którym
jesteÊmy szcz´Êliwi. Na co dzieƒ cz´sto skupiamy si´ na „braku”. Spróbujmy jednak doceniç to,
co mamy. Wypisz na kartce 30 rzeczy, za które
jesteÊ wdzi´czna/wdzi´czny. Zachowaj t´ list´,
wracaj do niej i dopisuj kolejne pozycje. Istnieje
wiele dowodów naukowych, m.in. badania
R. Emmonsa, wskazujàcych, ˝e wdzi´cznoÊç powoduje u ludzi lepsze samopoczucie i znacznie
poprawia ich stan zdrowia.

Piel´gnuj kontakty z bliskimi

Urszula Religioni,
specjalista ds. zdrowia publicznego

Utrzymanie dobrych kontaktów z rodzinà i przyjació∏mi jest jednym z najwa˝niejszych aspektów

HD MEDICAL – www.hdmedical.pl
Znajdê nas na Facebooku!

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki

Uzdrawianie Praniczne
Bioenergoterapia
tel. 793 981 262

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

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968

RODZINNY DOM OPIEKI
Stara Mi∏osna tel. (22) 773 17 86 kom. 502 866 525
✓ ca∏odobowa opieka piel´gniarska
✓ bardzo dobre warunki
w pokojach 1- i 2-osobowych

✓ przyst´pne warunki p∏atnoÊci
✓ równie˝ krótkie pobyty

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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
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Okiem coacha

trzebujemy kompromisu mi´dzy naszymi poglàdami a empatià.

Granice szczeroÊci
Czasem zadajemy sobie pytania: „Czy ludzie sà wobec mnie szczerzy?”,
„Czy on/ona naprawd´ mnie lubi, czy to tylko uprzejmoÊç?”. Bywa te˝,
˝e mówienie prawdy jest dla nas samych wyzwaniem.
A gdyby tak ludzi ogarn´∏a jakaÊ tajemnicza epidemia? Nagle
wszyscy stajà si´ absolutnie prawdomówni. Koniec z k∏amstwami,
pó∏prawdami. Ale... czy tego naprawd´ chcemy?
Wyobraêcie sobie takà oto sytuacj´. M´˝czyzna
i kobieta idà razem, nagle on oglàda si´ za atrakcyjnà, d∏ugonogà blondynkà. A oto dialog, który przeprowadziliby w naszym niedoskona∏ym Êwiecie:
Kobieta: – Co, podoba ci si´?
M´˝czyzna: – Kto, kochanie?
Kobieta: – No, ta blondynka, oczywiÊcie...
M´˝czyzna: – Nie wiem, o kim mówisz, nikogo nie widzia∏em...
Kobieta: – Jasne! Jest ∏adniejsza ode mnie,
prawda?
M´˝czyzna: – Kochanie, o czym ty mówisz,
przecie˝ wiesz, ˝e tylko ty mi si´ podobasz.

Kobieta: – No tak, istotnie nie masz. Zaczà∏eÊ
∏ysieç, nie chodzisz na si∏owni´. Musia∏aby byç
Êlepa, ˝eby si´ z tobà zadawaç.

A oto ten sam dialog w idealnym Êwiecie, bez
k∏amstw:
Kobieta: – Co, podoba ci si´?
M´˝czyzna: – Mówisz o tej blondynce? Taaak,
jest fantastyczna.
Kobieta: – Jest ∏adniejsza ode mnie...?
M´˝czyzna: – No có˝, kochanie, tak na oko jest
m∏odsza od ciebie o 15 lat, wa˝y 20 kilo mniej,
no i ta figura... widzia∏aÊ, jakie ma nogi...?
Kobieta: – Rozumiem, ˝e gdyby tylko chcia∏a,
to byÊ mnie zdradzi∏...
M´˝czyzna: – No wiesz, fajnie by by∏o. Ale nie
masz si´ co martwiç, nie mia∏bym u niej szans...

Kobieta: – Co, podoba ci si´?
M´˝czyzna: – Mówisz o tej blondynce? Owszem, jest atrakcyjna.
Kobieta: – Podoba ci si´ bardziej ode mnie?
M´˝czyzna: – Kochanie, jest wiele ∏adnych kobiet, ale spoÊród nich wybra∏em ciebie.
Kobieta: – Zdradzi∏byÊ mnie z nià?
M´˝czyzna: – Wiesz, mo˝e odczuwa∏bym
chwilowà pokus´, ale nie chcia∏abym ci´ zraniç
i ryzykowaç tego, na czym mi zale˝y.

No i macie. Bardzo szczere, ale chyba niezbyt
budujàce wyznania?
Gdzie wi´c przebiega konstruktywna granica
pomi´dzy szczeroÊcià a k∏amstwem? Czy gdzieÊ
pomi´dzy nimi znajduje si´ obszar, w którym nie
jesteÊmy w sprzecznoÊci ze sobà, ale nie ranimy
innych osób?
Mo˝e tutaj?

Aby komunikacja by∏a autentyczna, a zarazem konstruktywna dla naszego otoczenia, po-

U˝ywane podr´czniki
– dzielnicowy konkurs rozstrzygni´ty
W obliczu rosnàcych cen zakupu podr´czników odsprzeda˝ ksià˝ek po zakoƒczeniu roku szkolnego staje si´ wr´cz
koniecznoÊcià. Wspó∏czeÊnie
obrót u˝ywanymi podr´cznikami
oprócz korzystnego aspektu finansowego, zbawiennego dla
portfeli rodziców, zyskuje coraz
mocniej na znaczeniu ekologicznym. O upowszechnienie dobrej
praktyki wieloletniego u˝ywania podr´czników stara si´ zadbaç weso∏owska oÊwiata. Szko∏a Podstawowa nr 353 w Warszawie zorganizowa∏a dzielnicowy ekologiczny konkurs plastyczny na has∏o oraz logo akcji promujàcej
obrót u˝ywanymi podr´cznikami. Konkurs odbywa∏
si´ pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Weso∏a.
W dniu 10 kwietnia 2014 r., w siedzibie wy˝ej
wymienionej szko∏y, odby∏o si´ posiedzenie ko-
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misji (w sk∏adzie: Marian Mahor –
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a, Gra˝yna Bany, Jaros∏aw
Szmytkowski, Izabela W∏odek)
oceniajàcej prace uczestników.
Prace konkursowe podzielono na dwie kategorie wiekowe: uczniowie szkó∏ podstawowych klas IV–VI oraz uczniowie gimnazjum. Prace oceniane by∏y pod kàtem
oryginalnoÊci, jasnoÊci przekazu
oraz wyeksponowania aspektu
ekologicznego.
W kategorii szkó∏ podstawowych autorem najlepszego has∏a „Przed∏u˝ ˝ycie podr´cznika” zosta∏ Stanis∏aw Sikorski, uczeƒ Szko∏y Podstawowej
nr 173 w Warszawie. Zaproponowane przez niego has∏o zosta∏o

SzczeroÊç, otwartoÊç i, co za tym idzie, mówienie prawdy, kosztujà nas mniej energii ni˝
wykalkulowane reakcje. JeÊli wcià˝ zastanawiasz si´, co dana osoba pomyÊli, wtedy mnóstwo czasu tracisz na wyobra˝anie sobie jej reakcji. Przestajesz byç autentyczny/a, a Twoje
s∏owa tracà swojà naturalnà si∏´.
Z drugiej strony jednak, aby komunikowaç si´
na poziomie emocjonalnej prawdy, musimy braç
pod uwag´ emocje drugiego cz∏owieka.
Tak zwana inteligencja emocjonalna to nic innego jak odpowiednio rozwini´te, mi´dzy innymi, umiej´tnoÊci spo∏eczne, takie jak:
■ empatia, czyli wra˝liwoÊç na odczucia innych
osób,
■ asertywnoÊç, czyli umiej´tnoÊç wyra˝ania emocji bez naruszania cudzego poczucia godnoÊci.
JeÊli chcesz komunikowaç si´ szczerze,
a zarazem tworzyç dobre relacje, zadaj sobie
pytania:
■ czy moja szczeroÊç s∏u˝y konstruktywnym
celom?
■ czy osoba, która us∏yszy ode mnie szczere
s∏owa, poczuje jednoczeÊnie moje wsparcie?
■ czy negatywnà treÊç mog´ przekazaç w nieraniàcej formie?
Je˝eli odpowiedzi brzmià NIE, to oprócz szczeroÊci i k∏amstwa masz jeszcze trzecie wyjÊcie z sytuacji. Mo˝esz powstrzymaç si´ od komentarza.
Joanna Godecka
lifecoach

wybrane na nazw´ tegorocznej akcji obrotu u˝ywanymi podr´cznikami w szko∏ach dzielnicy Weso∏a. Komisja przyzna∏a dwa równorz´dne
pierwsze miejsca za projekty logo dla Izabeli Jaworowskiej i Igi Juszyƒskiej, uczennic Szko∏y
Podstawowej nr 174 w Warszawie. Wyró˝nienia
przyznano Mateuszowi Grotowi ze Szko∏y Podstawowej nr 353 w Warszawie oraz Hubertowi Màdremu ze Szko∏y Podstawowej nr 174 w Warszawie.
W kategorii gimnazjów autorem najlepszego has∏a „U˝ywane, ale wcià˝ do u˝ytku”
zosta∏ Pawe∏ Wernik z Gimnazjum nr 118 w Warszawie. Autorem najlepszego projektu logo zosta∏
Konrad Zawolik z Gimnazjum nr 120
w Warszawie. Nagrod´ specjalnà
przyznano Piotrowi Tarnowskiemu z Gimnazjum nr 118 w Warszawie za umiej´tne po∏àczenie
has∏a i logo w jednej pracy.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury
i Sportu dla Dzielnicy Weso∏a

Nr 158 / Maj 2014

WESO¸A

Uczniowie majà g∏os!
W Êrod´ 9.04.2014 w naszej szkole, Szkole Podstawowej nr 171 im. Stanis∏awa Staszica, odby∏a si´ debata dotyczàca tego, co uczniowie chcieliby zmieniç
w ˝yciu szkolnym. D∏ugo czekaliÊmy na ten moment,
poniewa˝ mogliÊmy wyraziç nasze potrzeby, a do spotkania przygotowywaliÊmy si´ ju˝ od wrzeÊnia. Inicjatywa ta wià˝e si´ z realizowanym w tym roku projektem wspó∏pracy mi´dzynarodowej „Dzieci´ce oczy,
dzieci´ce serca”. OczywiÊcie, szko∏a jest w porzàdku,
lecz mo˝na by jà odrobin´ udoskonaliç.

Na spotkanie przybyli: Pani Dyrektor Bogumi∏a Banasiak, nauczyciele, Samorzàd Szkolny, przedstawiciele
Rady Szko∏y, Rady Rodziców, uczniowie klas 4-6. Debat´ rozpoczà∏ film o zmianach w szkole w Grecji.
Przedstawia∏ on dzieci proszàce wró˝k´ o pomoc
w ulepszeniu swojej szko∏y i to ona w magiczny sposób czarodziejskà ró˝d˝kà wykonywa∏a ich polecenia.
Wspólnie stwierdziliÊmy, ˝e nam nie pomo˝e ˝adna
wró˝ka, wi´c sami musimy si´ zabraç za prac´. Na ta-

blicy multimedialnej obejrzeliÊmy
w skrócie wszystkie akcje, w których, z inicjatywy Samorzàdu
Uczniowskiego, nasza szko∏a aktualnie bierze udzia∏.
W tym roku szkolnym by∏ to m.in. Dzieƒ Czerwony,
w którym wszyscy ubrali si´ na czerwono – ma to
symbolizowaç dzia∏alnoÊç charytatywnà Caritasu. ZbieraliÊmy ubrania oraz jedzenie dla najbardziej potrzebujàcych. ObchodziliÊmy te˝ Dzieƒ Bia∏y. W bia∏ych
ubraniach manifestowaliÊmy przeciwko przemocy fizycznej, psychicznej oraz s∏ownej. W Dniu B∏´kitnym
promowaliÊmy prawa dziecka, a kilka tygodni póêniej
spotka∏a nas ogromna niespodzianka – naszà szko∏´
odwiedzi∏ Rzecznik Praw Dziecka pan Marek
Michalak. BraliÊmy te˝ udzia∏ w akcji Pola Nadziei. Za∏o˝yliÊmy ˝ó∏te ubrania, bo takiej barwy jest ˝onkil, symbol nadziei. By∏ jeszcze jeden dzieƒ – Dzieƒ Drzewa, w którym ubraliÊmy si´ na kolorowo, by nauczyç naszych
kolegów dbaç o natur´. Kolejnym pomys∏em
Samorzàdu Uczniowskiego jest akcja „Plecak”. Ma ona na celu uczynienie naszej szko∏y bardziej estetycznà i bezpiecznà. Ustawiamy plecaki w równiutkie rzàdki pod Êcianami.
Po tych prezentacjach uczniowie z klas
4–6 wyg∏osili swoje propozycje dotyczàce
zmian w naszej szkole. Pomys∏y, które spodoba∏y si´ najbardziej, to: cichy kàcik, czyli miejsce, w którym mo˝na si´ odpr´˝yç z dala od ha∏asu na przerwie,
powrót audiobooków na przerwach, odnowienie toalet, kupno nowych sprz´tów sportowych oraz oczyszczenie i odnowienie boiska.
Lecz najlepszym pomys∏em by∏, wed∏ug nas, plan
naszej klasy – 6a, czyli zorganizowanie mi´dzyklasowych zawodów sportowych. Pani Dyrektor bardzo
spodoba∏y si´ nasze pomys∏y, stwierdzi∏a, ˝e cz´Êç

Zapraszamy dzieci 5–6-letnie
do oddzia∏ów przedszkolnych
przy Szkole Podstawowej nr 171,
ul. Armii Krajowej 39 w Weso∏ej.
Oddzia∏y przedszkolne stanowià kameralnà, bezpiecznà cz´Êç szko∏y, otwartà na
dzieci i rodziców. Tworzymy oddzia∏y,
w których ka˝de dziecko osiàga sukces na
miar´ w∏asnych mo˝liwoÊci.
Zapewniamy m.in. wykwalifikowanà
i przyjaznà dziecku kadr´ nauczycielskà,
nauk´ poprzez zabaw´ w dobrze wyposa˝onych salach, nowoczesnà pracowni´
multimedialnà, boisko i plac zabaw, ca∏odzienne wy˝ywienie, Êwietlic´ oddzielonà
od szko∏y, nauk´ j. angielskiego, warsztaty rozwijajàce talenty dzieci, opiek´ pedagoga, reedukatora i logopedy oraz dodatkowe zaj´cia, jak basen, karate, rytmika
czy szkó∏ka pi∏karska.
Dyrekcja i nauczyciele
z nich przedyskutuje z Radà Pedagogicznà. Niektóre sà
nierealne z powodu braku miejsca lub ograniczonego
bud˝etu. Cz´Êç z nich zostanie zrealizowana w najbli˝szym terminie. Rada Rodziców równie˝ obieca∏a swojà
pomoc. Ch´tni do wspó∏dzia∏ania wyszliÊmy z sali z nadziejà na mi∏e zmiany.

JaÊ Banaszek, Adam Maicki
klasa 6a,
redakcja p. K. Grodecka

Pisankowa tradycja w Bu∏haczku
Niepubliczne przedszkole
artystyczno-j´zykowe „BU¸HACZEK” w Warszawie przy ul.
J. Strusia 58 zorganizowa∏o na
poczàtku kwietnia konkurs rodzinny „Pisanka wielkanocna”.
G∏ównym celem konkursu
by∏o zachowanie pi´knej tradycji narodowej i chrzeÊcijaƒskiej.
Pisanki wykonano, wykorzystujàc ró˝norodne techniki plastyczne. Serdecznie gratulujemy uczestnikom pomys∏owoÊci
i starannoÊci wykonania prac.
Ka˝da pisanka jest wyjàtkowa
i niepowtarzalna. Z okazji Âwiàt Wielkanocnych ˝yczymy wszystkim radoÊci,
mi∏oÊci, szcz´Êcia oraz wielkiej nadziei odradzajàcego si´ ˝ycia.
Agata Jaroƒ – nauczyciel i wychowawca

●

●

dywanów
● wyk∏adzin
tapicerki meblowej i samochodowej

PRANIE

tel. 500-753-803
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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GoÊcie biblioteki Gimnazjum 119
Marzec jest miesiàcem, w którym oddajemy ho∏d
wszystkim ˚O¸NIERZOM WYKL¢TYM, którzy w czasie
II wojny Êwiatowej poÊwi´cali ˝ycie za wolnà Polsk´,
a póêniej z powodów politycznych byli pozbawieni czci
i honoru, jaki przystoi bohatersko walczàcym ˝o∏nierzom, a nawet mordowani przez w∏adze komunistyczne.
Z tej okazji 28 marca 2014 roku w naszej szkolnej
bibliotece odby∏o si´ spotkanie z panem Wac∏awem Sikorskim, jednym z ˝yjàcych jeszcze „˝o∏nierzy wykl´tych”, który opowiedzia∏ nam o tragicznych wydarzeniach swojego ˝ycia.
Ca∏a historia zacz´∏a si´, gdy majàc 15 lat, wstàpi∏ do
Armii Krajowej. Sta∏o si´ to przez przypadek, kiedy to
wieczorem zobaczy∏, jak ˝o∏nierze AK zakopywali broƒ
w ogrodzie jego rodziców. Kiedy do∏àczy∏ do nich, przyjà∏ pseudonim „Bocian”. Na poczàtku, ze wzgl´du na
swój m∏ody wiek, przewozi∏ ró˝ne paczki i tajne wiadomoÊci. W czasie Powstania Warszawskiego s∏u˝y∏ jako

sanitariusz w VI Obwodzie AK Praga, a po upadku powstania na Pradze wraz z rodzinà schroni∏ si´ w Choszczówce. Po zakoƒczeniu wojny zosta∏ wcielony do 9
Pu∏ku Zapasowego Ludowego Wojska Polskiego stacjonujàcego na Majdanku. Nast´pnie skoƒczy∏ Oficerskà Szko∏´ ¸àcznoÊci w ZamoÊciu ze specjalnoÊcià radiotelegrafisty. Po ukoƒczeniu szko∏y otrzyma∏ stopieƒ
podporucznika. Gdy mia∏ 22 lata, zosta∏ podst´pem
aresztowany. Wywieziono go do „mordowni”, gdzie by∏
przes∏uchiwany, torturowany i bity. Sàd skaza∏ go na kar´ Êmierci, którà potem zamieni∏ na kar´ do˝ywotniego
wi´zienia. W 1949 roku nasz goÊç zachorowa∏ na gruêlic´. W 1952 roku przetransportowano go do Sztumu,
a potem ponownie do wi´zienia na Mokotowie. Z powodu choroby znalaz∏ si´ w szpitalu wi´ziennym. Po
oÊmiu latach pan Sikorski wyszed∏ na wolnoÊç, lecz ca∏y czas go Êledzono. Jako rekompensat´ za utrat´ wolnoÊci otrzyma∏ symbolicznà z∏otówk´.

Dla nas, uczniów, spotkanie z przedstawicielem Êrodowiska ˚o∏nierzy Wykl´tych by∏o bardzo poruszajàcà i interesujàcà lekcjà historii. DowiedzieliÊmy si´ wa˝nych rzeczy, o których dotàd nie mieliÊmy poj´cia. Takie spotkania
sà nieocenionym doÊwiadczeniem.

Martyna Paluch, kl. 2a
Gimnazjum nr 119
im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego

Ciekawa lekcja kultury ludowej

Wspólne Êwi´towanie pierwszego dnia wiosny rozpocz´liÊmy w ZS 94 prezentacjà regionów Polski. Na
Êcianach pojawi∏y si´ plakaty, na stoiskach klas wyros∏y
stosy folderów, obrazków i widokówek. Korytarze ozdabia∏y kurpiowskie palmy wielkanocne. By∏a te˝ sieç rybacka oraz mazurska ˝aglówka „Kormoran”. MogliÊmy
podziwiaç przedmioty Êwiadczàce o rozwijajàcej si´ od
wieków kulturze materialnej naszego kraju. Zapomniane
˝elazko z duszà, drewniana tarka do prania, gliniane

dwojaki... Wystawki zosta∏y przygotowane przez dzieci,
nauczycieli i rodziców. Ta wspólna praca przybli˝y∏a
wszystkim kultur´ poszczególnych regionów, walory turystyczne, rekreacyjne i historyczne. Nauczy∏a dzieci zdobywania wiedzy i ciekawego jej prezentowania. NawiàzaliÊmy wspó∏prac´ z ró˝nymi agencjami i przedstawicielami regionów. Ka˝da klasa zaprezentowa∏a po∏o˝enie
regionu, jego histori´, stroje ludowe, gwar´, pieÊni, charakterystyczne taƒce. Dzieci pi´knie odÊpiewa∏y znane
piosenki ludowe: „Kaszebskie nuty”, „Kuku∏eczk´”,
„Czerwone jab∏uszko”, „Hej Mazury”. By∏y te˝ szanty
i „Kormorany”. Klasa trzecia zaÊpiewa∏a zesz∏oroczny
przebój „Koko Euro spoko”. Starsza m∏odzie˝ skupi∏a si´
na ukazaniu cech dialektu wybranych obszarów Polski
oraz zaprezentowaniu dorobku ludowych twórców.
Nie zabrak∏o degustacji potraw regionalnych. Ka˝da
klasa, poczàwszy od najm∏odszych a˝ po trzecie gimna-

zjalne, zaprezentowa∏a swoje umiej´tnoÊci kulinarne.
Uczniowie, zapewne przy pomocy rodziców, a mo˝e te˝
babç, mieszali sk∏adniki w rondlach, przyprawiali zio∏ami,
przypiekali i odcedzali, a˝ wyczarowali prawdziwe rarytasy. By∏y kartacze przyrzàdzone wed∏ug receptury sprzed
wielu lat, ryby z Mazur, fafernuchy, wuzetki, miody, powid∏a, sery warmiƒskie, barszcz czerwony z uszkami,
wspania∏e kaszubskie desery i wiele innych potraw.
Wszyscy bawiliÊmy si´ znakomicie, emocji nie zabrak∏o.
Uczniowie swoim przygotowaniem, organizacjà i ogromnym zaanga˝owaniem udowodnili, ˝e nie braknie im pomys∏ów. To by∏a ciekawa i po˝yteczna lekcja kultury ludowej. Dzi´kujemy wszystkim, którzy przyczynili si´ do zorganizowania i umilenia nam tego niezwyk∏ego dnia.

Bo˝ena Sokó∏, Barbara ˚bikowska
Krystyna Moczyd∏owska

Podró˝ do czarodziejskiego Êwiata wyobraêni
Audiobook „Nasza mama czarodziejka” to tytu∏ projektu, który zosta∏ zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 353. Okazj´ uczestnictwa w nim mieli nie tylko
uczniowie, ale równie˝ ich rodzice, którzy wspólnie ze
swoimi dzieçmi przygotowywali jeden lub dwa rozdzia∏y ksià˝eczki autorstwa Joanny Papuziƒskiej.
Praktycznych wskazówek do przygotowania partii
aktorskich dostarczy∏y „Warsztaty pi´knej mowy”, które
poprowadzi∏ w naszej szkole, od wielu lat zwiàzany
z Polskim Radiem, jeden z najbardziej rozpoznawalnych
polskich spikerów – Pan Andrzej Krusiewicz. Uczestnicy
warsztatów mogli przekonaç si´, ˝e aby czytaç w sposób przykuwajàcy uwag´ s∏uchacza, nale˝y pami´taç
o wielu kwestiach: w∏aÊciwej postawie cia∏a, oddechu,
dykcji oraz intonacji czy zachowaniu odpowiedniego
tempa tekstu. Okaza∏o si´ to zadaniem nie∏atwym, bez
wzgl´du na wiek. Jednak zaanga˝owanie aktorów-amatorów zyska∏o wielkie uznanie u „mistrza s∏owa”.
Pan Krusiewicz opowiedzia∏ równie˝ wiele ciekawych
anegdot zwiàzanych z pracà radiowà i konferansjerskà.
Podczas kilku miesi´cy zaj´ç w szkole, przygotowujàcych do realizacji projektu, uczestnicy starali si´ wykreowaç
interesujàce i przekonujàce postaci. Aby swoje starania
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zwieƒczyç sukcesem, nale˝a∏o w∏o˝yç wiele wysi∏ku w prac´ nad dykcjà, wielokrotnie czytaç i omawiaç swoje interpretacje, nagrywaç je i uwa˝nie ods∏uchiwaç. Wytrwa∏oÊç
w pokonywaniu trudnoÊci przynios∏a wiele satysfakcji
i znakomite efekty. Pozwoli∏o to poczyniç starania o zarejestrowanie materia∏u w profesjonalnym studiu nagraniowym. W swoich progach goÊci∏ nas Dom Kultury „Doro˝karnia”, gdzie pod fachowym „uchem” realizatora dêwi´ku
nagraliÊmy wszystkie nasze pomys∏y. Wybór odpowiednich
wersji, efekty i t∏o dêwi´kowe oraz trudne has∏a: „miks”

i „mastering” to tylko niektóre z punktów d∏ugiej drogi, którà od czasu sesji
nagraniowych przesz∏y godziny cyfrowej taÊmy. Teraz, kiedy projekt ok∏adki jest ju˝ gotowy,
a przygotowany materia∏ dêwi´kowy zosta∏ przes∏any do
t∏oczni p∏yt, niecierpliwie czekamy na nasz album...
Dla wi´kszoÊci uczestników by∏o to pierwsze doÊwiadczenie w pracy aktorskiej w studiu nagraniowym.
Bez wàtpienia jednak pozwoli∏o zrozumieç, ˝e równie
wa˝ne jak to „jak” wyglàdamy, jest „jak” i „co” mówimy. Ponadto, s∏owo ma wielkà moc – pozwala stwarzaç
nieograniczone niczym Êwiaty. Wystarczy zamknàç oczy
i przenieÊç si´ do czarodziejskiego Êwiata wyobraêni.
Jako autor projektu chcia∏bym z∏o˝yç serdeczne podzi´kowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
wsparli nasze dzia∏ania, szczególnie p. Annie Michalak-Paw∏owskiej, Dyrektorowi OÊrodka Dzia∏aƒ Artystycznych „Doro˝karnia”, Pe∏nomocnikowi Prezydenta
m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej za umo˝liwienie nagrania partii aktorskich w studiu w „Doro˝karni”
oraz pomoc w przygotowaniu materia∏u do wydania,
a tak˝e Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr
353 za sfinansowanie wydania p∏yty z audiobookiem.

Tomasz Piotrowski
nauczyciel muzyki w SP 353
Nr 158 / Maj 2014
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Ambasador USA w Bu∏haku
Gimnazjum i Liceum im. Emanuela Bu∏haka mo˝e si´ poszczyciç bogatà tradycjà
spotkaƒ z wybitnymi postaciami Êwiata kultury i polityki. Ostatnio do grona wyjàtkowych goÊci szko∏y do∏àczy∏ Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce – Stephen D.
Mull. O randze i presti˝u wizyty nie trzeba nikogo przekonywaç. Nie dziwi wi´c fakt,
˝e wizyta przygotowywana by∏a z dba∏oÊcià o najdrobniejsze szczegó∏y. Jednak˝e nerwowoÊç i napi´cie towarzyszàce nam wszystkim
znikn´∏y niemal natychmiast po przekroczeniu przez
Ambasadora progów szko∏y. „Hello. How are you?”
wypowiedziane z amerykaƒskà serdecznoÊcià od razu wytworzy∏o atmosfer´ dalekà od regu∏ panujàcych podczas oficjalnych spotkaƒ. No i ta p∏ynna polszczyzna z iÊcie hollywoodzkim akcentem! O ˝adnym
stresie nie mog∏o byç mowy.
Podczas spotkania Stephen D. Mull opowiedzia∏
o swoich zwiàzkach z Polskà przed obj´ciem stanowiska ambasadora. Po raz pierwszy zawita∏ do naszego kraju jeszcze w latach 80, by objàç funkcj´ sekretarza w ambasadzie. Wtedy to o ma∏o nie wydalono go z kraju pod zarzutem szpiegostwa. Wszystko
dlatego, ˝e przekazywa∏ Lechowi Wa∏´sie oÊwiadczenia ówczesnego prezydenta Ronalda Reagana. Po raz drugi pracowa∏ u nas ju˝
w latach 90, pe∏niàc funkcj´ radcy ambasady do spraw politycznych i wojskowych, bioràc udzia∏ w przygotowaniach Polski do wejÊcia w struktury NATO. Jego prac´ doceni∏
prezydent Aleksander KwaÊniewski, nadajàc mu Krzy˝ Kawalerski Orderu Zas∏ugi.
M∏odzie˝ zadawa∏a wiele pytaƒ. O dziwo, sprawy dotyczàce amerykaƒskiej kultury
nie by∏y dominujàce. Ciekawsza okaza∏a si´ polityka. Kiedy Polska mog∏aby znaleêç si´
w ruchu bezwizowym? Co z tarczà antyrakietowà? Jakie stanowisko zajmie Bia∏y Dom
w sprawie Ukrainy? Ale m∏odzi pytali te˝ o stypendia, sta˝e na amerykaƒskich uczelniach. Czasu na zadanie wszystkich pytaƒ niestety nie wystarczy∏o. Stephen Mull zach´ci∏ do kontaktu za poÊrednictwem Twittera. Zapewnia∏, ˝e odpowie na ka˝dy post.
Zach´ceni tà propozycjà zajrzeliÊmy na profil Ambasadora. Okaza∏o si´, ˝e Stephen Mull na Twitterze wys∏a∏ ju˝ ok. 9 tysi´cy wiadomoÊci. Wi´kszoÊç z nich to odpowiedzi na pytania internautów. Wierzymy, ˝e nie by∏a to ostatnia wizyta Ambasadora w naszej szkole.

Uczniowie klasy II B Gimnazjum Bu∏haka

Z wiosnà graj w zielone
Wiosna na dobre rozgoÊci∏a si´ w przyrodzie i w naszych sercach.
Wraz z poczàtkiem astronomicznej wiosny uczniowie klas m∏odszych Êwi´towali
przyjÊcie tej upragnionej pory roku. W tym dniu obowiàzywa∏ w garderobie kolor
zielony. Ka˝da z klas przygotowa∏a piosenk´ lub wiersz. By∏y zabawy i taƒce. Odby∏
si´ równie˝ konkurs na najpi´kniejsze
wiosenne nakrycie g∏owy. Uczniowie
wspaniale prezentowali si´ w przygotowanych kapeluszach. Wybór najbardziej
interesujàcych, oryginalnych i pracoch∏onnych prac nie by∏ ∏atwy.
W naszej szkole uczniowie klas starszych w pierwszy dzieƒ wiosny nie wagarujà. Wszystko dzi´ki organizowanej
rokrocznie imprezie Wiosna Fashion. Jest
to przedsi´wzi´cie Samorzàdu Uczniowskiego. Uczniowie wzi´li udzia∏ w konkursach o tematyce wiosennej, przypomnieli
sobie wiosenne przys∏owia, Êpiewali najpopularniejsze piosenki o wioÊnie. Najwi´cej emocji wzbudza∏ jednak wiosenny korowód strojów, w którym dziewcz´ta
i ch∏opcy prezentowali wiosennà mod´ – kolorowà i radosnà.
Pierwszy dzieƒ wiosny zosta∏ przywitany w naszej szkole radoÊnie i kolorowo!
Wiosna to okres intensywnych przygotowaƒ do Âwiàt Wielkanocnych. Uczniowie
przez d∏u˝szy czas z radoÊcià wykonywali prace Êwiàteczne. By∏y wi´c palemki, koszyczki, zajàczki, kurczaczki i oczywiÊcie pisanki. W tym roku klasy m∏odsze zdecydowa∏y si´ na ozdobienie jajek m.in. metodà decoupage. Sprawi∏o to uczniom wiele radoÊci. Efekt prac dzieci by∏ imponujàcy.

Marzena Delak
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Gala Oskarkowa w Gimnazjum nr 120
Tradycjà w naszej szkole sta∏o si´
doroczne kr´cenie filmów w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny.
Przygotowania do tego Âwi´ta Filmu
trwajà praktycznie od poczàtku roku,
gdy˝ wtedy rozstrzygamy, jaki gatunek filmu b´dziemy kr´ciç, i piszemy
scenariusz, póêniej zaÊ przygotowujemy scenografi´, plenery i kostiumy.
Zgodnie z regulaminem w ciàgu jednego dnia musimy nakr´ciç i zmontowaç ca∏y film. Pierwsze klasy zapoznajà si´ z warsztatem pod fachowym okiem wspó∏pracujàcej z nami od lat pani Ajki Tarasow, a klasy
drugie i trzecie z roku na rok doskonalà swojà wiedz´
i umiej´tnoÊci. W bie˝àcym roku kr´cenie filmów zosta∏o poprzedzone wycieczkà do studia filmowego na
plan prawdziwego filmu. Co roku jest to wspania∏a zabawa po∏àczona z rywalizacjà klas. Nikomu nawet nie
przyjdzie do g∏owy skorzystaç z Dnia Wagarowicza.
Nagrodà w naszym konkursie jest nawiàzujàcy do nagrody Amerykaƒskiej Akademii Filmowej Oskarek. Projekcja filmów i rozdanie nagród uros∏y w naszej szkole do rangi prawdziwego Êwi´ta.

Gala Oskarkowa odby∏a si´ 26 marca. Rozpocz´liÊmy
jà od powitania naszych honorowych goÊci, m.in. pana
burmistrza Edwarda K∏osa, pani naczelnik Wydzia∏u
OÊwiaty – Renaty Mroczkowskiej, pani Karoliny Baranowskiej. W jury tegorocznego konkursu zasiedli: wiceburmistrz dzielnicy Weso∏a pan Marian Mahor, pani Ajka
Tarasow, pani Ma∏gorzata Ka∏u˝yƒska oraz pan John Weisgerber. Widownia by∏a zachwycona, ˝ywo reagowa∏a na
wyÊwietlane dzie∏a. Po pokazie jury uda∏o si´ na narad´
i tajne g∏osowanie, zaÊ dla zgromadzonej licznie publicznoÊci sk∏adajàcej si´ z uczniów naszego gimnazjum, ich
rodzin i przyjació∏ zaÊpiewa∏a niesamowita Zuzia Woiƒska.

Po burzliwych obradach jury nadesz∏a wreszcie d∏ugo oczekiwana chwila og∏oszenia werdyktu. Oskarki
wr´czali cz∏onkowie jury oraz zesz∏oroczni zwyci´zcy.
Nagrody przyznawane by∏y w kategoriach nawiàzujàcych do prawdziwego Oscara. W tegorocznej edycji
konkursu bezsprzecznie zas∏u˝onà nagrod´ w kategorii najlepszy film otrzyma∏ doskona∏y obraz sensacyjny
„Sycylijskie serce”, zrealizowany przez klas´ IIIa. Film
ten podbi∏ równie˝ serca publicznoÊci. Nagroda dla
najlepszego re˝ysera pow´drowa∏a, podobnie jak
w ubieg∏ym roku, do uczniów klasy IIa: Wiktorii Gàsior, Kacpra Kluczyka i Jakuba åwikowskiego. Nagrod´
za najlepszy scenariusz otrzyma∏y Marysia Drozdek
i Hania Paw∏owska z IIIc. Nagrodzeni zostali równie˝
najwybitniejsi aktorzy: najlepszà aktorkà zosta∏a Ilona
Babulewicz z IIIa, nagrod´ dla najlepszego aktora
otrzyma∏ Bartek Brodecki z IIIa, za najlepszà m´skà rol´ drugoplanowà nagrodzony zosta∏ Damian Gawron
z IIa, a Oskarek za drugoplanowà rol´ kobiecà otrzyma∏a Patrycja Mrówka z kl. IIIc. Przyznano równie˝ nagrod´ za monta˝, która w tym roku pow´drowa∏a do
Daniela Ryƒca z Ic, i za zdj´cia – nagrod´ w tej kategorii otrzyma∏ Konrad Zawolik z kl. IIIa. Zwieƒczeniem
tego wspania∏ego wydarzenia sta∏o si´ wspólne pamiàtkowe zdj´cie.

Kuba åwikowski
Kl. IIa

Wielkanocne spotkanie
uczniów z Sybirakami

W sobot´ 12 kwietnia 2014 roku w Sanktuarium
Matki Bo˝ej Królowej Polskich M´czenników w Warszawie odby∏o si´ tradycyjne spotkanie wielkanocne Zwiàzku Sybiraków Polskich, w którym przedstawiciele spo∏ecznoÊci naszej szko∏y wzi´li udzia∏ ju˝ po raz dziesiàty
– szko∏a bowiem z inicjatywy nauczycielki historii, pani
Alicji Napiórkowskiej, ju˝ od 10 lat wspó∏pracuje z Sybirakami. W spotkaniu tym wzi´∏a udzia∏ równie˝ Pani Dyrektor Lidia Chmielewska oraz uczniowie SP 173.

Spotkanie rozpocz´∏o si´ Mszà Âwi´tà, po której
uczestnicy zasiedli przy Êwiàtecznym stole. Wys∏uchaliÊmy równie˝ krótkich przemówieƒ Ksi´dza Pra∏ata
Krzysztofa Jackowskiego, Prezesa Warszawskiego Oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków Polskich Mieczys∏awa Pogodziƒskiego oraz Pani Dyrektor Lidii Chmielewskiej, którzy podkreÊlali wag´ tego rodzaju spotkaƒ oraz istotne znaczenie przekazywania pami´ci o Zes∏aƒcach
kolejnym pokoleniom. Nast´pnie uczennice naszej
szko∏y zaprezentowa∏y – przygotowany pod kierunkiem polonistek, pani Barbary Bugi-Ruciƒskiej i pani
Agnieszki Piwowarczyk – krótki program artystyczny,
w którym obok akcentów typowo Êwiàtecznych zawarte zosta∏y wiersze poety Sybiraków, Mariana Jonkajtysa. Klaudia KoÊmider zaprezentowa∏a utwór Bia∏e
plamy mówiàcy o znaczeniu historycznej pami´ci oraz
niebezpieczeƒstwach zwiàzanych z jej przek∏amywa-

Pan Kanapka w Weso∏ej
Ogólnopolska kampania spo∏eczna „Dieta kanapkowa smaczna i zdrowa” zainaugurowana przez Fundacj´ na rzecz Wspierania i Promocji Piekarstwa i Cukiernictwa rozpocz´∏a si´ w Radomiu. Piekarze radomscy
wraz z Panem Kanapkà odwiedzili ju˝ 8 szkó∏ i rozdali
zdrowe kanapki ponad 2000 dzieci!!! Warszawa nie
mo˝e byç gorsza i dlatego 9 kwietnia Pan Kanapka odwiedzi∏ pierwszà podstawówk´ w stolicy, w∏aÊnie
w naszej dzielnicy – Szko∏´ Podstawowà nr 172. Spotkanie poprowadzi∏ Jaros∏aw Gajda, Prezes Fundacji.
GoÊçmi specjalnymi spotkania byli Burmistrz i Wiceburmistrz Dzielnicy Weso∏a: Edward K∏os i Marian Mahor.
Spotkanie trwa∏o 45 minut. W celu przyciàgni´cia
uwagi dzieci prelekcja rozpocz´∏a si´ od wyÊwietlenia
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krótkiego filmu o diecie
kanapkowej, nast´pnie
by∏a prezentacja na temat zdrowego od˝ywiania, podczas której
dzieci odpowiada∏y i zadawa∏y pytania. Po tej
cz´Êci spotkania wesz∏a
wczeÊniej zapowiedziana niespodzianka, czyli
Pan Kanapka, który
przybi∏ z dzieçmi piàtk´ i pozowa∏ do wspólnych (klasowych) zdj´ç. Ka˝de dziecko dosta∏o na drugie Êniadanie zdrowà kanapk´, ksià˝eczk´ „Abecad∏o o chle-

niem. Agata Machnicka przypomnia∏a wskazujàcy na rol´ religii
w historii Polski wiersz Modlitwa
do Matki Boskiej Cz´stochowskiej.
Amelia Dudziƒska recytowa∏a
wzruszajàcy, opowiadajàcy o sile
macierzyƒskiej mi∏oÊci utwór Matko, Sybiraczko, zaÊ
Julia Olejniczak przedstawi∏a niezwykle sugestywnà
interpretacj´ szczególnie znaczàcego dla Zes∏aƒców
Hymnu Sybiraków.
Zebrani nie szcz´dzili naszym uczennicom pochwa∏,
zwracajàc uwag´ na to, ˝e kszta∏towanie ÊwiadomoÊci i wiedzy historycznej uczniów jest szczególnie wa˝nym zadaniem – o tragicznych losach naszych przodków nie wolno nam zapomnieç, bowiem zgodnie ze
s∏owami Prymasa Stefana Wyszyƒskiego: „Naród bez
dziejów, bez historii, bez przesz∏oÊci staje si´ wkrótce
narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przysz∏oÊci. Naród, który nie wierzy w wielkoÊç, nie chce
ludzi wielkich, koƒczy si´”.

Agnieszka Piwowarczyk

bie” oraz materia∏ edukacyjny dla rodziców
(ulotka z piramidà zdrowego ˝ywienia oraz
z tekstem na temat kanapek napisanym przez
dietetyka).
Spotkanie by∏o naprawd´ udane, a dzieci,
mamy nadziej´, wyciàgnà z niego du˝o dobrego na przysz∏oÊç
i same b´dà pilnowaç
swoich rodziców, aby ci
dawali im na drugie Êniadanie kanapki, a nie 5 z∏ na
jakiegoÊ s∏odkiego batonika :-).

Zuzanna Putka-Twardowska
Nr 158 / Maj 2014
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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
zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

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

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

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr Pow.
oferty m2
760 120
783 33
768 70
753 90
758 45

Nr
oferty
765
757
700
610
566

Pi´tro
1/3
3/3
0/3
1/1
3/3

Licz.
pokoi
4
1
3
4
1

Rejon
Stara Mi∏osna
Mi´dzylesie
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

Cena
w PLN
590.000
230.000
412.000
520.000
220.000

Pow.
m2
2000
850
462
812
512

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

Cena
w PLN
1.024.000
450.000
520.000
251.000
430.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
763
180
866
764
180
338
604
275
200
595
249
158

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

Cena w PLN
590.000
1.326.000
770.000
620.000

Rodzaj domu
Rok
wolnostojàcy
2013
wolnostojàcy
segment Êrodkowy
segment Êrodkowy

Stan wykoƒczenia
Do wykoƒczenia
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Deweloperski

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

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Âwi´to teatru w Bu∏haku
Od 20 lat, nieprzerwanie, Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa im. Emanuela Bu∏haka organizuje Warsztaty Teatralne – dwudniowe Êwi´to, podczas którego ka˝da
z klas wystawia w∏asny spektakl. Na sali gimnastycznej pojawia si´ scena, na której wyst´pujà uczniowie
oceniani przed profesjonalne jury. Nagrodà g∏ównà
jest Z∏oty Je˝ – gliniana figurka, którà co roku chce
zdobyç ka˝da z klas. Uczniowie pod okiem swoich wychowawców i polonistów wiele tygodni wczeÊniej wybierajà sztuk´ lub piszà w∏asny scenariusz. Projektujà
dekoracje i kostiumy, tworzà plakat, który podczas
Warsztatów b´dzie reklamowa∏ ich spektakl, wybierajà muzyk´. Nast´pnie odbywajà si´ próby, podczas
których m∏odzi aktorzy starajà si´ jak najlepiej opanowaç swoje role i ruch sceniczny. W ciàgu trwajàcych
dwa dni Warsztatów ca∏a szko∏a podziwia efekt pracy
poszczególnych klas. Ka˝dy mo˝e zobaczyç i oceniç,
jak teatralne zadanie zrealizowali inni.
Ideà Warsztatów Teatralnych jest nauka po∏àczona
z zabawà. Wspólne przygotowania sprzyjajà integracji, uczniowie tworzàcy coÊ w zespole uczà si´ wspólnej odpowiedzialnoÊci za efekt koƒcowy. Umiej´tnie
muszà rozdzieliç zadania, zagospodarowaç czas
– w trakcie przygotowaƒ odbywajà si´ przecie˝ nor-

malne zaj´cia lekcyjne.
Warsztaty pozwalajà
odkryç ró˝norodne talenty, zaktywizowaç uczniów. Uczestnikom tego wydarzenia towarzyszy tak˝e poczucie rywalizacji, które
stanowi doskona∏à motywacj´ dla wszystkich dzieci.
W tym roku Warsztaty odby∏y si´ 14 i 15 kwietnia.
Zmagania m∏odych aktorów obserwowa∏o jury sk∏adajàce si´ zarówno z nauczycieli, jak i osób z zewnàtrz.
Oprócz dyrektora szko∏y – pani Ma∏gorzaty Or∏owskiej
– oceniajàcymi spektakle byli: pani Agnieszka Szpond
– nauczyciel j. angielskiego i szkolny instruktor taƒca,
pani Julia Kotarska-Rekosz – re˝yser i instruktor teatralny, pani Monika Jóêwik – aktorka i producent filmowy oraz Matylda Niemoczyƒska – absolwentka SSP
12 i aktorka m∏odzie˝owego teatru Makadamia.
W tegorocznym repertuarze przewa˝a∏y baÊnie, ale
potraktowane bardzo oryginalnie i z humorem – Czerwony Kapturek umawia∏ si´ z wilkiem na czacie, Kopciuszek bra∏ udzia∏ w zawodach sportowych, a ksià˝´,
który przyby∏ uratowaç Âpiàcà Królewn´, musia∏ najpierw odkurzyç zamek. PopularnoÊcià cieszy∏y si´ ballady Mickiewicza, na scenie pojawi∏ si´ tak˝e KubuÊ
Puchatek, Pch∏a Szachrajka i James Bond. Uwag´ widzów i uznanie jury zdoby∏a napisana przez uczniów
z klasy 5B sztuka pt. „Ale o co chodzi?”, dotyczàca
zgubnego wp∏ywu komputera na kontakty z bliskimi

i nauk´ w szkole. WÊród aktorów wyró˝niali si´ szczególnie szóstoklasiÊci: Blanka Wasiljew i Kuba Dmochowski. G∏ównà nagrod´ Warsztatów zdoby∏a natomiast potraktowana z przymru˝eniem oka historia
Âpiàcej Królewny przygotowana przez klas´ 1B i jej
wychowawc´ pana Marka Pieƒkowskiego. Jury doceni∏o perfekcyjne przygotowanie pierwszaków, Êwietne
aktorstwo i pomys∏owà realizacj´ spektaklu.
XX Warsztaty Teatralne uÊwietni∏ wyst´p Teatru
Makadamia i Makadamia 2, zespo∏ów aktorskich prowadzonych przez panià Juli´ Kotarskà-Rekosz, do których nale˝à uczniowie z Fundacji Szko∏y Spo∏ecznej im.
E. Bu∏haka. Wielokrotnie nagradzani i wyjàtkowo utalentowani m∏odzi aktorzy zaprezentowali kilka etiud,
które wprawi∏y wszystkich w prawdziwy zachwyt.
Ka˝dy z nich stawia∏ swoje pierwsze kroki na scenie
Bu∏haka, nale˝y wi´c sàdziç, ˝e równie˝ tegoroczne talenty Warsztatów Teatralnych zasilà oba zespo∏y.

Piotr Szostak

Dzieƒ Otwarty w Przedszkolu
„KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”

BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO POJAZDOWE

Sulejówek, ul. Paderewskiego 18
tel./fax 22 783 58 21,

Kompleksowe naprawy powypadkowe
Załatwiamy wszystkie formalnoÊci
w firmach ubezpieczeniowych
Samochód zast´pczy na czas naprawy
Przyj´cie szkód,
pełna likwidcja szkód komunikacyjnych

tel. kom. 601 276 191, e-mail: slawekk7@op.pl, www.blacharstwo-kowalczyk.pl
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Dnia 22 marca 2014 r. w Przedszkolu Niepublicznym „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” mieszczàcym si´ przy ul. GoÊciniec 14/16 w Warszawie, odby∏ si´ Dzieƒ
Otwarty. Na zaproszone dzieci i ich rodziców czeka∏o wiele ciekawych i mi∏ych niespodzianek. Na poczàtku pani Dyrektor Ewa Fedoruk powita∏a zgromadzonych goÊci i przedstawi∏a program czekajàcych na nich atrakcji.
UroczystoÊç umilali artyÊci
z Agencji Artystycznej „Patigo”. Dzieci mog∏y uczestniczyç we wspólnych zabawach muzyczno-ruchowych,
grach i konkursach w towarzystwie maskot Kubusia Puchatka i Tygryska. Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏ si´
kàcik do malowania twarzy
i z balonowymi zwierzakami. Mi∏ym przerywnikiem
w zabawie by∏ zdrowy
i pyszny pocz´stunek oraz
bombowy tort z fontannami.
Ostatnim punktem programu by∏y zorganizowane przez nauczycielki ciekawe zaj´cia sportowe, plastyczne i zabawy badawcze. Po zakoƒczonych zaj´ciach ka˝de
dziecko otrzyma∏o medal za aktywne uczestnictwo oraz balonik z logo przedszkola.
Podczas trwania uroczystoÊci rodzice mogli porozmawiaç indywidualnie z dyrektorem, psychologiem oraz nauczycielami przedszkola.
Dzieƒ Otwarty pozwoli∏ przedstawiç naszà placówk´ jako Êrodowisko przyjazne
dziecku, otwarte na jego potrzeby oraz wychodzàce naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Wspaniali goÊcie, mi∏a atmosfera, du˝o uÊmiechów na twarzach oraz fajna zabawa to chyba najlepsze podsumowanie tego, co w sobot´ dzia∏o si´ w naszym
przedszkolu podczas Dnia Otwartego.
W imieniu ca∏ego zespo∏u przedszkola, wszystkim rodzicom i ich dzieciom, które
nas odwiedzi∏y, pragniemy serdecznie podzi´kowaç!!!

Lidia Chmielewska
nauczyciel Przedszkola Niepublicznego
„KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
Nr 158 / Maj 2014

WESO¸A

KOLEKCJONER KUPI

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
◗ Sprzedam dzia∏k´ Zakr´t o pow. 1140m2 (rozpocz´ta budowa bliêniaka), media, asfalt, okolica nowych domów,
szko∏a, przychodnia, sklepy, bezpoÊrednio cena 270tys.
z∏. Tel. 601620890.
◗ Sprzedam dom: 1/2bliêniaka Zakr´t, stan surowy otwarty na
dzia∏ce 650m2, media, droga asfaltowa, okolica nowych domów, bezpoÊrednio sprzedam 310 tys. z∏. Tel. 504 078 195
◗ Sprzedam bliêniak (320m2) na dzia∏ce 1800m2, Zakr´t,
stan surowy otwarty, media, asfalt, okolica nowych domów, bezpoÊrednio, cena 650 tys. z∏. lub mo˝liwoÊç
sprzeda˝y 1/2 bliêniaka. Tel. 601 620 890.

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4
◗ Wiàzowna 10-letni dom pod lasem z ceg∏y o dobrym rozk∏adzie. Parter 143mk. z gara˝em ca∏oÊç 180/220 na zagospodarowanym terenie 1340 mk. Wart obejrzenia 606 462 789
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà
w Starej Mi∏osnej 1200m2, wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnoÊç hipoteczna, 605 981 175 dzohar1@wp.pl
oferta prywatna, mo˝liwoÊç negocjacji ceny.
◗ Dzia∏ka 1500 m2 pod budownictwo, okolice Zalewu Zegrzyƒskiego, miejscowoÊç ¸osie, proponowana cena
90.000 z∏. tel. 508 549 374.

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.
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◗ Sulejówek, dzia∏ka 3000 m2, rolna, przy granicy z Warszawà, w pobli˝u p´tla 514 oraz przystanki innych warszawskich linii, niedaleko SKM, dzia∏ka w kompleksie 6 podobnych, proponowana cena 600.000 z∏, tel. 508 549 374
◗ Kamieƒczyk, dzia∏ka budowlana 1100 m2, ogrodzona, po∏o˝ona w leÊnym osiedlu, przy dzia∏ce przy∏àcze tv kablowej, internet, telefon, do Bugu ok. 150 metrów. W pobli˝u rzeka Liwiec, kilka oÊrodków wczasowych. Proponowana cena 65.000 z∏ do uzgodnienia, tel. 668 768 268
◗ Sprzedam bezpoÊrednio segment Êrodkowy Weso∏a-Stara
Mi∏osna, ul. Jod∏owa, powierzchnia mieszkalna 180m2, ca∏kowita 240m2, dzia∏ka 190m2, do negocjacji, tel. 781489822
◗ Sprzedam wspó∏udzia∏ 29/2791 z dzia∏ki nr 110/4, obecnie jako miejsce parkingowe przy ul. Pogodna oddzielna
KW. 19000 PLN do negocjacji. Tel. 501057364

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 dom wolnostojàcy Stara Mi∏osna (dwa poziomy+u˝ytkowa urzàdzona suterena) du˝y taras, dwa gara˝e, atrakcyjna cena. Tel. 501 400 044.
◗ 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
◗ PILNIE SPRZEDAM umeblowane M-3 (54m2) w dzielnicy
Weso∏a-Zielona. Mieszkanie na 2 pi´trze z poddaszem.
Cena 385 000.00 z∏ do negocjacji! Tel. 500273737.
◗ Dzia∏k´ 3160 m kw. w Zakr´cie, uzbrojonà-gaz, pràd, woda, ogrodzona na terenie gara˝ blaszany, zezwolenie na
budow´ sprzedam. Informacje tel 605070635
◗ Sprzedam segment skrajny, energooszcz´dny, rekuperacja, ogrzewanie kominkowe itp. Pow. 230 m2. Stan do
wykoƒczenia. Dzia∏ka 255 m2. Tel. 609-231-230

◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 100 m2 w Aninie-Sadul na strze˝onym osiedlu. 4 pokoje, 2 ∏azienki z podgrzewanà pod∏ogà, 2 balkony, miejsce gara˝owe, piwnica. 2 minuty od stacji PKP Anin. Cena: 5700 z∏. za m2. 501-620-701.
◗ Sprzeda˝ mieszkanie Sulejówek ul. Wspólna róg Pi∏sudskiego – cicha strona, stan deweloperski, 70m2, 3 pokoje, II pi´tro, winda, cena 329 tys. (gara˝ w cenie!) tel. 507 952 121.
◗ Sprzeda˝ dzia∏ka budowlana 573m2, Weso∏a Zielona,
wszystkie media, asfalt, 375tys tel. 507952121.
◗ Sprzedam segment w Starej Mi∏osnej. ¸adnie wykoƒczony. W rozliczeniu dzia∏ka lub mieszkanie – kierunek Miƒsk
lub Lublin, inne propozycje -0 692 977 947
◗ Zamieni´ dzia∏k´ budowlano-mieszkaniowà 1000 m2 w Starej Mi∏osnej ok. ul. Topolowej, wszystkie media w ulicy (jest
aktualny MPZP) na dzia∏k´ us∏ugowà ok. 1500 m2–2000 m2
w okolicy Starej Mi∏osnej do 3 km. Tel. 601-244-777.
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej,
w pi´knym otoczeniu. Stan surowy. Tel 503 730 158.
◗ Mieszkanie nowe do wykoƒczenia 96m2, 4950 z∏ za m2.
Tel: 504-102-544.

US¸UGI OGRODOWE
• KOSZENIE I ZAK¸ADANIE TRAWNIKÓW
• WYCINANIE DRZEW
• PRACE PORZÑDKOWE
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Tel. 513-148-238
◗ 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 (St. Mi∏osna) w zabudowie szeregowej, skrajny, z pomieszczeniem us∏ugowym, pow. dzia∏ki 319 m2, domu 252 m2, cena 800.000 z∏ (do negocjacji) tel. 502 600 775
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w D´be Wielkie, 765 m2,
naro˝nà z mediami na osiedlu domków jednorodzinnych,
15 km od Warszawy tel. 608 736 533.
◗ Sprzedam 2,5 ha lasu w Kownatkach ko∏o ¸ukowa,
100 km od Warszawy. Media, bdb dojazd, sàsiedztwo leÊniczówki, bogactwo jagód i grzybów. Cena do negocjacji. tel. 608 736 533.
◗ 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.

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

68

NIERUCHOMOÂCI

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl
◗ Dzia∏ka rekreacyjna Kàty – Miàski, Flakowizna, bezpoÊrednio przy rzeczce 3100 m2 – 25,00 z∏/m2 tel. 501 358 985
◗ Sprzedam lub zamieni´ na wi´ksze (do 60 m2) mieszkanie
o powierzchni 32 m2 + komórka, ∏adnie wykoƒczone,
Warszawa-Weso∏a osiedle „Pod Sosnami” w Starej Mi∏oÊnie. tel. 22 773 21 02; 600 93 66 79.
◗ Zamieni´ dom 120 m2, dzia∏ka 1200 m2 – 58 km od W-wy, okolice Grójca, ca∏oroczny na mieszkanie w W-wie
mo˝e byç do remontu. tel. 693 324 348.
◗ Sprzedam bardzo ∏adnà, wymiarowà dzia∏k´ budowlanà,
ogrodzonà w Markach. 1500 m2 – pràd, gaz, infrastruktura, tel. 519 781 759; 510 030 551
◗ Sprzedam nieruchomoÊç 25 km od Warszawy dom 60 m2
z wyposa˝eniem dzia∏ka 735 m2 rekreacyjny w Êrodku lasu za
Radzyminem w ¸osiach 98000 z∏ Warszawa tel 537 047 887
◗ Sprzedam 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.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam ubranka po dzieciach. Dziewczynka 50-86 sukienki kurtki buty pajace oraz ch∏opiec 50-98 spodnie buty bluzy. Rzeczy w bardzo dobrym stanie. Tel. 694 970 300

Us∏ugi hydrauliczne

TEL: 502-011-257
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◗ Sprzedam oryginalne amerykaƒskie smoczki na butelk´
Gerber – cena 2 z∏ szt. Tel. 22 652 28 14
◗ Sprzedam rower b, Twin dla 4-6 letniego ch∏opca + trena˝er do nauki jazdy na dwóch kó∏kach. Stan b. dobry.
tel. 515 704 434.
◗ Sprzedam tanio ubranka dla dziewczynki na 122 -128 cm
wzrostu: m.in. sukienki, bluzeczki, spodenki, kurteczki,
buciki oraz rower 14” czerwony BMX, wi´kszoÊç rzeczy
jest u˝ywana ale w dobrym stanie. Tel. 666 327 035.
◗ Do sprzedania ubranka dla wczeÊniaka u˝ywane i nowe.
Gniazdo, pieluszki. Tel. 694 970 300

◗ W∏asnor´cznie robione na drutach i szyde∏kiem dzianiny
damskie – swetry, bluzki, szal, sukienka. Naturalna we∏na, oryginalne niepowtarzalne wzory. Ceny od 200 z∏
wzwy˝. tel 513 704 240
◗ Talerze, miski, kompotierki firmy W∏oc∏awek i inne drobiazgi do domu – wyprzeda˝ z mieszkania. Ceny od 20 z∏
wzwy˝. tel 513 704 240
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131

GARDEN & PLEASURE
Pracownia Sztuki Ogrodowej

Gabinet Masa˝u LaMaja
tel. 697-695-892 www.lamaja.pl

OGRODY – Projektowanie i realizacja
Architektura Krajobrazu

MASA˚ (60 min.) + SAUNA – 85 z∏

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

Oferujemy m.in. masa˝e klasyczne,
relaksujàce, baƒkà chiƒskà i modelujàce.

◗ Wypo˝ycz´ wag´ niemowl´cà, laktator, niani´ elektronicznà i monitor oddechu. 30–50 z∏ / miesiàc. Tel 694 970 300.
◗ Do sprzedania wózek dla dwojaczków, kolor czerwony,
w komplecie spacerówki + 2 foteliki samochodowe tel.
516 390 664.
◗ Do sprzedania wózek dla dziecka. Antyczny, du˝e ko∏a
z elementami wikliny tel. 516 390 664
◗ Kupi´ lub wezm´ wózek – spacerówk´ z du˝ymi ko∏ami
tel. 516 390 664
◗ Sprzedam rowerek Giant 14” dla dziewczynki-ró˝owy;
domek ogrodowy Chico-u˝ywany, stan dobry; ubranka
dla ch∏opca na rozmiar 146-164 cm wzrostu-u˝ywane,
w dobrym stanie. Tel. 66 44 80 676.

PRANIE dywanów i wyk∏adzin, mebli
tapicerowanych, tapicerki samochodowej
KOSZENIE trawników i nieu˝ytków,
wycinka niewielkich drzew i krzewów
MYCIE kostki, elewacji, okien itp.
tel. 791-35-55-66
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◗ Sprzedam Êliczne ubranka dla dziewczynki od urodzenia
do ok. 6 miesi´cy. Sà to m.in. pajace, body, bluzeczki, pó∏Êpiochy, skarpetki:) Ciuszki sà u˝ywane, ale w bardzo dobrym stanie. Tylko firmowe. Tel. 600 33 53 63.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Sprzedam pralk´ Whirpool Ignis, od góry ∏adowana, prawie nowa, cena 400 z∏ do uzgodnienia tel. 695 679 521
◗ Sprzedam p∏yty eko, czerwone, 50 szt., cena 10 PLN/szt.,
odbiór Stara Mi∏osna, tel. 603604390
◗ Biurko/stolik pod komputer, ma∏y, okleina olcha, 100z∏,
nieu˝ywany, z terenu osiedla, tel. 602 371 602
◗ SPRZEDAM meble (stó∏ + krzes∏a, szafa, RTV Besta IKEA,
itp) oraz nak∏adany, owalny, stalowy dwukomorowy zlew
kuchenny 85x44cm wraz z odp∏ywem. 795-544-456.
◗ Sprzedam STEMPLE budowlane drewniane oraz pustak
SOLBET na klej gr 24 cm i gr. 12 cm – TANIO! 605-543-092
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DAWBRUK
Sprzeda˝ i uk∏adanie kostki
brukowej, drena˝e, odwodnienia.
Posesje, chodniki, parkingi, place.
Tanio i solidnie! Tel.: 502 404 196.

◗ 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

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

Tel. 660-769-211

692-081-969

◗ 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
◗ 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
◗ 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.
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◗ Sprzedam tanio – Ford Eskort 1.3 1998 sedan srebrny
metalik, 97000 km, OC i OBT aktualne, „na chodzie”,
pierwszy w∏aÊciciel tel. 535592662
◗ Ubrania damskie z w∏asnej szafy rozm. 36-40 (bluzki, marynarki, spodnie, sukienki, kurtki, p∏aszcze) oraz pantofle
rozm36-37, torebki, paski, apaszki. Ceny od 10 z∏ – to nie
jest ciucholand. tel. 513 704 240
◗ Elegancki bia∏y serwis porcelanowy do kawy na 12 osób
– cena 240 z∏ oraz dwa serwisy porcelitowe (bràz, be˝) na
6 osób ceny 40 – 60 z∏ tel 513 704 240
◗ Bi˝uteria sztuczna (ceny od 10 z∏) srebrna (od 25 z∏), z∏ota
(ceny od 200 z∏) – kolczyki, bransoletki, wisiorki – pojedyncze egzemplarze ze swojej szkatu∏ki tel 513 704 240
◗ Woda perfumowana NOA 50 ml (140 z∏) oraz dwa ˝ele
perfumowane do kàpieli (2 x 200 ml– cena 2 x70 z∏). Elegancki markowy zestaw firmy Cacharel. tel 513 704 240

◗ J¢ZYK FRANCUSKI: poziom A1-B1, dojazd do ucznia. tel.
603 311 824
◗ MATEMATYKA: korepetycje i odrabianie lekcji na poziomie szko∏y podstawowej. Dojazd do ucznia, 603 311 824
◗ 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

◗ MATEMATYKA – student 5. roku PW udzieli korepetycji
uczniom gimnazjum, 508-529-094
◗ MATEMATYKA! Studentka Szko∏y G∏ównej Handlowej
udzieli korepetycji z matematyki. Konkurencyjna cena.
Dojazd. Tel. 796 877 744
◗ ANGIELSKI dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych; dojazd do
domu, wieloletnie doÊwiadczenie; 600 229 649.

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW
DO OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI.

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

Najch´tniej nawià˝emy wspó∏prac´ z osobami posiadajàcymi ukoƒczony
kurs opiekuna, absolwentami szkó∏ piel´gniarskich, emerytowanymi
piel´gniarkami, osobami posiadajàcymi doÊwiadczenie w zakresie opieki.

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

Kontakt: 500 218 978; email: biuro.sk.ekspert@gmail.com

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

stare ksià˝ki, pocztówki, monety,
zegarki, bi˝uteri´, militaria
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Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.

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
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Mysia orkiestra
W po∏owie kwietnia Przedszkole RobuÊ goÊci∏o znakomità i bardzo cenionà autork´ ksià˝ek dla dzieci Panià Dorot´ Gellner. Mamy przyjemnoÊç cz´sto goÊciç
Panià Gellner, poniewa˝ jest Honorowym Patronem
naszego przedszkola i autorem naszego hymnu „Robusie to my”.
Na przywitanie pani Doroty dzieci przygotowa∏y
krótkie inscenizacje na podstawie tekstów z Jej najnowszej ksià˝ki pt.„Mysia orkiestra”. Najm∏odsza grupa przygotowa∏a wyst´p pt. „Zamek”, czterolatki
– „Balony”, pi´ciolatki – „Kosz na Êmieci”, a grupa
szeÊciolatków bajk´ „Smok”.

By∏y to krótkie teksty, ale przygotowane w Êwietnej
chorografii, przy pi´knej muzyce i wspania∏ej grze naszych dzieci, wyst´pujàcych w scenografii i w przebraniach zgodnych z rolà i grafikà z ksià˝eczki. Pani Gellner

by∏a bardzo wzruszona, widzàc swoje bajki w ciekawej
aran˝acji. Dlatego z du˝ym uÊmiechem rozdawa∏a ksià˝eczki z imiennymi dedykacjami wszystkim Robusiom.
Na zakoƒczenie przeczyta∏a kilka bajek i wspólnie
z dzieçmi zaÊpiewa∏a piosenki.
By∏a to bardzo mi∏a wizyta, którà Robusiaki ca∏y
czas wspominajà i prze˝ywajà, zaglàdajàc do ksià˝eczek „Mysia orkiestra”.
Ju˝ nie mo˝emy doczekaç si´ kolejnej wizyty Pani
Doroty Gellner.
Wszystkich ch´tnych serdecznie zapraszamy do
obejrzenia zdj´ç na naszej stronie www.robus.pl.

Monika Golacik
Magdalena Steciuk

„Mi´dzynarodowy Dzieƒ Ksià˝ki
dla Dzieci” w Przedszkolu nr 262
Przedszkole uczestniczy w akcji „Ca∏a Polska czyta
dzieciom” i nale˝y do „Klubu czytajàcych przedszkoli”,
dlatego 2 kwietnia uroczyÊcie obchodziliÊmy „Mi´dzynarodowy Dzieƒ Ksià˝ki dla Dzieci”.
Mamy dzieci z grupy „Pszczó∏ek”, panie: D. Kaczyƒska-Bo˝ek, K. Go∏oÊ-Gnilka, S. Komorowska, B. Kubicka, B. Lipka i A. Szymankiewicz, zorganizowa∏y przedstawienie wed∏ug wiersza J. Tuwima pt. „Lokomotywa”. Maluchy by∏y zachwycone wyst´pem i nagrodzi∏y
aktorki gromkimi brawami. Mama Alka i Stasia podarowa∏a dzieciom ksià˝eczki J. Tuwima „Abecad∏o”.

Tego dnia odby∏o si´ równie˝ rozstrzygni´cie konkursu plastycznego zorganizowanego przez panie
Magdalen´ Lewickà i Ew´ Mrozowskà pt: „Moja ulubiona bajka”. W grupie dzieci pi´cioletnich I miejsce
zaj´∏a praca Mai J. „Syrenka”, a II miejsce praca Pauliny S. „Król Lew”. W grupie dzieci czteroletnich I miejsce zaj´∏a praca Aleksandry B. „Czerwony Kapturek”,
II miejsce praca „Królowa Âniegu” Bartosza ¸. i III miejsce „JaÊ i Ma∏gosia” Wiktorii U. W grupie dzieci trzyletnich pierwsze miejsce przypad∏o Mateuszowi R. za
prac´ pt: „Brzydkie kaczàtko”, II miejsce zaj´∏a Julia E.

pracà „Kubusiowe opowieÊci”, a miejsce III zdobyli ex
aequo Wiktor Sz. pracà „Filemon i Bonifacy” i Lena N.
pracà „Chory kotek”.
Po rozdaniu nagród odby∏ si´ s∏odki pocz´stunek
i wernisa˝ prac, którymi wszyscy oglàdajàcy bardzo si´
zachwycali.

Magdalena Lewicka

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
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1 MIESIÑC WYPOWIEDZENIA

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

– TANIO I SOLIDNIE –

Półkolonie

Kredyty hipoteczne i gotówkowe,
po˝yczki, ubezpieczenia

tel.: 696 435 384

Tel. 508 348 728, 501 256 908

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

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

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

tel.: 792 583 593

Tel. 22 773 33 77

Tel. 601 262 086.
114

◗ Chemia, fizyka, matematyka – korepetycje, skuteczne
przygotowanie do sprawdzianów, klasówek, egzaminu
gimnazjalnego. Dojazd do ucznia. Tel: 796 868 462.
◗ PORANKI Z ANGIELSKIM dla dzieci od 3 lat 600 229 649
◗ 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
◗ J´zyk NIEMIECKI. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. DwanaÊcie lat doÊwiadczenia.
500 720 523.
◗ FIZYKA, MATEMATYKA – matury, studenci. Doje˝d˝am.
Dr, tel. 607-690-614
◗ J¢ZYK ANGIELSKI – Absolwentka filologii angielskiej UW
ze specjalizacjà nauczania j´zyka angielskiego, udzieli korepetycji na ka˝dym szczeblu nauczania, tel. 663-770-774.

◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie nauczania. Tel. 22 773 28 07
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, dla osób STARSZYCH promocja! Zaj´cia indywidualne prowadzone przez
studenta. Efektywna, spokojna nauka korzystania z INTERNETU oraz podstawowych funkcji komputera. 533 404 404
◗ J¢ZYK ANGIELSKI – licencjonowany amerykaƒski nauczyciel ch´tnie pomo˝e osobom uczàcym si´ angielskiego.
Wszystkie poziomy, konwersacje i przygotowanie do egzaminów. Indywidualne metody i materia∏y dla ka˝dego
ucznia. Tel. 667-774-878

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

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

Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77
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◗ J¢ZYK HISZPA¡SKI z native speaker z Hiszpanii-udziel´ korepetycji na wszystkich poziomach nauczania oraz przygotuj´ do egzaminów, tel. 663-770-774.
◗ Angielski nauczanie od juniora do seniora, przygotowanie do matury, korepetycje, konwersacje – w oparciu
o w∏asne materia∏y, na poziomie Oxford. Mi∏a, bezstresowa atmosfera, Centrum. Godzina zegarowa od 45 z∏
wzwy˝. tel 513 704 240.
◗ 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.
◗ 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.

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

Tel. 22 773 33 77
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◗ 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.

DORABIANIE KLUCZY
mieszkaniowych i samochodowych

ul. Trakt Brzeski 73 (bud. Biedronki)
tel.: 692 905 352
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◗ 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.
◗ 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.

KARMY dla psów i kotów oraz
art. zoologiczne na telefon, z dostawà
do domu GRATIS. Zapraszamy!
Tel. 602-323-888 .
21
www.hauhau24.pl
◗ 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.
◗ Niemiecki tanio, ka˝dy poziom, w domu ucznia, dzieci
w wieku przedszkolnym tel. 730 241 71.

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Studentka 4 roku popilnuje dziecka, pomo˝e w odrabianiu lekcji, nadrabianiu zaleg∏oÊci oraz wspólnej nauce do
sprawdzianów uczniowi klas I – VI. Tel. 696-173-096
◗ Poszukuj´ pracy jako opiekunka do dziecka. Mam du˝e
doÊwiadczenie, bardzo lubi´ sp´dzaç czas z dzieçmi oraz
nawiàzuj´ z nimi doskona∏y kontakt. Wi´cej informacji
pod numerem telefonu 508 872 988.
◗ Zaopiekuj´ si´ osobà starszà lub dzieckiem. 518-051-567
◗ Ekonomista wykszta∏cenie wy˝sze (UW Wydzia∏ Zarzàdzania), doÊwiadczenie w prowadzeniu biura w Êrodowisku
mi´dzynarodowym, bieg∏y angielski (Business English)
poszukuje pracy. tel 513 704 240
◗ 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

Szybka pożyczka do 10 000 zł!
Równe raty, bez ukrytych opłat.

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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i obóz rekreacyjno-jeździecki
(30.06–9.07.2014) w Otwocku

www.sprawdzonydoradca.pl/pawel-trochonowicz
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US¸UGI OGRODOWE

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

(21.07–25.07.2014, 4.08–8.08.2014)

BEZP∏ATNE DORADZTWO
FINANSOWE

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

160

SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40
ZABEZPIECZ
DOM
Alarmy, wideodomofony,
telewizja dozorowa

8

◗ Zaopiekuje si´ dzieckiem w wieku szkolnym z mo˝liwoÊcià nauki angielskiego 2–5 godzin 513 704 240
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà, uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje tel.
600 432 140.
◗ Cierpliwa, dyspozycyjna, bez na∏ogów zaopiekuje si´ ma∏ym dzieckiem lub odbierze starsze ze szko∏y i zaopiekuje
si´ nim do powrotu rodziców. Tel. 602-610-965.

WYNAJM¢/DO WYNAJ¢CIA
◗ Wynajm´ 3 pokojowe mieszkanie 74 m2 po remoncie,
plus balkon, agd, miejsce gara˝owe, bezpoÊrednio Saska
K´pa tel. 22 617 27 20.
◗ Do wynaj´cia jest kondygnacja –1 /z oknami/ na magazyn
vis a vis Urz´du Dzielnicy. Wszystkie media. Powierzchnia
ok. 145 m2. Tel. 693 862 799.
◗ Wynajm´ pomieszczenie warsztatowo-magazynowe
w Starej Mi∏osnej przy delikatesach K&M, powierzchnia
100 m2, wysokoÊç 4 m., 2 wjazdy, kana∏, ∏azienka. Cena
2.000,00 z∏ + op∏aty tel. 530 588 250.
◗ Pokój do wynaj´cia dla 1–2 kobiety, b. dobry punkt, centrum Warszawy, nie drogi. tel. 22-812-11-33.
◗ Dom do wynaj´cia na wakacje (od 15 maja). ¸adnie po∏o˝ona wieÊ mi´dzy Rawà Mazowieckà a Bia∏à Rawskà
tel. 791 783 889.
◗ 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.

ZWIERZ¢TA
◗ Sprzedam psa ratlerka 518-051-567.

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

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

DACHY
17
4

69

506 173 607
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WWW.KAMIENIARSKI-SKLEP.ABC24.PL

ul. Diamentowa 20
501 75 75 42, 22 773 16 62

US¸UGI KRAWIECKIE

HYDRAULIK

chemia do kamienia
akcesoria na nagrobki

190

Sklep Kamiks

7

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Szukam pracy – us∏ugi porzàdkowe i prace w ogrodzie,
tel. 22 35 35 821.
◗ Drobne remonty solidnie i tanio „z∏ota ràczka” tel. 0 692
977 947
◗ Szukam pracy – hydraulik-gazownik, instalacje hydrauliczne- plastik, miedê, stal; instalacje gazowe; spawanie;
monta˝ piecy gazowych. Uprawnienia D I E; badanie ciÊnienia instalacji; opinie dla gazowni tel. 507 196 762.
◗ Zatrudni´ operatora tygla sztancujàcego do drukarni
w gminie Otwock kom. 504 247 110.

22 613 06 91, 601 30 30 70
◗ Podejm´ prac´ cha∏upniczà, tylko powa˝ne oferty. Tel. 22
652 28 14.
◗ Z∏ota ràczka, rozbiórki, kucie betonu, monta˝ mebli 503
150 991.
◗ Gotowanie obiadów dla starszych osób tel. 511 210 315
◗ Z∏ota ràczka, elektryka, malowanie 516 075 825.
◗ Przyjm´ sprzàtnie, domów, mieszkaƒ oraz mycie okien.
Posiadam referencje. Tel. 601-715-540.
◗ Firma spo˝ywcza poszukuje pracownika produkcyjnego
do pracy w Zakr´cie. biuro@sugart.com.pl
◗ Asysta osoby starszej tel. 511 210 315
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. 606-752-724.
◗ 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.
◗ Z∏ota ràczka tel. 515 400 656
◗ Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Tel. 507 542 645.
◗ DROBNE NAPRAWY I REMONTY – tel. 601 313 561.

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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◗ Szukam pracy – mycie okien, sprzàtanie w domach, porzàdki tel. 511 210 315
◗ Opieka i pomoc w nauce dla ucznia 3–4 godz. dziennie
tel. 511 210 315
◗ Opieka piel´gniarska nad dzieçmi i doros∏ymi w domu +
gotowanie posi∏ków tel. 793 456 990
◗ Zaopiekuj´ si´ osobà starszà lub dzieckiem. 518-051-567
◗ Sprzàtanie na zamówienie. Piel´gnacja kwiatów w domu
i ogrodzie. tel. 793 456 990
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel. 507 097 028
◗ Z∏ota ràczka – porzàdki, remonty, malowanie i inne prace.
tel. 518 731 920
◗ Zdun, budowa i przebudowa piecy i kuchni kaflowych
oczekuje propozycji tel. 723 745 118.
◗ Z∏ota ràczka 503 150 991
◗ Z∏ota ràczka – elektryka – 516 075 825
◗ Poszukuj´ pracy oraz zleceƒ: Hydraulik-Elektryk-Glazurnik, bezpoÊrednio, tel. 693 324 348
◗ Hydraulik – elektryk – glazurnik – posiadam te˝ inne
umiej´tnoÊci techniczne – poszukuj´ pracy – zlecenia na
remont mieszkania, w tym wyburzam Êciany, rozbieram
budynki i sprzàtam podwórka i piwnice wraz z wywózkà – bardzo tanio i solidnie Warszawa tel. 537 047 887

•REKLAMA•
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
Informacje pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub od naszego przedstawiciela handlowego:

Konrad Skorupka – tel. 607-314-667
konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy tak˝e do reklamowania si´ w innych wydaniach:
• Wawer, Rembertów – Konrad Skorupka, kontakt powy˝ej
• Grochów, Saska K´pa, Goc∏aw – Artur Pawlak, tel. 605-297-200,
e-mail: reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl
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WESO¸A

POMOC PRAWNA DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH
OBRONA PRZED KOMORNIKIEM
skarga na komornika, wstrzymywanie, umarzanie egzekucji

NEGOCJACJE Z BANKAMI
zmniejszanie rat kredytu, wydłużanie okresu spłaty

FINANSOWANIE POZABANKOWE
bez BIK pod zastaw nieruchomości
KANCELARIA PRAWNA
Warszawa, ul. Okopowa 56 lok. 115
Tel. 668 579 476

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
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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)

• 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

salonie

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
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