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PIKNIK WESO¸A 2014 – obchody Dnia Dziecka
u˝ po raz 14 na terenie Hipodromu
Szwadronu Jazdy RP w Weso∏ej
odby∏ si´ piknik rodzinny, organizowany przez Urzàd Dzielnicy Weso∏a. Data
1 czerwca zosta∏a wybrana nie bez
powodu. W tym szczególnym dniu na
dzieci wraz z rodzicami czeka∏o mnóstwo atrakcji. Konkursy, zawody sportowe, spektakl muzyczny, pokazy jazdy
konnej, kabaret oraz stoiska z ró˝nymi
pamiàtkami to tylko cz´Êç z nich.

J

Jak co roku, imprez´ odwiedzi∏y t∏umy
ludzi, przewa˝nie z dzieçmi. Poczàtek pikniku zosta∏ przewidziany na godzin´ 13,
w tym czasie najm∏odsi brali udzia∏ w zawodach w skokach przez przeszkody o Puchar
Burmistrza Dzielnicy Weso∏a. Rywalizacja
by∏a naprawd´ zaci´ta! W mi´dzyczasie dla
starszych równie˝ nie zabrak∏o atrakcji. Na
terenie imprezy rozstawionych by∏o mnóstwo namiotów i stoisk z najró˝niejszymi
przedmiotami. Mo˝na by∏o podziwiaç wyroby ceramiczne, r´kodzie∏o, bi˝uteri´, stare, zabytkowe samochody, jak równie˝ te
najnowsze. Oprócz tego starsi mogli sprawdziç stan swojego zdrowia, obejrzeç z bliska
sprz´t wojskowy, nauczyç si´ pierwszej pomocy czy kupiç ksià˝ki. Z pewnoÊcià ka˝dy
móg∏ znaleêç tam coÊ dla siebie.
Podczas ca∏ej imprezy przewa˝a∏y atrakcje sportowe. Dzieci mia∏y mo˝liwoÊç wejÊç
na Êciank´ wspinaczkowà, poskakaç na
trampolinie, postrzelaç z ∏uku czy paintbal-
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lu, zmierzyç si´ w zapasach sumo czy uje˝d˝aç wierzgajàcego byka. W ka˝dej konkurencji dla najlepszych by∏y przewidziane
nagrody, dlatego warto by∏o przezwyci´˝yç
l´k i swoje s∏aboÊci. Na terenie pikniku odbywa∏o si´ te˝ du˝o rozgrywek i turniejów
sportowych. Do najbardziej popularnych
nale˝a∏y: pi∏ka no˝na, unihokej, minigolf,
frisbee i badminton. Dla g∏odomorów rozstawionych by∏o sporo stoisk z jedzeniem, mo˝na
by∏o przekàsiç coÊ na ciep∏o, na s∏odko, spróbowaç
regionalnych przysmaków
czy w∏asnor´cznie wypiekanych specja∏ów.
Organizatorzy nie zapomnieli równie˝ o najm∏odszych, dla których wyznaczona by∏a ca∏a strefa malucha. Do dmuchanych
zamków, smoków i statków
ustawia∏y si´ najwi´ksze
kolejki, a dooko∏a by∏o s∏ychaç Êmiech bawiàcych si´
dzieci. Mali uczestnicy mo-

ZAPRASZAMY NA NASZÑ STRON¢ INTERNETOWÑ –

gli te˝ skorzystaç z okazji, by zmieniç nieco
swój wyglàd – na terenie pikniku mo˝na by∏o
dostrzec dzieci z pomalowanymi twarzami.
O godz. 15 odby∏ si´ spektakl „Muzyczna
lekcja profesora Kleksa”, w którym najm∏odsi brali czynny udzia∏, podskakujàc i Êpiewajàc z aktorami. Nie zabrak∏o równie˝ atrakcji
dla mi∏oÊników koni – mogli oni podziwiaç
skoki przez przeszkody, a póêniej pokazy
wolty˝erki, czyli niebezpiecznej sztuki akrobacji na poruszajàcych si´ zwierz´tach.
Zwieƒczeniem pikniku by∏ wyst´p znanego
kabareciarza, Grzegorza Halamy.
Jak prawie co roku pogoda nie by∏a mo˝e wymarzona, jednak nikt si´ tym zupe∏nie
nie przejmowa∏ przy tylu konkursach i zabawach. ˚yczymy, aby w przysz∏ym roku
odby∏a si´ równie udana impreza, z tyloma
dost´pnymi atrakcjami. Mo˝na by jednak
powróciç do wieczornego programu z ubieg∏ych lat – na zakoƒczenie koncert jakiegoÊ
ciekawego, poczatkujàcego zespo∏u i pokaz
fajerwerków, by∏aby to mi∏a atrakcja dla
nieco starszych uczestników.

Magdalena Jamka

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Ruszamy

ul. Motylkowa 11
Warszawa-Międzylesie

z czwartym etapem budowy

Dostępne mieszkania (stan deweloperski):
% rabatu
63 m2 – 395 tys. PLN
esz dostać 5
97 m2 – 565 tys. PLN Rezerwując już dziś, moż

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

www.ulicamotylkowa.pl
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Kiełbasa Jak za Gierka
cena za kilogram
Stół Polski

27

9

1 szt.

79

89

1

1 szt.

29

3

9

Pepsi

1 szt.

1l
Coca-Cola

Serek waniliowy Rolmlecz

Orzeszki ziemne
Dobry Wybór
puszka

200 g
Mlekpol

150 g
Dobry Wybór

1

Syrop Herbapol
malina, wiśnia, truskawka
420 ml
Herbapol

25

1

1 szt.

79

99

1

1 szt.

1 szt.

1 szt.

54

9

1 szt.

Jogurt naturalny
Danone

Napój energetyczny
Black puszka

Woda
Nestle Aquarel
gazowana,
niegazowana,
lekko gazowana

370 ml
Danone

250 ml
Foodcare

1,5 l
Nestle Waters

Lody Happy Twist
malina i cytryna
1l
Zielona budka
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JakoÊ tak nieco w ciszy,
jakby wstydliwie, jakby
wszyscy
zapomnieli...
A przecie˝ to równe çwierç
wieku... M∏odsi nie majà
szcz´Êcia tego pami´taç,
ale dla mnie wspomnienie
tego dnia jest tak Êwie˝e,
jakby to by∏o wczoraj.
Mo˝e dlatego, ˝e by∏em m∏odym studentem,
a to wiek podatny na rewolucyjne wyzwania.
A mo˝e dlatego, ˝e mia∏em poczucie uczestnictwa w czymÊ wielkim. Móc po raz pierwszy
w ˝yciu iÊç na wybory (poprzednie, choç ju˝
mia∏em prawa wyborcze, grzecznie bojkotowa∏em) i wiedzieç, ˝e ten g∏os ktoÊ uczciwie policzy! I ta euforia z wyniku. Wyniku, którego nikt
si´ nie spodziewa∏, a na pewno nie sypiàca si´
ju˝ mocno, ale twardo posadowiona na sto∏kach
komunistyczna w∏adza. Pierwsze egzemplarze
nieocenzurowanej gazety, legalnie kolportowane ulotki czy plakaty „SolidarnoÊci”. Puste sklepy, tandetne towary, n´dzny standard ˝ycia. Ale
by∏a nadzieja, entuzjazm, o jakim dziÊ mo˝na
tylko marzyç. By∏a wiara, ˝e oto nadchodzà
wreszcie szcz´Êliwe dni. JeÊli nie dla nas, to
choç dla naszych dzieci. By∏ ten najpi´kniejszy
chyba, jaki kiedykolwiek widzia∏em, plakat wyborczy: „... Aby jutro by∏y z nas dumne”.

Min´∏o 25 lat. To szmat
czasu. Wiele si´ zmieni∏o,
wiele nadziei prys∏o, cz´Êç
z nas odesz∏a, reszcie przyby∏o lat. Jest inaczej, jest wolnoÊç, choç nie ma
drugiej Japonii. Jest luksus, choç nie dla wszystkich. Wi´kszoÊç ˝yje zasobniej, choç wielu ma
te˝ gorzej, a szczególnie ludziom starszym cz´sto brakuje poczucia stabilizacji i bezpieczeƒstwa. Bo socjalistyczna tandeta nie dawa∏a lepszej opieki, lecz za to dawa∏a choç jej poczucie...

Wiele si´ zmieni∏o od tamtych czasów. DziÊ
trudno sobie wyobraziç Donalda Tuska z Jaros∏awem Kaczyƒskim, Antonim Macierewiczem
i Adamem Michnikiem na jednej liÊcie wyborczej.
Trudno sobie wyobraziç prawie 63-procentowà
frekwencj´ wyborczà i 85 procent poparcia dla
jednej si∏y politycznej. DziÊ przez wielu opluwana
„Gazeta Wyborcza” wówczas podawana by∏a

sobie z ràk do ràk i czytana z wypiekami na twarzy. Wówczas „SolidarnoÊç” wymawia∏o si´ z dumà, dziÊ dla wielu to synonim ulicznych zadym...
Czy dziÊ „sà z nas dumne”? Co zrobiliÊmy z tà
wolnoÊcià, o którà tak wielu tak d∏ugo walczy∏o?
Co spowodowa∏o, ˝e jesteÊmy tak sk∏óceni, tak zawzi´ci, tak zgorzkniali? Nie jest w naturze cz∏owieka jednakowoÊç. Socjalistyczna „urawni∏owka” wytrzymuje prób´ czasu jedynie w Korei Pó∏nocnej.
Ale czemu nie potrafimy ró˝niç si´ pi´knie, czemu
tak wiele agresji, tak wiele zawiÊci, tak wiele z∏oÊci?
Wiele si´ zmieni∏o, ka˝dy mia∏ wówczas wielkie nadzieje, nielicznym si´ ziÊci∏y w pe∏ni, wielu
si´ zawiod∏o. Ale choç mo˝e jest inaczej, ni˝ byÊmy chcieli, to jednak Polska uczyni∏a niewiarygodny skok cywilizacyjny. A przecie˝ mogliÊmy
skoƒczyç jak nasi wschodni sàsiedzi. Mog∏o si´
polaç znacznie wi´cej krwi w bratobójczych starciach, moglibyÊmy tkwiç w feudalnej wersji pseudodemokracji, moglibyÊmy nadal kupowaç cukier i mi´so na kartki, a o pomaraƒczach na
Êwi´ta s∏yszeç tylko w dzienniku telewizyjnym.
Mo˝e nie we wszystkim jest tak, jak byÊmy
chcieli, mo˝e pob∏àdziliÊmy w naszych przemianach, mo˝e w wielu dziedzinach mog∏oby byç lepiej. Ale jednak to by∏ wspania∏y czas. To by∏ czas
nadziei i euforii. To by∏ wielki dzieƒ, 25 lat temu,
4 czerwca. ByliÊmy razem, byliÊmy Solidarni, wygraliÊmy nowà Polsk´. Naszà Polsk´. To, jak sobie
jà urzàdziliÊmy, to ju˝ inna sprawa. Ale jest nasza.
I bàdêmy z tego dumni.
Marcin J´drzejewski

REKL AMA

sala zabaw

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

SULEJÓWEK

Aleja Piłsudskiego

Sala zabaw dla dzieci, 350 m22 dobrej zabawy,
ponad 150 m22 konstrukcji, a tam zjeżdżalnie,
baseny z piłkami, armatki i wiele innych atrakcji!
pn.-pt. 15 zł/godz.; bilet całodzienny 25 zł
sob.-nd. 17 zł/godz.; bilet całodzienny 29 zł
urodziny: pn-pt 27 zł/osoba lub 37 zł osoba
sb-nd 29 zł/osoba lub 39 zł/osoba
w cenie wejściówka menu
dodatkowe atrakcje: malowanie buziek, animator, fotograf
MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA TORTU BEZGLUTENOWEGO

Pawła II
Jana

Trakt Brzeski

Gościniec

LUBLIN

Miejskie ZOO
Aleja Piłsudskiego 4c
Stara Miłosna
godziny otwarcia
+48 697 633 496
pn-pt: 11:00 - 20:00
sb - nd: 11:00 - 20:00
+48 607 045 855
+48 601 404 253

zabawa@miejskiezoo.com

www.miejskiezoo.com

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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
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wania przestrzennego.
Ten dotyczàcy osiedla
Plac Wojska Polskiego
jest ju˝ na ukoƒczeniu, z innymi sprawy niewiele
si´ posun´∏y naprzód. G∏ównym problemem
jest uznaniowe i naruszajàce prawo stanowisko
marsza∏ka województwa Adama Struzika. Konsekwentnie odmawia wydania zgody na dopuszczenie zabudowy na terenach leÊnych na skraju osiedli. Jego odmowna decyzja w sprawie planu dla
Starej Mi∏osny kilka tygodni temu po raz drugi zosta∏a uchylona przez SKO ze wskazaniem ra˝àcego
naruszenia prawa. Obecnie trwa oczekiwanie, czy
po tym uzasadnieniu marsza∏ek zmieni zdanie, czy
po raz kolejny wyda decyzj´ odmownà.
Na koniec sesji Rada zapozna∏a si´ z informacjami o zarzàdzaniu gospodarkà wodno-Êciekowà oraz o utrzymaniu zieleni w dzielnicy, a tak˝e z informacjà o pracy Zarzàdu w okresie mi´dzysesyjnym.
Kolejna sesja zapowiedziana jest na 12 czerwca br. na godz. 14.00. Szczegó∏owy program b´dzie dost´pny na 7 dni wczeÊniej w Internecie,
zainteresowane osoby serdecznie zapraszam.

Z prac Rady Dzielnicy
Majowa sesja Rady Dzielnicy odby∏a si´ 22 maja.
Rozpocz´∏a si´ od informacji
o funkcjonowaniu OSP
w dzielnicy. GoÊciem w tym
punkcie porzàdku obrad by∏
Prezes OSP Stara Mi∏osna p.
Zbigniew Mikos. Przedstawi∏
zestawienia liczby podejmowanych przez stra˝aków interwencji, pochwali∏ si´
posiadaniem samochodu z podnoÊnikiem (zosta∏
przekazany przez Paƒstwowà Stra˝ Po˝arnà i wymaga∏ od naszych ochotników szerokiego i kosztownego remontu, ale ju˝ dzia∏a i jest gotowy do
akcji). Mówi∏ tak˝e, ˝e poprawi∏a si´ komunikacja
i szybkoÊç powiadomieƒ ze strony dy˝urnych, dzi´ki czemu nasi stra˝acy mogà dzia∏aç skuteczniej.
G∏ównym mankamentem jest niestety niski poziom
dofinansowania OSP, ledwie wystarczajàcy na
utrzymanie jednostki. Przypominam, ˝e w Weso∏ej
sà dwie jednostki OSP. Druga, z Weso∏ej-Centrum,
nie by∏a niestety na sesji reprezentowana.
Kolejnym punktem by∏a informacja o stanie
zaawansowania prac nad planami zagospodaro-

PAR¢ WIEÂCI
Z WESO¸EJ...
Wiosna w pe∏ni, nied∏ugo lato. Sezon rowerowy
trwa w najlepsze.
Rozwój Êcie˝ek rowerowych, nie tylko tych wzd∏u˝
ulic, ale tak˝e tych leÊnych,
zapowiada si´ interesujàco. W lasach w centrum
Weso∏ej wytyczone zostanà
takie leÊne Êcie˝ki, które po∏àczone ze sobà zapewnià p´tl´ o d∏ugoÊci niemal 7 km. Mam nadziej´ na wi´cej takich rozwiàzaƒ oraz stworzenie mapy Êcie˝ek rowerowych znajdujàcych si´
w ca∏ej Weso∏ej, co zapewni nam, rowerzystom,
mo˝liwoÊç wspania∏ej jazdy.
❦ ❦ ❦
Znajdujàcy si´ w centrum Weso∏ej, przy ulicy
Piotra Skargi budynek, od kilku lat nie zamieszka∏y, zosta∏ w koƒcu rozebrany. Po ostatnim niewiel-

Polna na nowo
Ju˝ wkrótce w osiedlu
Zielona nowej ods∏ony
doczeka si´ ulica Polna.
Zgodnie z przyj´tym na
rok 2014 planem inwestycyjnym przebudowa
tej ulicy zostanie zrealizowana w cyklu dwuletnim z bud˝etem opiewajàcym na blisko 300 tysi´cy z∏otych. Jeszcze w 2013 roku zosta∏ przygotowany projekt
budowy, który zak∏ada wybudowanie asfaltowanej drogi na odcinku mi´dzy ulicami Uroczà i Jagielloƒskà oraz wykonanie chodnika
po jednej, pó∏nocnej stronie ulicy.
Planowane rozpocz´cie budowy ulicy Polnej
to I po∏owa czerwca 2014. Prace majà szanse
zakoƒczyç si´ jeszcze w tym roku, jednak˝e
zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcà ostatecznym terminem na wykonanie
wszystkich prac jest koniec stycznia 2015 roku.

Marcin J´drzejewski
przewodniczàcy Rady

kim po˝arze znalaz∏y si´ Êrodki na jego zburzenie
oraz zabezpieczenie (czyli ogrodzenie) terenu.
Posesja nie jest w∏asnoÊcià miasta Warszawy,
pozostaje jedynie w jego w∏adaniu. Oznacza to,
˝e nie mo˝na na tym terenie postawiç ˝adnych
budynków trwale zwiàzanych z gruntem. By∏o
par´ koncepcji zagospodarowania placu, ale
˝adne konkretne rozwiàzania nie zosta∏y zaproponowane. Mo˝e Wy, drodzy Czytelnicy, macie
pomys∏y, co ciekawego mo˝na tutaj zaproponowaç? Czekamy na Wasze opinie i propozycje.
❦ ❦ ❦
Reforma Êmieciowa, czyli nowe rozwiàzania
dotyczàce odbioru Êmieci z naszych posesji, trwa
ju˝ od kilku miesi´cy. Jednak dopiero teraz my,
mieszkaƒcy Weso∏ej, napotkaliÊmy ogromny problem. Chodzi o odbiór odpadów tzw. zielonych,
czyli odpadków organicznych, skoszonej trawy,
liÊci, poci´tych drobnych ga∏´zi. Sytuacja w tej
chwili wyglàda nast´pujàco: mieszkaƒcy bloków
wielorodzinnych majà zagwarantowany odbiór
spod bloku, natomiast mieszkaƒcy domów jednorodzinnych zobowiàzani sà do dowo˝enia takich odpadów do punktów, których lista opublikowana jest na stronie firmy Lekaro. Dla mnie

Karol Dziwiƒski

jest to ca∏kowicie niedopuszczalne rozwiàzanie.
Przecie˝ w∏aÊnie mieszkaƒcy domów jednorodzinnych, z racji ogródków, trawników, drzew na
dzia∏kach, majà wi´cej odpadów zielonych. A nie
wszyscy majà kompostowniki, gdzie takie odpady mogà wyrzucaç. Zresztà – nie wszystkie odpady zielone do kompostowania si´ nadajà.
Problem na szcz´Êcie dostrzeg∏y w∏adze Weso∏ej.
Wspólnie z innymi „zielonymi” dzielnicami Warszawy podj´∏y d∏ugie rozmowy z w∏adzami miasta, aby
zmieniç zapisy w umowach z firmami odbierajàcymi odpady. Bowiem to nie Dzielnica jest tutaj partnerem do rozmów dla firm Êmieciowych, ale Warszawa, bo to w∏adze Warszawy podpisujà umowy
na odbiór odpadów. Rozmowy sà prowadzone nadal, ale z ostatnich informacji wynika, i˝ zmierzajà do szcz´Êliwego dla nas, mieszkaƒców, koƒca.
Prawdopodobnie od czerwca odbiór odpadów zielonych b´dzie odbywa∏ si´ „u êród∏a”, czyli sprzed
naszych posesji, tak jak odbiór pozosta∏ych Êmieci.
Dobrze, ˝e problem zosta∏ dosyç szybko dostrze˝ony i rozwiàzany. Szkoda zaÊ, ˝e w ogóle
powsta∏. Mo˝e jednak lepiej by by∏o, ˝eby ka˝da dzielnica og∏asza∏a przetargi na odbiór Êmieci, zapisujàc w umowach w∏asne, specyficzne
wymagania.
Anna Ksi´˝opolska

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
WESO¸A
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Nowe przedszkole i nie tylko
si´ wygodami zwiàzanymi z korzystaniem z nowoczesnego gmachu oraz funkcjonalnego placu
zabaw. Dyrektorem przedszkola pozostaje mgr
Joanna Konowrocka.
Warto zaznaczyç, ˝e w zale˝noÊci od zainteresowania rodziców, w nadchodzàcym roku szkolnym istnieje mo˝liwoÊç utworzenia dodatkowych
oddzia∏ów przedszkolnych w dawnej siedzibie
Przedszkola nr 262 przy ul. Wilanowskiej. Aby takie oddzia∏y powsta∏y, wst´pnie zainteresowani
tà propozycjà rodzice powinni zadeklarowaç
ch´ç zapisania dziecka do takiego oddzia∏u.

Twoje zdrowie w Twoich r´kach

Sirius-D – to jest to!
Wszyscy zastanawiamy
si´, jak mo˝emy ˝yç d∏u˝ej
i nie chorowaç. Na pewno
bardzo wa˝na jest zró˝nicowana dieta i aktywnoÊç
fizyczna. Nie zawsze si´
jednak do tego stosujemy,
brak nam czasu, ˝yjemy w ciàg∏ym stresie, êle si´ od˝ywiamy. Rozwiàzanie proponuje nam wybitny bu∏garski naukowiec, chemik, z Wojskowej Akademii
Medycznej w Sofii, profesor Dymitr Dymitrow. Znany
jest z wielu osiàgni´ç, które przyczyni∏y si´ do rozwoju medycyny, od rozpuszczalnych nici chirurgicznych

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

poprzez protezy, sztuczne zastawki, a˝ po wyjàtkowy
produkt o tajemniczej nazwie Sirius-D, który nie ma
swojego odpowiednika w Êwiecie. Zosta∏ w∏àczony
do bu∏garskiego programu kosmicznego, a co najwa˝niejsze – pomaga przy wielu chorobach. Wed∏ug profesora Dymitrowa mo˝emy ˝yç d∏u˝ej i nie chorowaç.
Co wi´c zawiera Sirius-D i jak wspomaga leczenie?
Tajemnica tkwi w zastosowaniu peptydów – unikalnych ∏aƒcuchów zawierajàcych szerokie spektrum
szybko przyswajalnych aminokwasów, niezb´dnych
nam do ˝ycia. Dzi´ki ma∏ej masie docierajà one do
komórek uszkodzonych tkanek i sprzyjajà biosyntezie niezb´dnych rodzajów bia∏ka, zgodnie z zapo-

W celu z∏o˝enia deklaracji i uzyskania dalszych
informacji nale˝y skontaktowaç si´ z sekretariatem Przedszkola nr 262 pod numerami telefonu:
22 611 92 43 lub 22 760 02 36.
Karol Dziwiƒski
trzebowaniem konkretnego organizmu. Sirius-D
wch∏ania chorà, niefunkcjonalnà tkank´ w∏óknistà,
wspomaga leczenie jaskry, zaçmy, usuwa naroÊla
kostne, cysty, mi´Êniaki, wch∏ania z∏ogi, które
powstajà przy stwardnieniu rozsianym. Regeneruje
tak˝e wàtrob´, nerki, woreczek ˝ó∏ciowy. Zdecydowanie pomaga przy dolegliwoÊciach ˝o∏àdkowo-jelitowych, takich jak refluks, nie˝yt ˝o∏àdka, wrzody.
Sirius-D oczyszcza naczynia krwionoÊne. Tworzy
tkank´ chrz´stnà w stawach i pomaga wielu ludziom zregenerowaç kolana, miednic´, kr´gos∏up
bez poddawania si´ operacji i ˝yç pe∏nià ˝ycia.
Produkt jest sprawdzony, w 100% naturalny, bez
˝adnych efektów ubocznych. Mo˝na go przyjmowaç w nieograniczonym czasie i w ka˝dym wieku.
Wi´cej informacji na www.sirius-d.pl lub telefonicznie: 501 220 001 i 782 732 908.
El˝bieta Krawczyk, Anna Kolasiƒska
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Tekst sponsorowany

Po wielu latach korzystania z budynku przy
ulicy Wilanowskiej Przedszkole nr 262 w Zielonej przenios∏o si´ do nowej siedziby po∏o˝onej
w leÊnej otulinie przy ul. ¸aguny 3.
Oficjalnie inwestycja, której ca∏kowity bud˝et
zamknà∏ si´ w kwocie 4 217 924,59 z∏, zakoƒczy∏a si´ ostatniego dnia stycznia, a pozwolenie
na u˝ytkowanie dla nowego budynku zosta∏o
wydane 10 kwietnia br. Samo przedszkole rozpocz´∏o w nim swojà dzia∏alnoÊç tu˝ po weekendzie majowym. Obecnie personel oraz 91
ucz´szczajàcych do placówki dzieci mo˝e cieszyç

WESO¸A

Bud˝et partycypacyjny – i co dalej?
Zakoƒczy∏ si´ kolejny etap realizacji bud˝etu
partycypacyjnego na 2015 rok. Mimo pewnych
trudnoÊci, o których pisa∏am w poprzednim artykule, wszystkie zg∏oszone projekty przesz∏y formalno-finansowà weryfikacj´. Po bardzo wnikliwej analizie, przeprowadzonej przez pracowników wydzielonych komórek merytorycznych
Urz´du Dzielnicy Weso∏a oraz cz∏onków Zespo∏u
ds. Bud˝etu Partycypacyjnego, pozytywnà weryfikacj´ przesz∏o 20 projektów. Zosta∏a utworzona lista projektów pozytywnie zweryfikowanych. KolejnoÊç na niej zosta∏a ustalona w wyniku losowania, w którym udzia∏ wzi´li
cz∏onkowie Zespo∏u. Ostatecznà list´ projektów
przedstawiam poni˝ej. Na nià w∏aÊnie b´dziemy
g∏osowaç. Nim jednak to nastàpi, czeka nas jeszcze kolejny etap – publiczna dyskusja mieszkaƒców na temat projektów znajdujàcych si´ na li-

Êcie. Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania
bud˝etu partycypacyjnego w m.st. Warszawie
na 2015 rok ma to byç spotkanie otwarte dla
wszystkich mieszkaƒców, a celem ma byç prezentacja przez projektodawców (albo ich przedstawicieli) projektów wybranych pod g∏osowanie oraz dyskusja nad nimi. Odb´dzie si´ ona
10 czerwca br. w Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich w Warszawie-Weso∏ej, ul.
Armii Krajowej 39 o godzinie 18.00. Spotkanie to b´dzie moderowane przez przedstawicieli Fundacji Dobrych Rozwiàzaƒ. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkaƒców do
wzi´cia w nim udzia∏u. B´dziemy mieli niepowtarzalnà okazj´ zapoznaç si´ bli˝ej z ka˝dym
projektem oraz jego autorem, a tak˝e wymieniç
si´ opiniami z innymi uczestnikami debaty. Tam
te˝, jak równie˝ na stronach internetowych

Urz´du Dzielnicy Weso∏a oraz Urz´du m.st. Warszawy, ale tak˝e poprzez afisze i plakaty dowiemy si´ wszystkiego o g∏osowaniu, które odb´dzie si´ w dniach 20–30 czerwca br. Natomiast
ja ze swej strony przybli˝´ Paƒstwu podstawowe zasady, jakie b´dà nas obowiàzywaç przy
oddawaniu g∏osów na poszczególne projekty:
1. Ka˝dy g∏osujàcy mo˝e g∏osowaç w jednej wybranej przez siebie dzielnicy,
2. Ka˝dy g∏osujàcy mo˝e wybraç maksymalnie
5 projektów, ka˝demu przyznajàc równowa˝ny g∏os,
3. Mo˝na g∏osowaç przez internet, poprzez przes∏anie karty do g∏osowania na adres Urz´du
Dzielnicy z dopiskiem „Bud˝et partycypacyjny
2015” lub osobiÊcie w Urz´dzie Dzielnicy.
Katarzyna Zakrzewska
cz∏onek Zespo∏u ds. Bud˝etu
Partycypacyjnego 2015

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych w ramach bud˝etu partycypacyjnego na 2015 rok w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Lp.

Nazwa projektu

1

Âcianka wspinaczkowa

2

Pod D´bami wszyscy si´ spotkamy

3

Młodzie˝owy Park Rekreacji

4

Lato z jogà

5

Modernizacja boiska trawiastego
na Placu Wojska Polskiego

6

Wesoła na sportowo

7

OÊwietlenie ul. Wierzbowej

8 Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół
9

OÊwietlenie ul. Za D´bami

10

OÊwietlenie i uło˝enie chodnika na ul. prof.
K. Dàbrowskiego w os. Stara Miłosna

11

Kółko Ornitologiczne – Wesoła

12
13

Niewidomi sà WÂRÓD nas
i RAZEM z nami
Wprowadzenie wy˝szych standardów
zaj´ç z wychowania komunikacyjnego
w szkołach podstawowych

Krótki opis propozycji projektu
Budowa Êcianki wspinaczkowej w hali sportowej przy Gimnazjum nr 119
im. Marszałka Piłsudskiego w Warszawie (Stara Miłosna) przy ul. Klimatycznej 1
Rewitalizacja ogrodu Przedszkola nr 261 po przebudowie i planowanym
otwarciu wrotowiska/lodowiska
Zorganizowanie miejsca spotkaƒ rekreacyjno-integracyjnych młodzie˝y
Praktykowanie jogi w plenerze z instruktorem dla wszystkich
Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego na Placu Wojska Polskiego,
polegajàca na wybudowaniu oÊwietlenia, modernizacji płyty boiska, budowie
zaplecza socjalnego (kontenery szatniowo-prysznicowe oraz szatniowe) oraz
postawieniu wiat boiskowych
Stworzenie bezpłatnych, ogólnodost´pnych zaj´ç sportowych dla dorosłych
(siatkówka, koszykówka, ping-pong, badminton)
Poprawienie bezpieczeƒstwa mieszkaƒców oraz komfortu poruszania si´
po ulicy Wierzbowej oraz w jej bezpoÊrednim sàsiedztwie
Budowa miejsc dla owadów zapylajàcych kwiaty
Poprawa bezpieczeƒstwa mieszkaƒców oraz komfortu poruszania si´
po ulicy Za D´bami oraz w jej bezpoÊrednim sàsiedztwie
Postawienie 7 lamp ulicznych oraz budowa chodnika z kruszywa
lub płyt betonowych
Popularyzacja idei obserwowania ptaków
oraz obcowania z przyrodà w mieÊcie
Umo˝liwienie samodzielnego uczestnictwa w przestrzeni publicznej osobom
niewidomym i słabowidzàcych poprzez dostosowanie urz´du dzielnicy
Zaj´cia z zakresu komunikacji drogowej w V klasach szkół podstawowych

Nasadzenie roÊlin odstraszajàcych komary
15
wokół siłowni plenerowej przy ul. Granicznej
Targ „Wesoła Pchełka” – cykliczne spotkania
16
mieszkaƒców

Rewitalizacja działki przy ul. Piotra Skargi i stworzenie dla mieszkaƒców
przestrzeni ekologicznej, przyjaznej i t´tniàcej ˝yciem społecznym
Posadzenie roÊlin odstraszajàcych komary wokół siłowni plenerowej
przy ul. Granicznej
Cykliczne spotkania mieszkaƒców na pchlim targu połàczone
z działalnoÊcià kulturalno-rekreacyjnà

Zaprojektowanie trasy rolkowej i wykonanie
pierwszego etapu

Projekt trasy rolkowej inicjujàcej powstanie na terenie dzielnicy Wesoła
bezpiecznej przestrzeni dla u˝ytkowników rolek i nartorolek

14

17

Podwórko „Wesoła” – nasza przestrzeƒ

18 Dzielnicowy Informator Senioralny (gazetka)

Lokalizacja

WartoÊç
projektu

ul. Klimatyczna 1

280 000 z∏

ul. Armii Krajowej 56

48 950 z∏

ul. Jeêdziecka, ul. Jana Pawła II,
ul. Pogodna (osiedle St. Miłosna)
ul. Graniczna nad Kanałkiem
Wawerskim w Starej MiłoÊnie

1 600 z∏

Plac Wojska Polskiego

299 997 z∏

Szkoły w Wesołej, np. 171,173

25 000 z∏

ul. Wierzbowa

79 200 z∏

ul. 1 Praskiego Pułku 33,
ulice na terenie dzielnicy

3 192 z∏

ul. Za D´bami

155 000 z∏

07–12 od ul. Literackiej do ul.
Zapiecek ca 290 mb – Stara Miłosna

76 000 z∏

ul. Starzyƒskiego 21

21 700 z∏

Urzàd Dzielnicy Wesoła
ul. 1 Praskiego Pułku 33
5 szkół podstawowych
zlokalizowanych na terenie
dzielnicy Wesoła

74 450 z∏
248 075 z∏

ul. Piotra Skargi

300 000 z∏

ul. Graniczna

10 000 z∏

OÊrodek Kultury
10 000 z∏
ul. Starzyƒskiego 21
Teren lasu Jana III Sobieskiego
przyległy do ul. 1 Praskiego Pułku 146 500 z∏
(ul. Wawerska, Teodozji, Objazdowa)

Miesi´czny informator dla seniorek i seniorów zawierajàcy informacje
o ofercie społecznej i kulturalnej na terenie dzielnicy

25 400 z∏

19

Lato z tai-chi

Zaj´cia z tai-chi w plenerze z instruktorem dla wszystkich

ul. Graniczna nad Kanałkiem
Wawerskim w Starej MiłoÊnie

20

„Komitywa” – projekt pozytywnej i skutecznej
współpracy szeÊciolatków z nauczycielami

Szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych z zakresu rozpoznawania
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 6-latków

Szkoły na terenie dzielnicy

4

300 000 z∏

800 z∏
28 000 z∏

Nr 159 / Czerwiec 2014

WESO¸A

Protokó∏ odbioru podpisano
w dniu 29 kwietnia br. Ostateczna
wartoÊç poniesionych kosztów
wynios∏a 9 000 000 z∏ brutto.
Ca∏kowite wyposa˝enie oraz
otwarcie odrestaurowanego
obiektu nastàpi we wrzeÊniu, po przeprowadzeniu przetargu na jego umeblowanie.
W obiekcie znajdzie siedzib´ m.in. sala kinowa,
biblioteka, klubokawiarnia, pomieszczenia dla np.
prowadzenia çwiczeƒ aerobiku. Generalnie Klub
po ostatecznym oddaniu do u˝ytku b´dzie gotowy do realizowania potrzeb kulturalno-oÊwiatowych zarówno ˝o∏nierzy, jak i mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a. Sala kinowa jest w stanie pomieÊciç
300 osób. Mo˝na mieç nadziej´, ˝e w tym nowoczesnym obiekcie wielu mieszkaƒców dzielnicy
znajdzie dla siebie miejsce, aby mile sp´dziç wolny czas, a ˝o∏nierze, byli ˝o∏nierze oraz weterani
1 Dywizji spokojnà przystaƒ do spotkaƒ oraz realizacji swoich spo∏ecznikowskich pasji.

KoÊciuszkowcy

w odnowionym klubie

W dniu 6 czerwca nastàpi d∏ugo oczekiwane
otwarcie Klubu KoÊciuszkowca w Weso∏ej. Znajdà w nim miejsce dla swojej dzia∏alnoÊci ˝o∏nierze 1 Brygady Pancernej, weterani – uczestnicy
misji pokojowych i stabilizacyjnych oraz byli ˝o∏nierze 1 Dywizji im. Tadeusza KoÊciuszki, a tak˝e
mieszkaƒcy dzielnicy Weso∏a.
Obecnie zadanie znajduje si´ na etapie koƒcowego rozliczenia finansowego. Nale˝y przypomnieç, ˝e poczàtek przebudowie budynku da∏o

pozwolenie na budow´ Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. oraz decyzja
w tej sprawie nr 109/2011, której wa˝noÊç wygas∏a z dniem 3 maja br.
Zadanie wbrew wielu przeciwnoÊciom wykonano w terminie. Sukces ten ma wielu ojców,
poczynajàc od Szefa Sto∏ecznego Zarzàdu Infrastruktury, który w dniu 6 maja 2011 r. zatwierdzi∏ Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) dla tej
inwestycji. Zosta∏o ono zaktualizowane w dniu
14 kwietnia 2014 r.
WartoÊç inwestycji przewidziana w przedmiotowym ZKZ wynosi∏a 9 330 000 z∏ brutto.
Wy∏oniony w procedurze przetargowej wykonawca robót, firma „STOK” Jerzy Stocki z siedzibà w Otwocku, wbrew przeciwnoÊciom losu
dotrzyma∏ ustalonego terminu, zg∏aszajàc gotowoÊç odbioru robót budowlanych w dniu
14 lutego br.

Marian BabuÊka
przewodniczàcy Komisji Bud˝etu
i Planowania Przestrzennego

71 lat od powstania 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki

fot. pp∏k Józef Pukaluk

Na miejsce formowania
1 Dywizji Piechoty, w której sk∏ad wchodzi∏ 1 pu∏k
piechoty (to obecnie
1 WBPanc im. Tadeusza
KoÊciuszki – „nasza Brygada”), Naczelne Dowództwo Armii Radzieckiej wyznaczy∏o obóz çwiczebny
po∏o˝ony nad Okà w pobli˝u niewielkiej wsi Sielce.
To tam, po ukazaniu si´
komunikatu o formowaniu
1 Dywizji Piechoty, tysiàcami zacz´li przybywaç
polscy zes∏aƒcy z odleg∏ych
o tysiàce kilometrów przysió∏ków i ma∏o znanych osiedli rozsianych po tajgach, górach
i dalekich stepach Zwiàzku Radzieckiego.

Obóz formowania ze
wzgl´du na bliskoÊç rzeki
i sosen wros∏ych w ziemi´
piaszczystà do z∏udzenia
przypomnia∏ obraz podwarszawskich okolic.
14 maja przyby∏ do obozu i objà∏ dowództwo dywizji p∏k dypl. Zygmunt Berling, a by∏ to rok 1943.
Dzieƒ ten historycy przyj´li za poczàtek formowania
dywizji – t´ bowiem dat´
nosi pierwszy rozkaz dowódcy dywizji.
I tak 14 maja br. obchodziliÊmy uroczyÊcie 71 rocznic´ powstania
s∏ynnej 1 Dywizji, która jako pierwsza z kierunku wschodniego rozpocz´∏a marsz do

zniewolonej Polski bojem pod Lenino
w dniach 12 i 13 paêdziernika 1943 roku.
Wi´cej szczegó∏ów o tym zwiàzku taktycznym, jakim by∏a 1 DP im. Tadeusza KoÊciuszki,
przekazywa∏em w poprzednich – odleg∏ych troch´ w czasie – „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”.
Jak od dziesi´cioleci, tak i w tym roku
w dniu 14 maja uczciliÊmy 71 rocznic´ formowania 1 DP pod pomnikiem KoÊciuszkowców, umiejscowionym na prawym brzegu Wis∏y w dzielnicy Praga-Pó∏noc, w miejscu gdzie
˝o∏nierze dywizji rozpocz´li bój o Warszaw´.
Polegli w tym boju znaleêli wieczny spoczynek na ˝o∏nierskim cmentarzu po∏o˝onym
w dzielnicy Wawer w zagajniku przy ul. KoÊciuszkowców.
dr Stefan S∏owikowski
wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

REKL AMA

Agnieszka Nowak-Musiej
SPECJALISTA CHORÓB WEWN¢TRZNYCH

Leczenie ostrych chorób infekcyjnych
Leczenie chorób przewlekłych:




cukrzyca typu 1 i 2, cukrzyca cià˝owa,
choroby układu krà˝enia,
choroby układu oddechowego
i pokarmowego.

Tel.: 600

247 392

www.nowak-musiej.pl

WIZYTY DOMOWE
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Ruszajà inwestycje ZMID
Po kilku latach zabiegów,
w tegorocznym bud˝ecie
Zarzàdu Miejskich Inwestycji Drogowych znalaz∏y si´
Êrodki na dwie du˝e i wa˝ne dla naszej dzielnicy inwestycje: budow´ kolejnego odcinka ulicy Granicznej
(od granicy Weso∏ej do
skrzy˝owania z ul. Kociszewskich, czyli tam gdzie
zaczyna si´ asfalt na ul. Dzieci Polskich) oraz budow´ Êcie˝ki rowerowej wzd∏u˝ ul. Praskiego
Pu∏ku, od ul. Mazowieckiej do Urz´du Dzielnicy.
W pierwszych dniach maja odby∏y si´ przetargi.
Nie sà jeszcze oficjalnie rozstrzygni´te, ale wia-

domo ju˝, ˝e wp∏yn´∏o na ka˝dy z nich wi´cej ni˝
dwie oferty. Na ulic´ Granicznà, najkorzystniejszà
(opiewajàcà na kwot´ 2,4 mln z∏, czyli mieszczàcà si´ w zaplanowanym bud˝ecie) z∏o˝y∏o Przedsi´biorstwo Budowy Dróg i Mostów z Miƒska
Mazowieckiego. Firma ta ju˝ realizowa∏a inwestycje na naszym terenie, budowa∏a m.in. odcinek ul. Jana Paw∏a II od ul. Diamentowej do ul.
Pogodnej, wykonujàc prace terminowo i solidnie.
Przypominam, ˝e inwestycja ta realizowana jest
w systemie „projektuj i buduj”, tzn., ˝e wykonawca, zanim przystàpi do prac budowlanych,
musi dokonaç aktualizacji projektu budowlanego, co oznacza, ˝e realnie budowa rozpocznie si´
póênà jesienià lub wiosnà.

AktualnoÊci z os. Plac Wojska Polskiego
■ Uprzejmie przypominam
Paƒstwu, ˝e 14 czerwca br.
od godziny 10.00, jak zwykle przy pasiece, b´dzie sta∏
kontener do odbioru wszelkich nieczystoÊci (bez segregacji) i jak zwykle b´dziemy
je wywozili do koƒca zgodnie z naszymi potrzebami.
■ Na zg∏oszenie Paƒstwa i z w∏asnej obserwacji
stwierdzi∏em brak na placu zabaw zje˝d˝alni – zabawki dla najm∏odszych. Pierwotnie chcia∏em jà
umiejscowiç przy skwerku dla mamy z dzieckiem
(naprzeciwko sklepu), ale pos∏ucha∏em rady Pana
Burmistrza Edwarda K∏osa i zostanie ona usytuowana na g∏ównym placu zabaw, gdzie znaleêliÊmy stosowne miejsce (wymagana jest strefa bezpieczeƒstwa zamykajàca si´ obszarem oko∏o 20 m2
z podbudowà piaskowà – ten element móg∏ popsuç efekt przyjaznego i zadbanego skwerku).
■ W najbli˝szym czasie zostanà skopane i obsiane trawà dzikie Êcie˝ki prowadzàce do sklepu

Kajakami
po Jurze
(2–3.08.2014)
Ko∏o PTTK w Weso∏ej serdecznie zaprasza
wszystkich na kolejny sp∏yw kajakowy. Tym razem
wybieramy si´ na Jur´, choç nie t´ najbardziej
znanà, Krakowsko-Cz´stochowskà, lecz jej mniejszà siostr´ – Jur´ Wieluƒskà. P∏yniemy rzekà Liswartà, która jest lewym dop∏ywem Warty, oraz
za∏´czaƒskim ∏ukiem Warty. Pierwszego dnia, na
Liswarcie, trasa prowadzi od Dankowa do W∏adys∏awowa, drugiego dnia Wartà od Dzia∏oszyna do
K´powizny. Liswarta jest niezwykle malownicza,
miejscami dzika, napotkamy tam takie naturalne
przeszkody jak: bystrza, zwalone drzewa, kamieniste progi. Rzeczka meandruje mi´dzy lasami sosnowymi i liÊciastymi. Na szlaku jest kilka cieka-
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z „autostrady”, które spe∏nia∏y swojà funkcj´
przed wytyczeniem nowej Êcie˝ki ∏àczàcej te dwa
elementy. W miejscach ubytków zostanie dosadzony ˝ywop∏ot – uprzejmie prosz´ uszanowaç to
co robimy, przecie˝ robimy to dla nas wszystkich.
■ W miejscach wyrzucania Êmieci i petów (∏aweczka na terenie si∏owni, sklepu etc.) zostanà postawione dodatkowe trzy kosze na Êmieci wszelkiego rodzaju. Nauczmy si´ z nich korzystaç – ten
apel kieruj´ tylko do nielicznych naszych mieszkaƒców, a szczególnie tych „spo˝ywajàcych”.
■ Nasze dzia∏ki (Rodzinny Ogród Dzia∏kowy) –
sprawa ich usankcjonowania przepisami prawa jest
w dalszym ciàgu procedowana, ale miejmy nadziej´, ˝e jeszcze w bie˝àcym roku Rada Miasta Sto∏ecznego Warszawy przyjmie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Plac Wojska Polskiego zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
Wszystko jest na dobrej drodze, bo zgodnie
z przyj´tym harmonogramem zainteresowane osoby prawne i fizyczne mog∏y zg∏aszaç swoje uwagi
do projektu Planu do dnia 19 kwietnia br.
wych miejsc, np. m∏yn w Troninach czy te˝ malowniczy wiadukt kolejowy za Zawadami. Drugi
dzieƒ, na Warcie, b´dzie bardziej rekreacyjny,
choç czekajà nas wyjàtkowo malownicze widoki.
I dodatkowa atrakcja w postaci zwiedzania rezerwatu w´˝y oraz grot jurajskich. Osoby, które chcà
uciec od cywilizacji, na pewno b´dà zadowolone.
Wyjazd: 2 sierpnia 2014 r., zbiórka na parkingu
pod halà sportowà przy ul. Pogodnej w Starej
Mi∏oÊnie o godz. 7.00
Powrót: w to samo miejsce w niedziel´ 3 sierpnia ok. godz. 20.00
Trasa: ok. 16 i 18 km, urozmaicona, sporo
atrakcji w postaci zwalonych drzew i jazów.
DoÊç szybki nurt wody. Dla poczàtkujàcych

W przetargu na Êcie˝k´ rowerowà najkorzystniejszà ofert´ (na kwot´ 1,08 mln z∏, czyli niestety
o 180 tys. wi´cej, ni˝ przewidziano w bud˝ecie)
z∏o˝y∏a firma MABAU, która realizowa∏a w Weso∏ej
m.in. ul. Fabrycznà i ul. Warszawskà, a w ÂródmieÊciu jednà z najbardziej presti˝owych Êcie˝ek rowerowych stolicy – t´ prowadzàcà wzd∏u˝ Traktu
Królewskiego. Mimo ˝e najtaƒsza oferta przekracza zak∏adany bud˝et, inwestycja nie jest zagro˝ona, sà podj´te ustalenia, ˝e na czerwcowej sesji
Rady Warszawy bud˝et ZMID zostanie zwi´kszony
o kwot´ umo˝liwiajàcà rozstrzygni´cie przetargu.
Wyglàda na to, ˝e obie te od dawna wyczekiwane inwestycje wreszcie w tym roku ruszà i b´dzie
mo˝na rozpoczàç zabiegi o Êrodki finansowe na
kolejne, bo lista potrzeb nadal jest bardzo d∏uga.
Marcin J´drzejewski
Uwagi zg∏osili nasi mieszkaƒcy, dotyczà one
uznania za zabytki bloków 11 i 12, wysokoÊci
ewentualnego ogrodzenia terenów wspólnot
mieszkaniowych, pozostawienia istniejàcych
ogrodzeƒ, wp∏yn´∏a tak˝e uwaga jednego z dyrektorów biura Urz´du m.st. Warszawy – dla naszych oczekiwaƒ jego zastrze˝enia sà nieistotne.
Przedmiotowe uwagi zosta∏y ju˝ przes∏ane do
firmy „Dawos” celem dalszego ich opracowania,
a potem trafià do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, które b´dzie rekomendowa∏o Plan Radzie Miasta Sto∏ecznego Warszawy.
Mog´ Paƒstwa poinformowaç, ˝e na obecnym
etapie teren naszych dzia∏ek pozostanie terenem
przeznaczonym pod dzia∏ki ogrodowe, a przed
blokiem 149 od strony wschodniej Towarzystwo
Budownictwa Spo∏ecznego „Kwatera” nie wybuduje czterech bloków – teren ma pozostaç terenem leÊnym.
OczywiÊcie o kolejnych etapach procedowania
Planu b´d´ Paƒstwa informowa∏ na bie˝àco.
Serdecznie pozdrawiam!
dr Stefan S∏owikowski
wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
czy rodzin z dzieçmi jak najbardziej dost´pna,
choç wymagajàca nieco wysi∏ku.
Wpisowe: 260 z∏ doroÊli, 240 z∏ dzieci do 15 roku ˝ycia (p∏atne w ciàgu 10 dni od zg∏oszenia)
Wy˝ywienie: obiadokolacja w sobot´, Êniadanie,
lunch i obiad w niedziel´. W sobot´ ognisko.
Noclegi: OSW Warta, pokoje 2–3 osobowe,
www.oswwarta.pl
Zg∏oszenia: do wyczerpania limitu miejsc lub do
15 lipca 2014 r.
Kierownik wyjazdu: Marcin J´drzejewski, tel.
601 31 48 22
Liczba miejsc: 40

Serdecznie zapraszam!
Marcin J´drzejewski

Wi´cej informacji o naszych imprezach na stronie www.pttkwesola.pl. Tak˝e
zg∏oszenia na imprezy przyjmujemy wy∏àcznie za poÊrednictwem strony internetowej.
Serdecznie zapraszamy do udzia∏u! – Ko∏o PTTK w Weso∏ej

Nr 159 / Czerwiec 2014

WESO¸A

Sukces UKS Volteo na zawodach w Czechach
Fot. Monika Kotecka, Karolina Poryzala

Z przyjemnoÊcià informujemy, i˝ zawodnicy UKS VOLTEO Szwadron Jazdy RP Stara Mi∏osna wzi´li udzia∏ w wolty˝erskich zawodach mi´dzynarodowych CVI Frenstat, które
odby∏y si´ w dniach 15–18 maja w Czechach.
W zawodach udzia∏ wzi´∏o 16 krajów, 42 konie, 86 zawodników indywidualnych, 11 par
oraz 11 zespo∏ów.
Zespó∏ z Polski w sk∏adzie: Aleksandra Wolniewicz, Aleksandra Maziƒska, Kamila Stasiniewska, Marcelina Maziƒska, Zuzanna Bog-

PIKNIK SPORTOWY
• N A S Z

P A T R O N A T •

Hipodromowy Cross Biegowy jest organizowany przez Fundacj´ IPPON i Towarzystwo
Narciarskie Biegówki Weso∏a we wspó∏pracy
z UKS Judo Fight Club, Projekt Sport i Zwiàzkiem ˚o∏nierzy Narodowych Si∏ Zbrojnych. Patronat honorowy nad imprezà zosta∏ obj´ty przez
Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
G∏ównym punktem programu Pierwszego
Sportowego Pikniku Rodzinnego w Weso∏ej b´dà terenowe zawody biegowe rozgrywane na
narciarskiej trasie biegowej Hipodromu. Hipodromowy Cross Biegowy sk∏ada si´ z czterech oddzielnych konkurencji, co umo˝liwia
udzia∏ w zawodach zarówno wytrawnym biegaczom, jak równie˝ osobom, które swojà przygod´ ze sportem zaczynajà lub dopiero zamierzajà
rozpoczàç. Program zawodów obejmuje:
■

Bieg Przesilenia – bieg terenowy na dystansie ok. 10 km,

■

Bieg Sobótki – bieg terenowy na dystansie
ok. 2,5 km,

■

Bieg ˚uczków – bieg terenowy dla dzieci na
dystansie 500 m,

■

Rodzinna Sztafeta Âwi´tojaƒska – bieg
dru˝ynowy, 3- lub 4-osobowy, rozgrywany na

daƒska, Zofia Miko∏ajczak, koƒ: El Rashim,
lon˝ujàca: Natalia Olesiƒska, zajà∏ I miejsce
w kategorii seniorów CVI 1*.
W kategorii indywidualnej seniorów nasza
reprezentantka Aleksandra Maziƒska na koniu El Rashim, lon˝ujàca: Natalia Olesiƒska,
uplasowa∏a si´ na wysokiej 4 pozycji.
Zawodnikom serdecznie gratulujemy i ˝yczymy dalszych sukcesów na arenie mi´dzynarodowej!
Natalia Olesiƒska

HIPODROMIE! 22.06.2014

NA

dwóch oddzielnych p´tlach ró˝niàcych si´
d∏ugoÊcià i ukszta∏towaniem terenu. D∏ugoÊci
p´tli: 500 m (∏atwa, p∏aska), 2,5 km (trudna,
z przewy˝szeniami).
W biegach Przesilenia i Sobótki b´dzie prowadzony ranking „PrzenieÊ swoje kilogramy”,
w którym o zaj´tym miejscu zdecyduje nie tylko uzyskany czas, ale równie˝ ci´˝ar cia∏a (dotyczy zawodników powy˝ej 18 roku ˝ycia).
Wszyscy uczestnicy biegów wezmà udzia∏ w losowaniu ciekawych nagród i otrzymajà okolicznoÊciowe medale!
Dla dzieci udzia∏ w zawodach jest bezp∏atny!
W trakcie Pikniku b´dà mia∏y miejsce równie˝
pokazy, przygotowane m.in. przez medalist´ MÂ
i wielokrotnego medalist´ Mistrzostw Polski
w judo, dwukrotnego olimpijczyka Krzysztofa
Wi∏komirskiego. Po pokazie animacje judo zapewni klub z Weso∏ej Judo Fight Club – b´dzie
mo˝na rzuciç mistrza, wziàç udzia∏ w treningu judo, podpatrzeç i przetestowaç kilka chwytów
z samoobrony. B´dzie mo˝na tak˝e zasi´gnàç porad dietetyka, fizjoterapeuty, jak równie˝ zbadaç
sk∏ad cia∏a za pomocà profesjonalnej aparatury.
Dodatkowo piknik uÊwietnià wyÊcigi na ergometrach wioÊlarskich, gry i zabawy terenowe, pokazy militarne Grupy Rekonstrukcji Historycznych
Zwiàzku ˚o∏nierzy Narodowych Si∏ Zbrojnych.

Wokó∏ projektu GRH NSZ skupili si´ pasjonaci
g∏ównie historii formacji zbrojnych Ruchu Narodowego z lat 1939–1956. Odtwórstwo historyczne dotyczy g∏ównie Brygady Âwi´tokrzyskiej
NSZ, Kompanii „Warszawianka” oraz Brygady
Dyspozycyjnej Zmotoryzowanej „Ko∏o” NSZ z Powstania Warszawskiego – oddzia∏ów Pogotowia
Akcji Specjalnej NSZ i NZW po 1944 roku.
Celem pikniku jest rozpowszechnianie sportu,
promocja aktywnego i zdrowego stylu ˝ycia, jak
równie˝ zgromadzenie Êrodków finansowych
wspierajàcych rozwój m∏odych judoków. Ca∏kowity dochód z imprezy Fundacja Ippon przeznaczy na dofinansowanie wakacyjnych obozów
treningowych dla obiecujàcych sportowców.
Patronat medialny nad imprezà zosta∏ obj´ty
przez „WiadomoÊci Sàsiedzkie”.
Szczegó∏owe informacje o imprezie i zapisy na
stronach organizatorów: fundacjaippon.pl,
biegowkiwesola.org, judofightclub.pl.
Zapraszamy 22.06.2014
na tras´ biegowà Hipodromu!
Wjazd od ul. 1 Praskiego Pu∏ku 89, Warszawa-Weso∏a. Start imprezy przewidziany jest
na godz. 10.00. Wst´p jest bezp∏atny.
Fundacja IPPON

REKL AMA

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

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

AUTO BARTOSZ
MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
SZYBKO
WULKANIZACJA FACHOWO
SOLIDNIE TANIO
- SILNIKI, ROZRZÑDY, SPRZ¢G¸A
- SKRZYNIE BIEGÓW, ZAWIESZENIA
- HAMULCE, PRZEGLÑDY, OLEJE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
WSZYSTKIE MARKI

05-077 Warszawa-Weso∏a
UL. JEèDZIECKA 4
Tel. 693 84 22 84 – 24 h
(22) 773 18 61 – 9-17
E-mail: autobartosz@o2.pl
www.autobartosz.prv.pl
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Cztery Pory Roku i VI runda RJnO
W sobot´ 10 maja zosta∏a rozegrana II runda
cyklu Cztery Pory Roku maraton MTB, który
zgromadzi∏ na starcie 70 uczestników. Rywalizacja przebiega∏a w 12 kategoriach wiekowych, na
dystansach od 2,5 km do 15 km. W kategorii najm∏odszych dzieci do lat dziewi´ciu wÊród dziewczàt triumfowa∏a
Marysia Niebieska z Wawra,
a wÊród ch∏opców Filip Ma∏ek
z Weso∏ej. W kategorii dziewczàt
do lat 12 triumfowa∏a Gaja Popielarz, a do lat 16 Aniela Zabotlicka,
obie z dzielnicy Wawer. W kategorii
paƒ do lat 40 wygra∏a Justyna Ma∏ek
z Weso∏ej, a wÊród paƒ do lat 60 Magdalena Chmielewska z Józefowa. WÊród
ch∏opców do lat 12 wygra∏ Patryk Rzepecki
z Otwocka, do lat 16 Maciej Chmielewski z Józefowa, do lat 19 Piotr K´dziorek z Falenicy. WÊród
panów do lat 40 wygra∏ Rafa∏ Brzyski z Weso∏ej,
do lat 60 Pawe∏ Ko∏odziejek z Wawra, a w kategorii powy˝ej 60 lat Konrad Janowski reprezentujàcy Mokotów. Wystartowa∏o du˝o ca∏ych rodzin, które tak˝e rywalizujà o miano najlepszej
rodziny podczas ca∏ego cyklu.
Trzecia edycja Czterech Pór Roku ju˝
w czerwcu, tym razem uczestnicy zmierzà si´ na
p∏ywalni mieszczàcej si´ w OÊrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer (OSiR
Wawer, ul. V Poprzeczna 22). Termin 14.06.2014

od godziny 10.00, regulamin i szczegó∏y na stronie www.orienteering.waw.pl, tam tak˝e poprzez stron´ mo˝na dokonaç rejestracji na zawody. Start bezp∏atny.
Równolegle ze zmaganiami
uczestników Czterech Pór Roku
toczy∏a si´ rywalizacja podczas
V Rundy Pucharu Warszawy
i Mazowsza w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´. Tak samo
b´dzie tak˝e w czerwcu, kiedy
zaplanowano VI Rund´ rywalizacji w PWiM w RJnO w terminie 14–15.06.2014. Centrum zawodów w sobot´ znajduje si´ w tym samym miejscu co centrum zawodów p∏ywackich.
Mo˝na spokojnie rano pop∏ywaç, a póêniej
wsiàÊç na rower i pokonaç jednà z czterech zaproponowanych przez organizatora tras w rowerowej jeêdzie na orientacj´. W niedziel´ rywalizacja b´dzie odbywaç si´ nieopodal, bo
w RadoÊci w Gimnazjum nr 4, przy ul. Wilgi 19.
Startowaç mo˝na od 11.00 do 12.15 w oba
dni, regulamin i szczegó∏y wraz z formularzem
zg∏oszeniowym znajdujà si´ na stronie
www.orienteering.waw.pl. Warto dodaç, ˝e
b´dzie to pó∏metek tegorocznej rywalizacji,
a wszyscy mieszkaƒcy dzielnicy Wawer majà
zapewniony bezp∏atny start w tych zawodach.

Do tej pory w rywalizacji wzi´∏o ju˝ udzia∏ 201
uczestników, czyli jak widaç ca∏y cykl cieszy si´
coraz wi´kszà popularnoÊcià wÊród mieszkaƒców Warszawy.
Z ostatniej chwili: Na zawodach w RJnO wystartujà zawodnicy z Rosji – b´dziemy goÊciç
12-krotnego medalist´ Mistrzostw Âwiata Rus∏ana Gristana z Moskwy wraz z ekipà. To najlepiej
obrazuje walory miejsca, jakim dysponuje miasto sto∏eczne Warszawa w dzielnicach Weso∏a
i Wawer – jest przeurocze, a przede wszystkim
wymagajàce od uczestników du˝ej sprawnoÊci
i umiej´tnoÊci nawigacyjnych. Gdyby tak nie by∏o, sportowcy tego formatu nie zainteresowaliby
si´ naszymi zawodami. Mo˝emy byç dumni, ˝e
goÊcimy plejad´ znakomitoÊci, od których te˝
sporo si´ sami uczymy.
Jan Cegie∏ka

REKL AMA
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30-lecie OÊrodka Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
30 lat temu oddano do
u˝ytku Miejski OÊrodek
Kultury w Weso∏ej, który
przez te wszystkie lata dzia∏a niezwykle pr´˝nie i s∏u˝y
mieszkaƒcom Weso∏ej poprzez upowszechnianie kultury i sztuki, wspieranie
amatorskiego ruchu artystycznego, organizacj´ edukacji kulturalnej.
W 1982 roku powsta∏ Spo∏eczny Komitet Budowy MOK pod przewodnictwem Mieczys∏awa
Chachulskiego. W maju tego roku nastàpi∏o
wmurowanie aktu erekcyjnego i budowa ruszy∏a
pe∏nà parà. W pracach budowlanych uczestniczyli spo∏ecznie miejscowi rzemieÊlnicy oraz
obywatele. Ju˝ w listopadzie 1982 r. budynek
osiàgnà∏ stan surowy, a dwa lata póêniej nastàpi∏o uroczyste otwarcie. Od paêdziernika 2002 r.,
po przy∏àczeniu miasta Weso∏a do struktur Warszawy jako dzielnicy, MOK otrzymuje nazw´
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. W 2007 r. powstaje filia OK – OÊrodek
Dzia∏aƒ Twórczych POGODNA, stworzona, by
zaspokoiç kulturalne potrzeby mieszkaƒców
osiedla Stara Mi∏osna. Oba oÊrodki znakomicie
wspó∏pracujà i uzupe∏niajà si´. Organizowane
sà tutaj wydarzenia kulturalne dla wszystkich
grup wiekowych i ka˝dy znajdzie tu coÊ dla siebie. W sk∏ad bogatej oferty kulturalnej wchodzà
m.in.: koncerty, konkursy, wieczory poezji,
spektakle teatralne, wystawy plastyczne, spotkania z ciekawymi goÊçmi, zaj´cia edukacyjne dla
dzieci. Swoje zainteresowania i umiej´tnoÊci
mo˝na z powodzeniem rozwijaç w licznych sek-

cjach. Propozycja oÊrodka to: ró˝ne formy gimnastyki i taƒca, gra na gitarze, pianinie, perkusji,
warsztaty ceramiczne, plastyczne, modelarskie,
sekcja bryd˝a sportowego. Przy OÊrodku dzia∏ajà zespo∏y muzyczne i wokalne. WÊród nich
Chór Seniora MALWY czy Teatr Muzyczny
NIEBIESKIE MIGDA¸Y.
Nie ulega ˝adnej wàtpliwoÊci, ˝e OÊrodek
Kultury jest niezwykle wa˝nym elementem
w funkcjonowaniu naszej dzielnicy. Daje nam
radoÊç, nauk´, wypoczynek i s∏u˝y wszystkim
bez wyjàtku. DZI¢KUJEMY!!!
17 maja w OÊrodku Kultury przy Starzyƒskiego odby∏a si´ uroczystoÊç zwiàzana z obchodami
30-lecia oddania do u˝ytku tej placówki. Pe∏niàcy
obowiàzki gospodarza dyrektor oÊrodka Edward
Kalisz przywita∏ przyby∏ych goÊci, wÊród których
znaleêli si´: burmistrz dzielnicy Edward K∏os, jego zast´pcy Krzysztof Kacprzak i Marian Mahor,
radni dzielnicy, naczelnicy Urz´du Dzielnicy Renata Mroczkowska i Marta Wepa, dyr. OPS Marzenna Todorska, dyr. biblioteki El˝bieta Dani∏owicz, z-ca dyrektora DDPS Sylwia Pràdzyƒska,
prezes OSP w Weso∏ej Andrzej Kleczkowski,
prezes OSP w Starej Mi∏oÊnie Zbigniew Mikos,
prezes PKPS w Weso∏ej Helena Kaêmierczak,
prowadzàca Klub Seniora w Zielonej Irena Kuk,
ksiàdz proboszcz Józef Skarpetowski.
Specjalnymi w tym dniu goÊçmi byli budowniczowie OÊrodka Kultury oraz przedstawiciele
ich rodzin. OkolicznoÊciowymi statuetkami zostali uhonorowani: Teresa Iwaƒska, Danuta Rakowska, Stanis∏aw Szczepaniak oraz przedstawiciele rodzin Mieczys∏awa Chachulskiego, Mariana Królaka i Eugeniusza Jaêwiƒskiego.

Ponadto dyrektor Kalisz przekaza∏ statuetki na
r´ce Burmistrza Edwarda K∏osa i Przewodniczàcego Komisji OÊwiaty, Kultury i Sportu Radnego
Leszka Winiarskiego w podzi´kowaniu za dotychczasowà wspó∏prac´ z Zarzàdem i Radà Dzielnicy
Weso∏a, jak równie˝ Pani Swiet∏anie Parce, instruktorce gry na pianinie, która jest zwiàzana
z OÊrodkiem od poczàtku jego istnienia.
Dyrektor Kalisz przedstawi∏ prezentacj´ multimedialnà, z której dowiedzieliÊmy si´, jak wyglàda∏a historia powstawania Miejskiego OÊrodka
Kultury oraz jak dzia∏a on dzisiaj.
Fot. Piotr Haczyƒski

Po cz´Êci oficjalnej nastàpi∏a cz´Êç artystyczna. Jako pierwszy zaprezentowa∏ si´ Teatr Muzyczny „Niebieskie Migda∏y” pod kierunkiem
Leszka Nowickiego. Zespó∏ od ponad trzech lat
dzia∏a przy OÊrodku Kultury, a w jego sk∏ad
wchodzà g∏ównie mieszkaƒcy naszej dzielnicy.
Nast´pnie na estrad´ wesz∏a kapela warszawska
StaÊka Wielanka, poruszajàc ca∏à widowni´ starymi przebojami. Us∏yszeliÊmy mi´dzy innymi
„U cioci na imieninach”, „Czarnà Hank´” czy
„Czerwone maki...”.
Na koniec wszyscy goÊcie zaproszeni zostali na
pocz´stunek, gdzie dzielono si´ wra˝eniami i snuto plany na nast´pne 30 lat.
Gra˝yna Weber

REKL AMA

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

www.B-DENTAL.com.pl

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

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

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Zapraszamy 11 czerwca i 23 lipca na
BEZPŁATNE KONSULTACJE ORTO
ORTODONT
DONTYCZNE
YCZNE
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QLTURKA

Rewolucji nie ma, ale i tak jest bardzo dobrze
„Sk∏adam si´
z ciàg∏ych
powtórzeƒ”
Artur Rojek
Wspólna przygoda Artura Rojka i grupy Myslovitz
skoƒczy∏a si´ ju˝ dawno.
Charakterystyczny wokalista przez te lata bez
reszty poÊwi´ci∏ si´ szefowaniu najlepszemu
z polskich festiwali – Off Festivalowi, który odbywa si´ co roku w Katowicach. Tak oto nasz
bohater os∏ucha∏ si´ muzyki najwy˝szych lotów
(na Offie grajà zawsze królowie alternatywy, tacy jak The Stooges, Swans, My Bloody Valentine,
Mogwai, The National, Olafur Arnalds, The Flaming Lips, Godspeed You! Black Emperor i wielu, wielu innych) i w koƒcu, w tym roku postanowi∏ wróciç do grania. I bardzo dobrze, bo talent wokalny po∏àczy∏ si´ z niesamowitym
doÊwiadczeniem i wysz∏a z tego niez∏a p∏yta
– lepsza ni˝ popowe dokonania Myslovitz.
Jako pierwszy w rozg∏oÊniach i w internecie
pojawi∏ si´ singiel „Beksa”. Emocje sta∏ych bywalców Offa oraz dawnych fanów Myslovitz czy
te˝ Lenny'ego Valentino (drugi projekt Rojka) si´gn´∏y zenitu – co to b´dzie? Czym najbardziej
nasiàknà∏ ten facet przez tyle lat? Czy nie zawiedzie? Nie zawiód∏. „Beksa” chwyci∏a od razu,
wskakujàc na pierwsze miejsce na liÊcie przebojów Trójki. Niesamowity, niemal falsetowy, emocjonalny wokal, dobra muzyka, niecodzienne
rozwiàzania (jak wykorzystanie Êpiewajàcych
dzieciaków – tak, s∏ysz´ ju˝ te g∏osy mówiàce, ˝e
przecie˝ robili to ju˝ Floydzi itd., ale zwykle by∏y
to u∏o˝one dzieci´ce chóry, tutaj brzmi to jak rozbrykana, spontaniczna grupa znajomych z podstawówki) zaskoczy∏y. Oczekiwania wobec albumu „Sk∏adam si´ z ciàg∏ych powtórzeƒ” wzros∏y
jeszcze bardziej po pojawieniu si´ doskona∏ego
teledysku do „Beksy”. Z niecierpliwoÊcià czeka∏am na pojawienie si´ krà˝ka na Spotify. I tylko
nieco si´ zawiod∏am.
Tak nietypowych i przez to niemogàcych
wyjÊç z g∏owy utworów jak „Beksa” jest na tym
albumie niewiele. Nie oznacza to jednak, ˝e jest
to p∏yta s∏aba. Jest równa, wykonana na bardzo
dobrym poziomie, chocia˝ nie wywo∏uje zachwytu towarzyszàcego pierwszym przes∏uchaniom singla. Wszystkie utwory sà utrzymane
w raczej melancholijnym klimacie, nieco balladowym, jednoczeÊnie minimalistycznym – zarówno jeÊli chodzi o instrumenty (troch´ gitary,
perkusji, syntezatorów), jak i o wokal. Ma kilka
bardziej energicznych fragmentów („Krótkie momenty skupienia”, nieco przypominajàce singiel
„To co b´dzie”, „Syreny”), ale zasadniczo jest
spokojnie. Spodoba si´ na pewno fanom Lenny'ego Valentino, album ten mo˝e te˝ przemówiç do fanów Myslovitz (chocia˝ dla nich mo˝e
byç zbyt skomplikowany), ale fani Offa spodziewajàcy si´ po swoim ukochanym szefie wszyst-
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kich szefów rewolucji w polskiej muzyce muszà
chyba jeszcze troch´ poczekaç na spe∏nienie
swoich oczekiwaƒ. Ten album, choç naprawd´
bardzo dobry i wyró˝niajàcy si´ spoÊród wi´kszoÊci md∏ej muzycznej papki, w mojej opinii
móg∏by byç nieco lepszy. Za wiele tu „ciàg∏ych
powtórzeƒ”, za ma∏o odwagi.

Jest na p∏ycie nieco ciekawych rozwiàzaƒ
(wspomniane dzieciaki, fajne u˝ycie elektroniki),
a ca∏oÊci s∏ucha si´ naprawd´ przyjemnie. Dodatkowo mamy tu poetyckie, niejednoznaczne,
dajàce do myÊlenia teksty. Bywa wzruszajàco,
bywa pozytywnie, nie ma raczej skrajnych emocji, ale nie znaczy to, ˝e coÊ jest nie tak. Muzyka,
jak i teksty nieco przypominajà dokonania
UL/KR, aczkolwiek w delikatniejszej formie. S∏y-

chaç, ˝e Artur Rojek dobrze czuje si´ w takim
elektroniczno-balladowo-indie klimacie, w którym najwa˝niejszà rol´ zdecydowanie gra niewymuszony, emocjonalny (lecz nie do przesady)
g∏os wokalisty. I bardzo dobrze. Niech tworzy to,
co mu najbardziej odpowiada, tym bardziej ˝e
odpowiada to te˝ s∏uchaczom. Rewolucji mo˝e
i nie ma, ale widocznie nie ma byç. Mo˝e na kolejnym albumie, mo˝e nie przy tym artyÊcie. Najwa˝niejsze, ˝e jest dobrze.
„Sk∏adam si´ z ciàg∏ych powtórzeƒ” to w∏aÊciwie p∏yta, którà mo˝e polubiç ka˝dy. Mniej wyrobiony s∏uchacz b´dzie si´ mo˝e przy niej nudzi∏ i narzeka∏ na brak jasnego przekazu, ale zasadniczo spokojnie mo˝e s∏u˝yç zarówno jako
t∏o na spotkaniu ze znajomymi, jak i g∏ówny bohater wieczoru (np. na koncercie Rojka, na który
podobno zdecydowanie warto si´ wybraç, gdy˝
wykonania na ˝ywo sà du˝o lepsze ni˝ te na albumie – mo˝na powiedzieç, ˝e mniej zachowawcze). Artur Rojek naprawd´ rozkwit∏ jako artysta, od kiedy zrezygnowa∏ ze wspó∏pracy z Myslovitz, ale czekamy na wi´cej. Bo sàdzimy, ˝e
kogoÊ, kto wyda∏ takà dobrà p∏yt´ i wie wszystko o Êwiecie muzyki alternatywnej, staç na wi´cej. Póki co jednak cieszmy si´ solowym albumem Rojka, poniewa˝ na pewno jest do tego
powód – na polskim rynku niecz´sto (aczkolwiek coraz cz´Êciej) zdarzajà si´ takie pere∏ki.
Tak trzymaj, rozwijaj si´ i twórz dalej!

Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

Kàcik bibliofila
Nemezis: Aristotelis
Onassis, Jackie O.
i mi∏osny trójkàt,
który spowodowa∏
upadek Kennedych
Peter Evans
Rok 1968, czerwiec,
tragiczna Êmierç Bobby’ego Kennedy’ego.
Poczàtek koƒca rodu
Kennedych. Mroczny Êwiat w∏adzy Stanów Zjednoczonych, gdzie w globalnà
polityk´ wkrada si´ seks, wielkie pieniàdze, a nawet zbrodnie. Ksià˝ka Evansa
zgrabnie wprowadza czytelnika w Êwiat
wielkich rodów: wspomnianych Kennedych, Onassisów, Niarchosów, ale te˝
równolegle skorumpowany Êwiat CIA,
Mossadu, palestyƒskich terrorystów z ich
mafijnymi powiàzaniami. Autor po ponad dwudziestoletnim Êledztwie odkrywa
wiele tajemnic mi´dzynarodowej Êmietanki z po∏owy XX wieku: Jacka, Jackie i Ro-

berta, jak równie˝ Marylin Monroe, Lee
Radziwi∏∏, Marii Callas i ksi´cia Rainiera.
Polecam!

***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Box C. J. – Droga ucieczki
2. Redoreda M. – Diamentowy plac
3. Ko∏czewska K. – Idealne ˝ycie
4. Leon D. – Po nitce do k∏´bka
5. Kosin R. – Tajemnice Luizy Bein
6. Craig J. – Z∏o czai si´ w cieniu
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Schneider L. – Zuzia pomaga mamie
2. Kinney J. – Zezowate szcz´Êcie:
Dziennik Cwaniaczka 8
3. Widmark M. – Tajemnica urodzin
Literatura popularnonaukowa:
1. Bocelli A. – Moja krótka historia
2. Wilk P. – Znaki szczególne
3. Jagielski W. – Tr´bacz z Tembisy:
droga do Mandeli
Iza Zych
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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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

11

WYDARZENIA KULTURALNE W DZIELNICY WESO¸A W CZERWCU
OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A M.ST. WARSZAWY

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

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

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

4 czerwca (Êroda), godz. 18.00

6 czerwca (piàtek), godz. 10.50

KONCERT Z OKAZJI 25-LECIA WOLNYCH WYBORÓW.
Wystàpi chór seniora MALWY dzia∏ajàcy w OÊrodku Kultury, pod kierunkiem Joanny Kie∏biewskiej.

WSPANIA¸A RODZINKA – koncert z cyklu „Filharmonia Narodowa
dla dzieci”. Spotkanie ze wspania∏à saksofonowà rodzinkà, która wyjawi
nam swoje sekrety w atrakcyjnym i pe∏nym niespodzianek programie.

8 czerwca (niedziela), godz. 16.00

7 czerwca (sobota), godz. 16.00

O GRAJÑCYM DRZEWIE. Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorów z Agencji Artystycznej Dur-Moll.

STRASZNIE WA˚NA RZECZ – rozstrzygni´cie konkursu plastycznego na ilustracje do wierszy Danuty Wawi∏ow. Celem konkursu
jest przypomnienie postaci Danuty Wawi∏ow – poetki, autorki literatury dzieci´cej i s∏uchowisk radiowych, przywrócenie do ˝ycia pi´knej
i wcià˝ aktualnej poezji dla dzieci, rozbudzenie zainteresowaƒ w dziedzinie ilustracji i projektowania graficznego oraz konfrontacja osiàgni´ç i wymiana doÊwiadczeƒ plastycznych uczniów i nauczycieli.

OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH

Na pi´knej polanie roÊnie niezwyk∏e grajàce drzewo. Opiekuje si´ nim
Stra˝niczka Lasu – Florentyna i jej bia∏y kotek – Mrunia. Pewnej nocy
Drwal Olbrzym, który ciàgle ma z∏y humor i przez to muchy w nosie,
kradnie magiczne drzewo. Florentyna dowiaduje si´ o zajÊciu i prosi
o pomoc Czarodzieja. Czarodziej za pomocà niezwyk∏ej maÊci wygania
muchy z nosa Drwala. Drzewo powraca na swojà leÊnà polan´...

„POGODNA”

7 czerwca (sobota), godz. 17.00

14 czerwca (sobota), godz. 14.00
CZAS TWÓRCZYCH DOKONA¡. Prezentacja dorobku sekcji artystycznych dzia∏ajàcych w OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy i filii ODT „Pogodna”.
18 czerwca (Êroda), godz. 10.00
WARSZTATY ETNOGRAFICZNE „Dawne zabawy i zabawki”: historia zabawki, czyli czym i jak bawi∏y si´ dzieci w dawnych czasach, tworzenie
prostych zabawek. Zaj´cia dla grup zorganizowanych, obowiàzujà zapisy.
21 czerwca (sobota), godz. 19.00
PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO – koncert teatru
muzycznego NIEBIESKIE MIGDA¸Y dzia∏ajàcego w OÊrodku Kultury, pod kierunkiem Lecha Nowickiego.

(PRZE)˚YCIE POD ANNAPURNÑ – WYPRAWA DO NIEZWYK¸EGO NEPALU. Pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y Adama Hofmana. Zapraszamy na krótkà wypraw´ w Himalaje turystycznym szlakiem dooko∏a Annapurny, który ze wzgl´du na spektakularne
wysokogórskie krajobrazy oraz ró˝norodnoÊç etnicznà uznawany jest
za jeden z najpi´kniejszych na Êwiecie.
15 czerwca (niedziela), godz. 17.00
Koncert MACALLA TRIO. Zapraszamy na spotkanie z pi´knem
irlandzkich i szkockich ballad. Wystàpià: Ma∏gorzata Mycek – wokal,
perkusja, Ewelina Grygier – flet, mandolina, sanza Tomasz Biela –
gitara, Êpiew.
OK Weso∏a

REKL AMA

wielospecjalistyczny

Uzdrawianie Praniczne
Bioenergoterapia

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

tel. 793 981 262

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

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

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

tel.

662 822 340

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

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

ul. Jana Paw∏a II 25,
05-077 Warszawa-Weso∏a

tyczenia
pomiary inwentaryzacyjne
mapy do celów projektowych
uzgodnienia dokumentacji w ZUD
podzia∏y nieruchomoÊci
inne

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl
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W BIBLIOTECE P UBLICZNEJ. . .
SPOTKANIE
Z WOJCIECHEM JAGIELSKIM
W tym roku Tydzieƒ Bibliotek rozpocz´liÊmy
z ma∏ym wyprzedzeniem, za to mocnym akcentem i niespodziankà dla wielbicieli reporta˝u.
6 maja 2014 goÊci∏ w naszej Bibliotece znakomity pisarz i korespondent wojenny, autor ksià˝ek
poÊwi´conych republikom kaukaskim, Afryce
i Afganistanowi – Wojciech Jagielski. Rozmo-

w´ z autorem prowadzi∏a Weronika Rydziƒska.
Podczas spotkania pad∏o wiele pytaƒ o prac´
dziennikarza, o relacj´ z Ryszardem KapuÊciƒskim, tak˝e o ocieranie si´ o Êmierç. Niezliczone
opowieÊci i gaw´dziarska swada Pana Wojciecha
sprawi∏y, ˝e by∏ to niezapomniany wieczór.

„ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ”
RAJD ROWEROWY
WAWER-WESO¸A-SULEJÓWEK
Rajd rowerowy Wawer – Weso∏a – Sulejówek
odby∏ si´ 10 maja 2014. Organizatorami rajdu
by∏y trzy biblioteki publiczne – Wawer, Weso∏a,
Sulejówek oraz Muzeum Józefa Pi∏sudskiego.
W tym roku startowaliÊmy ponownie z Biblioteki G∏ównej w Wawrze, przeje˝d˝aliÊmy przez
Mazowiecki Park Krajobrazowy, zwiedzaliÊmy je-

miàtkowe zdj´cie, zwiedzanie Muzeum, oglàdanie filmu z Odjazdowego Bibliotekarza 2013,
bookcrossing – dla doros∏ych i dla dzieci, zaj´cia
dla dzieci, siatkówka dla ch´tnych oraz pocz´stunek (przy grillu i ognisku).
Mimo niepewnej pogody, frekwencja w rajdzie dopisa∏a – rozdaliÊmy ponad 120 szprychówek, a na piknik na mecie zawita∏o jeszcze
wielu ch´tnych.
W organizacji imprezy wsparli nas: Stowarzyszenie Nasza Weso∏a, OSP Weso∏a, Kino za
Rogiem „Zakàtek”. Dzi´kujemy naszym sponsorom: K&M Delikatesy (Weso∏a); PAWO Sklep
piekarsko-cukierniczy (Weso∏a); Zak∏ad Przetwórstwa Mi´snego „JBB” (Wawer); abud
– Market Budowlany (Wawer); System Biblioteczny MATEUSZ. O bezpieczny przejazd zadba∏a Policja dzielnic Wawer i Weso∏a oraz miasta
Sulejówek. Wsparciem technicznym s∏u˝y∏ nam
Cyklon Sport Serwis z Weso∏ej. Dokumentacj´
filmowà zapewni∏ nam Pan Józef Jagielski, dokumentacj´ fotograficznà Pan Krzysztof Zowczak.
Przy ognisku umila∏a nam czas grajàca na gitarach i Êpiewajàca m∏odzie˝ z Gimnazjum nr 1
w Sulejówku oraz z Gimnazjum 119 w Weso∏ej.
Nag∏oÊnienie na mecie mieliÊmy dzi´ki uprzejmoÊci Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku.
Partnerami medialnymi imprezy byli: „WiadomoÊci Sàsiedzkie” Weso∏a-Wawer-Praga Po∏udnie, „Gazetka Sàsiedzka”, „Lokalna”, SKM.
Sponsorom i partnerom dzi´kujemy za okazanà ˝yczliwoÊç i wsparcie atrakcyjnej formy promocji ksià˝ki i biblioteki.
Uczestnikom dzi´kujemy za liczny udzia∏!

BAJKI Z RÓ˚NYCH
STRON ÂWIATA
Jak p∏ywaç w czekoladowym jeziorze? Czy fascynujàcy byç mo˝e podniebny lot w ró˝ne zakàtki Êwiata? Wiele niezwyk∏ych historii podczas Wieczoru Bajek (12.05.2014) opowiada∏
Micha∏ Malinowski z Muzeum Bajek, BaÊni
i OpowieÊci. Du˝o emocji, wielkie oczy, otwarte dzieci´ce buzie przez ponad godzin´! Znowu
przekonaliÊmy si´ jak ogromna jest si∏a wyobraêni i opowieÊci!

WYSTAWA OBRAZÓW
WALEREGO SLE˚UKA
den z najm∏odszych zarejestrowanych zabytków
w Polsce – KoÊció∏ OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej
z freskami Jerzego Nowosielskiego. Na uczestników rajdu na mecie (Muzeum Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku) czeka∏ ca∏y szereg atrakcji: pa-

W dniach 13.05 – 06.06.2014 prezentujemy
w Bibliotece G∏ównej obrazy ukraiƒskiego malarza Walerego Sle˝uka. Artysta studiowa∏ malarstwo na Akademii Sztuk Pi´knych w Odessie,
z czasem sam zaczà∏ uczyç malarstwa w ¸ucku.
Maluje portrety, pejza˝e, martwe natury.

LAUREACI KONKURSU
NA RECENZJ¢ KSIÑ˚KI
Fina∏em Tygodnia Bibliotek (15 maja 2014) by∏o rozstrzygni´cie konkursu na recenzj´ ksià˝ki
„Wszystkie ksià˝ki mówià”. Prace ocenia∏a Komisja w sk∏adzie: Wanda Monastyrska (przewodniczàca), Anna Bolecka, Ma∏gorzata Kazimierska.
Na konkurs wp∏yn´∏y 24 prace. Komisja zdecydowa∏a o podziale prac na 2 kategorie: doroÊli (3 prace) oraz dzieci i m∏odzie˝ (21 prac).
Komisja wy∏oni∏a laureatów Konkursu na recenzj´” Wszystkie ksià˝ki mówià”:
Kategoria doroÊli
1. Anna Stachyra – recenzja ksià˝ki „D∏uga zima
w N” / Alina Krzywiec
Kategoria dzieci i m∏odzie˝
1. Matylda Elson – recenzja ksià˝ki „Ksià˝ka
wszystkich rzeczy” / Guus Kuijer
2. Ada Ciacharowska – recenzja ksià˝ki „Niezb´dnik obserwatorów gwiazd” / Matthew Quick
Wyró˝nienia:
1. Magdalena Kàkol – recenzja ksià˝ki „Magiczne
drzewo. Czerwone krzes∏o” / Andrzej Maleszka
2. Sandra Kluj – recenzja ksià˝ki „Pollyanna” /
Eleanor Porter
3. Monika Ukleja – recenzja ksià˝ki „A. B. C.” /
Agatha Christie
Wszystkim uczestnikom dzi´kujemy za udzia∏
w konkursie! Laureatom gratulujemy! Konkursowe
recenzje b´dziemy publikowaç na blogu Biblioteki
www.biblioteka-w-wesolej.blogspot.com.

KATALOG EKSLIBRISÓW
Biblioteka w Weso∏ej pochwaliç si´ mo˝e
pierwszym wydawnictwem. Przez ponad trzy
miesiàce pracowaliÊmy nad wydaniem ksià˝kowym nades∏anych na nasz urodzinowy konkurs
ekslibrisów. Na ponad 70 stronach prezentujemy
189 prac 99 autorów z 15 krajów.

ZAPROSZENIE NA CZERWIEC:
■

■

■

9–20.06.2014 Wystawa z Muzeum Niepodleg∏oÊci „Gorzka chwa∏a – powstanie 1863 roku”
(Biblioteka G∏ówna, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31)
12.06.2014, godz. 18.30 – rozstrzygni´cie
Konkursu literackiego „Gloria Victis” poÊwi´conego Powstaniu Styczniowemu
18.06.2014 – uroczystoÊç w ho∏dzie bohaterom
Powstania Styczniowego (KoÊció∏ pw. Êw. Antoniego w Starej Mi∏oÊnie, ul. Borkowska 1). Na
uroczystoÊç zapraszajà: Rada i Zarzàd Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy, Parafia NajÊwi´tszego
Serca Pana Jezusa oraz Biblioteka Publiczna.

Wi´cej informacji na
www.wesola.e-bp.pl
Justyna Kwiatkowska

REKL AMA
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Ratujmy Matk´ Boskà w Starej Bramie!!!
Przy ulicy Dworkowej w Starej Mi∏oÊnie
znajduje si´ brama wjazdowo-wejÊciowa do
dawnego tutejszego siedliska z prze∏omu
XIX i XX wieku. Na poczàtku lat 20. ubieg∏ego wieku przed bramà na cokole ówczeÊni mieszkaƒcy postawili figurk´ Matki Bo˝ej, prawdopodobnie dla uczczenia zwyci´stwa w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Jest
to jedna z nielicznych w Starej Mi∏oÊnie,
dlatego bardzo cenna pamiàtka historyczna. Ruiny willi i zabudowaƒ gospodarczych
dotrwa∏y do koƒca XX wieku. W 1997 roku,
wspólnie z Piotrem Nowakiem, by∏ym prezesem stowarzyszenia budujàcego Starà Mi∏osn´, zainicjowa∏em budow´ w tym miejscu
osiedla Aleja Akacjowa. ChcieliÊmy jednak
zachowaç to, co zosta∏o z dawnych lat. Architekci, Micha∏ Jeleƒ i Pawe∏ Matarewicz,
pi´knie wkomponowali alej´ drzew akacjowych i bram´ z figurkà w zabudow´ osiedla.

Stan obecny
Jako ówczesny wspó∏w∏aÊciciel firmy Wena sp. j. ¸upkowski and Rodziewicz, inwestora i wykonawcy osiedla, doprowadzi∏em
do rewaloryzacji bramy wjazdowo-wejÊciowej wraz z figurkà Matki Bo˝ej, spe∏niajàc
wszelkie warunki. Wykonany zosta∏ odpowiedni projekt, który zatwierdzi∏ Konserwator Zabytków, wydajàc jednoczeÊnie pozwolenie na takà w∏aÊnie rewaloryzacj´. Samà
figurk´ odrestaurowa∏a profesjonalistka
w tej dziedzinie, pani Barbara Jachacz, przy-

wracajàc jej pierwotne kolory. UroczystoÊç ods∏oni´cia
i poÊwi´cenia figurki Matki
Bo˝ej odby∏a si´ 14 paêdziernika 2001 roku. „Matka Boska w Starej Bramie”, tak nazwa∏ to miejsce i obiekt
ksiàdz celebrujàcy t´ uroczystoÊç. Aleja drzew akacjowych, brama i figurka Matki
Bo˝ej wpisane zosta∏y do
gminnej ewidencji zabytków
m.st. Warszawy.
Odnawiajàc figurk´ Matki
Boskiej i bram´, uporzàdkoStan w maju 2003 roku
waliÊmy to miejsce. Zosta∏y
ustawione lampy ozdobne,
go stanu, równie˝ ze wzgl´du na pami´ç
∏awki oraz maszty na flagi. W ten sposób
i wysi∏ek dawnych mieszkaƒców Starej Mipowsta∏ urokliwy zakàtek do zadumy i re∏osny oraz pracowników firmy Wena sp.j.
fleksji. Odbywa∏y si´ tu okolicznoÊciowe
¸upkowski and Rodziewicz. B´dzie mo˝na
Msze Âwi´te i uroczystoÊci
dalej organizowaç w tym miejscu uroczyz udzia∏em ˝o∏nierzy i m∏ostoÊci z okazji Âwi´ta Wojska Polskiego
dzie˝y szkolnej, które by∏y
i zwyci´stwa w Bitwie Warszawskiej 1920
znakomitymi lekcjami wyroku oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji
chowania patriotycznego.
3 maja. Jest to te˝ znakomite miejsce do
Niestety, kilka lat temu
obchodów 2 maja jako Dnia Flagi. Nale˝y
figurka zosta∏a powa˝nie
bowiem wiedzieç i pami´taç, ˝e inicjatywa
uszkodzona, a obecny w∏austanowienia Dnia Flagi wysz∏a w∏aÊnie od
Êciciel firmy „Wena ¸upnas w 2003 roku. Pisa∏em o tym w oddzielkowscy” jà zdemontowa∏.
nym artykule miesiàc temu.
Od kilku miesi´cy bezskutecznie staram si´ nak∏oniç Wspólnot´ MieszkaApeluj´ zatem do mieszkaƒców osiedla
niowà „Dworkowa 10”,
Aleja Akacjowa, do Wspólnoty Mieszkaaby naprawiç wszystkie
niowej „Dworkowa 10” oraz do ksi´dza
uszkodzenia i przywróciç stan zgodny
Stanis∏awa Popisa, proboszcza tutejszej
z projektem zatwierdzonym przez Konserparafii, aby pomogli w moich dzia∏aniach.
watora Zabytków. W roku ubieg∏ym zaAby wp∏yn´li na zarzàd Wspólnoty
rzàd Wspólnoty Mieszkaniowej „DworkoMieszkaniowej „Dworkowa 10” oraz na
wa 10” doprowadzi∏ do naprawy filarów
obecnego w∏aÊciciela firmy „Wena ¸upbramy i coko∏u pod figurk´. Prace te zostakowscy”, Janusza ¸upkowskiego, i nak∏o∏y jednak wykonane niezgodnie z projeknili ich do przywrócenia figurki Matki
tem i stanem pierwotnym. Przede wszystBoskiej i bramy do pierwotnego stanu.
kim, nie zosta∏a odnowiona figurka.
Ca∏e to miejsce – figurk´ Matki Bo˝ej
Tekst i fotografie Bogdana Rodziewicza
i bram´ – nale˝y przywróciç do poprzednieREKL AMA

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.
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Lato w MieÊcie 2014
W dzielnicy Weso∏a w ramach realizacji programu „Lato w MieÊcie 2014” zaplanowano prac´ 5
punktów dziennego pobytu: w Zespole Szkó∏ nr 94,
Szkole Podstawowej nr 353, Szkole Podstawowej
nr 173, OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a i Szkole Podstawowej nr 171 oraz 5 punktów zaj´ç specjalistycznych: basen i si∏ownia w Aquaparku Wesolandia (uczestnicy indywidualni) oraz w OÊrodku
Sportu i Rekreacji Wawer (grupy zorganizowane
z punktów dziennego pobytu), warsztaty literacko-plastyczne w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Weso∏a, zaj´cia sportowe dla m∏odzie˝y gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej w Gimnazjum nr 119, zaj´cia
edukacyjne w Niepublicznej Szkole Podstawowej
im. Z. i J. Moraczewskich, zaj´cia artystyczne i sportowe w Klubie 1 Brygady Pancernej „KoÊciuszkowiec” oraz zaj´cia tenisowe w ramach tzw. „Letniej
Szkó∏ki Tenisowej” przy Aquaparku Wesolandia, Tenis Klubie Weso∏a i Klubie Tenisowym Pohulanka.
Dla najm∏odszych dzieci przygotowaliÊmy
4 przedstawienia teatralne z cyklu Bajek ze strychu
J. Ch. Andersena, które odbywaç si´ b´dà w czwartki o godz. 10.30 w sali widowiskowej Klubu 1 Brygady Pancernej „KoÊciuszkowiec”. Terminy pracy poszczególnych placówek zosta∏y ustalone w taki sposób, by zapewniç ciàg∏oÊç trwania programu „Lato
w MieÊcie” przez ca∏y okres przerwy wakacyjnej.
Dzieciom bioràcym udzia∏ w programie zapewniono interesujàce zaj´cia w Weso∏ej, a tak˝e przygotowano ofert´ wyjazdów do placówek kulturalnych i sportowych w innych dzielnicach Warszawy
(np. rekreacyjno-sportowa impreza inauguracyjna

w Parku Agrykola, Muzeum Narodowe, ¸azienki
Królewskie, Muzeum Niepodleg∏oÊci, Muzeum
Woli, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Ogrody Muzyczne, Muzeum
Sztuki Nowoczesnej, spacery z przewodnikiem,
ZOO, pla˝e nad Wis∏à, Centrum Innowacji Europejskiej, Komisja Nadzoru Finansowego, Instytut Pami´ci Narodowej, Wakacje z Sejmem, Muzeum Powstania Warszawskiego, Bezpieczne Wakacje ze
Stra˝à Miejskà). Wykorzystano tak˝e ofert´ organizacji pozarzàdowych, którym Miasto Sto∏eczne
Warszawa przyzna∏o dotacje na dzia∏alnoÊç edukacyjnà, kulturalnà i sportowà w ramach programu
„Lato w MieÊcie”. Miasto Sto∏eczne Warszawa zagwarantowa∏o tak˝e darmowe przejazdy komunikacjà ZTM dla grup zorganizowanych udajàcych
si´ na poszczególne atrakcje.
Podobnie jak w roku ubieg∏ym, na terenie ca∏ej
Warszawy w punktach dziennego pobytu obowiàzuje obligatoryjna odp∏atnoÊç za posi∏ki w wysokoÊci
7 z∏ dziennie (dwa posi∏ki, w tym jeden ciep∏y).
Poni˝ej przedstawiamy wykaz placówek
w dzielnicy Weso∏a. Szczegó∏owe informacje dotyczàce programów i terminów pracy poszczególnych punktów uzyskaç mo˝na w naszych placówkach oÊwiatowych, Wydziale OÊwiaty, Kultury
i Sportu dla Dzielnicy Weso∏a oraz na stronach internetowych Miasta Sto∏ecznego Warszawy.
Punkty dziennego pobytu:
■

Zespó∏ Szkó∏ nr 94, ul. Krótka 1, tel. 22 773 42 04
– 30.06–11.07.2014

■
■
■
■

Szko∏a Podstawowa nr 353, ul. Cieplarniana 23,
tel. 22 203 62 55 – 07.07–18.07.2014
Szko∏a Podstawowa nr 173, ul. Trakt Brzeski 18,
tel. 22 773 39 25 – 21.07–01.08.2014
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a, ul. Starzyƒskiego 21, tel. 22 773 61 88 – 04.08 –15.08.2014
Szko∏a Podstawowa nr 171, ul. Armii Krajowej 39,
tel. 22 773 90 51 – 18.08–29.08.2014

Punkty zaj´ç specjalistycznych:
■
■
■
■
■
■
■

Gimnazjum nr 119, ul. Klimatyczna 1,
tel. 22 773 23 35
Klub 1 Brygady Pancernej „KoÊciuszkowiec”,
Pl. Wojska Polskiego 129, tel. 22 681 21 17
Niepubliczna Szko∏a Podstawowa, ul. Armii
Krajowej 121, tel. 22 773 94 84
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Weso∏a,
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31, tel. 22 489 72 89
Wesolandia – basen i si∏ownia, ul. Wspólna 4,
tel. 22 773 91 91
Tenis Klub Weso∏a, ul. Armii Krajowej 32,
tel. 602 686 505
Klub Tenisowy Pohulanka, ul. Zakr´towa 12,
tel. 22 773 00 70

Terminy przedstawieƒ teatralnych,
Klub 1 Brygady Pancernej „KoÊciuszkowiec”,
Pl. Wojska Polskiego 129, tel. 22 681 21 17:
■
■
■
■

10 lipca 2014 r. – „S∏owik”
24 lipca 2014 r. – „O∏owiany ˝o∏nierzyk”
7 sierpnia 2014 r. – „Roszpunka”
21 sierpnia 2014 r. – „Calineczka”

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

REKL AMA
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Strefa zdrowia

Czy wiesz, co pijesz?

Woda
Woda jest g∏ównym sk∏adnikiem naszego cia∏a, a przez to najbardziej naturalnym p∏ynem, jaki mo˝emy dostarczyç organizmowi. U∏atwia
transport sk∏adników od˝ywczych, usuwa szkodliwe produkty przemiany materii. O jej wadze
Êwiadczy fakt, i˝ utrata ju˝ 1% wody z organizmu znacznie obni˝a koncentracj´ (nawet
o 50%), a utrata 5% powoduje zaburzenia ÊwiadomoÊci. Z tego powodu woda stanowiç powinna min. 60% wypijanych codziennie p∏ynów.
W sklepach mamy do wyboru trzy podstawowe rodzaje wód:
■ êródlanà – podobnà w sk∏adzie do wody
z kranu,
■ mineralnà – woda mineralna powinna zawieraç min. 1000 mg/l sk∏adników mineralnych, a stosunek wapnia do magnezu wynosiç powinien 2:1,
■ sto∏owà – wzbogaconà o wybrane sole mineralne.
Warto przy tym wiedzieç, i˝ nazwa „woda mineralna” jest znacznie nadu˝ywana. Polskie Towarzystwo Magnezologiczne szacuje, ˝e jedynie
15% wód dost´pnych w sklepach zas∏uguje na
miano „wody mineralnej”.

Od kilku lat popularne sà tzw. wody smakowe.
Wody smakowe lub dodawane do nich syropy sà
jednak cz´sto dos∏adzane. Substancjà, która w tego rodzaju wodach jest dla nas szczególnie szkodliwa, jest benzoesan sodu (E 211), podra˝niajàcy
Êluzówk´ ˝o∏àdka i zatrzymujàcy wod´ w organizmie, co powoduje m.in. powstawanie obrz´ków.
Warto równie˝ zwróciç uwag´ na wartoÊç kalorycznà wody smakowej. Jedna butelka (1,5 l) to
ok. 240 kcal i ok. 60 g w´glowodanów prostych
(co odpowiada 12 ∏y˝eczkom cukru!).

Soki
Niestety wi´kszoÊç soków dost´pnych na pó∏kach sklepowych produkowanych jest z soku zag´szczonego, a wi´c o znacznie obni˝onej wartoÊci od˝ywczej. Nic wi´c dziwnego, ˝e na opakowaniach producenci informujà nas o dodatkach
sztucznych witamin. Soki majà te˝ wysokà wartoÊç kalorycznà. Z uwagi na liczb´ kalorii oraz zawartoÊç sztucznych sk∏adników, cz´sto nazywane
sà „p∏ynnymi fast foodami”.
Godne polecania sà natomiast soki jednodniowe, produkowane z naturalnych warzyw i owoców,
niezawierajàce ˝adnych substancji poprawiajàcych
smak. Tego rodzaju napoje sà bogatym êród∏em
witamin, sk∏adników mineralnych oraz b∏onnika.

REKL AMA
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Podczas lata odczuwamy wi´ksze zapotrzebowanie na p∏yny.
Sklepowe pó∏ki przepe∏nione sà ró˝nego rodzaju kolorowymi
sokami, napojami, wielosmakowymi wodami czy mro˝onymi herbatami. Podczas gdy wielu z nas przywiàzuje doÊç du˝à wag´ do
tego, co je, rzadko zwracamy uwag´ na to, co pijemy.
Co najcz´Êciej wybieramy i co kryje si´ wewnàtrz naszych ulubionych produktów?

Nektary
Nektar jest napojem zawierajàcym poni˝ej
50% owoców. Poza wodà zawiera cukier oraz
konserwanty. JeÊli wybieramy nektary – zwróçmy uwag´ na procentowà zawartoÊç owoców
– wiele z nich ma ich w swoim sk∏adzie jedynie
20–30%.

Napoje gazowane
G∏ównym sk∏adnikiem, którego dostarczamy
organizmowi pijàc napoje, jest cukier. Przyk∏adowo – puszka coli to ok. 10 ∏y˝eczek cukru.
Producenci napojów przeÊcigajà si´ we wprowadzaniu na rynek produktów „bez cukru”.
Miejmy jednak na uwadze, i˝ w takich przypadkach cukier zast´powany jest innymi, cz´sto
jeszcze bardziej szkodliwymi dla nas substancjami, do których nale˝à m.in. aspartam
(E 951), acesulfam K (E 950), czy sacharyna
(E 954). Badania tych sk∏adników na zwierz´tach wykazujà zwi´kszonà zachorowalnoÊç
zwierzàt na nowotwory. Napoje zawierajà równie˝ barwniki (np. karmin´ E 120, wywo∏ujàcà
silne reakcje alergiczne) czy wzmacniacze smaku, takie jak kwas cyklaminowy (E 952), mogàce wywo∏aç silne reakcje alergiczne i migreny.
Pami´tajmy równie˝, ˝e pijàc s∏odkie napoje
fundujemy sobie ogromnà iloÊç zb´dnych kalorii. Butelka gazowanego napoju to nawet 800
kcal – tyle, co dwa pe∏nowartoÊciowe posi∏ki.

Co wi´c powinniÊmy piç,
aby najlepiej nawodniç organizm?
Pami´tajmy, ˝e organizm doros∏ego cz∏owieka
przebywajàcy w temperaturze 20 stopni Celsjusza potrzebuje min. 30 ml p∏ynów na ka˝dy kilogram masy cia∏a. W czasie upa∏ów zapotrzebowanie to jest jednak wi´ksze. Szacuje si´, ˝e
wzrost temperatury o 1 stopieƒ Celsjusza zwi´ksza nasze zapotrzebowanie na p∏yny o min.
200–300 ml. Starajmy si´, aby wi´kszoÊç wypijanych przez nas p∏ynów stanowi∏a woda. Na co
dzieƒ wybierajmy wod´ niegazowanà Êredniozmineralizowanà (o zawartoÊci sk∏adników mineralnych 1000–1500 mg/l). Mo˝emy dodaç do
niej plasterek cytryny, pomaraƒczy czy kilka listków Êwie˝ej mi´ty lub melisy.
Urszula Religioni
specjalista ds. zdrowia publicznego
HD MEDICAL – www.hdmedical.pl
Do∏àcz do nas na Facebooku!
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Mieszkaç pi´knie to ju˝ nie luksus, to standard
Sezon na remonty ju˝ si´ zaczà∏, a wraz
z nim w Pogotowiu Wn´trzarskim urywajà si´
telefony. Widaç o˝ywienie w bran˝y mieszkaniowej, dlatego coraz cz´Êciej zwracajà si´ do
nas nie tylko w∏aÊciciele w sprawie poprawy
wn´trz ju˝ przez nich zamieszka∏ych, ale tak˝e
osoby, które chcà mieszkanie/dom sprzedaç
lub wynajàç. Zawsze w takich sytuacjach kalkulujà koszty i cz´sto okazuje si´, ˝e z punktu
widzenia ekonomicznego nie op∏aca si´ du˝o
inwestowaç w remont ju˝ urzàdzonego mieszkania z przeznaczeniem na wynajem. Na cen´
najmu oprócz wyglàdu i wyposa˝enia ma przecie˝ wp∏yw wiele czynników: lokalizacja, wyglàd bloku (klatki schodowej), stan techniczny
itp. Nie znaczy to jednak, ˝e NIC NIE WARTO zmieniaç. Czasem wystarczy przeznaczyç
równowartoÊç dwóch czynszów na lifting (malowanie, tapety, lampy, przemeblowanie, popraw´ wyglàdu ju˝ istniejàcych mebli) i mieszkanie znajduje lepszego najemc´ i, co wa˝ne,

nie stoi puste. Ostatnio pomaga∏yÊmy przygotowaç na wynajem niewielkà kawalerk´, w której g∏ównym problemem by∏a ∏azienka. Stare
p∏ytki wystarczy∏o przemalowaç w przemyÊlany
sposób specjalnà farbà do p∏ytek, by niewyobra˝alnie poprawiç wyglàd pomieszczenia, na
które najemcy szczególnie zwracajà uwag´.
Inaczej wyglàda sytuacja z nowymi mieszkaniami – zarówno tymi na wynajem, jak i do
zamieszkania. Tam i tak trzeba si´ liczyç
z okreÊlonym bud˝etem na ich wykoƒczenie,
a podj´te decyzje skutkujà tym, czy w tym samym bud˝ecie mieszkanie b´dzie ∏adne czy
brzydkie, czy b´dzie wygodne i ciep∏e w odbiorze. Czy spodoba si´ w∏aÊcicielom i przysz∏ym najemcom. Dawno min´∏y ju˝ czasy,
kiedy architekci wn´trz pracowali wy∏àcznie
dla ludzi, którzy majà du˝o pieni´dzy, ∏adne
wn´trza z pomys∏em i przyjazne dla mieszkaƒców mo˝na zrealizowaç niemal w ka˝dym
bud˝ecie, nawet wi´cej – wspó∏praca z pro-

jektantem cz´sto chroni przed nieprzemyÊlanymi wydatkami i b∏´dami. Pod warunkiem,
˝e wynagrodzenie projektanta nie poch∏ania
ca∏ego bud˝etu przeznaczonego na remont
czy wykoƒczenie mieszkania ;-).
Im d∏u˝ej projektujemy wn´trza w ramach
Pogotowia Wn´trzarskiego, tym wyraêniej widzimy, jak wsparcie projektantów jest potrzebne. Ka˝dy z naszych klientów potrzebuje pomocy w innym zakresie: jedni majà problem z wyobraênià przestrzennà, innym brakuje czasu lub
chcà z naszà pomocà przekonaç mieszkaƒców
do zmian. Dla nas najwa˝niejsze jest to, by efekt
koƒcowy naszej wspó∏pracy by∏ doceniany
nawet przez najwi´kszych sceptyków. Dlatego
niezale˝nie od tego, czy macie Paƒstwo w∏asne
M, czy wynaj´te, czy mo˝e na sprzeda˝, warto
zapytaç projektanta, w czym mo˝e pomóc.
Katarzyna Szaszkiewicz
pogotowiewnetrzarskie.pl

REKL AMA

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

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz. Rejon
oferty m2
pokoi
706 50,46 3/3
2
Stara Mi∏osna
783
33
3/3
1
Mi´dzylesie
761
70
0/3
3
Stara Mi∏osna
760 120 1/2
4
Stara Mi∏osna
636
34
0/3
1
Weso∏a

Nr
oferty
200
612
339
765
566

Cena
w PLN
340 000
230 000
380 000
590 000
210 000

Pow.
m2
270
750
1000
2000
512

Rejon

Cena
w PLN
215 000
232 000
360 000
1 024 000
430 000

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

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
842
331
413
793
200
340
791
240
514
763
180
866

Rejon
Stara Mi∏osna
Miedzeszyn
Stara Mi∏osna
Hipolitów

Cena w PLN
990 000
640 000
950 000
590 000

Rodzaj domu
wolnostojàcy
segment Êrodkowy
wolnostojàcy
wolnostojàcy

Rok
2002
2012
2013

Stan wykoƒczenia
Wykoƒczony
Deweloperski
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

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

KSEROKOPIARKI

DRUKARKI
TONERY

SPRZEDA˚ • SERWIS

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

tel. 602

58 96 58,
58
501 671 999
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Zielony p∏omieƒ
By∏a sobota, 10 maja. Poranek by∏ ch∏odny,
ale s∏oneczny – zapowiada∏ si´ pi´kny,
wiosenny dzieƒ.
W okolicach godziny 10 w wyznaczonym
miejscu zacz´li si´ pojawiaç ch∏opacy w mundurach – harcerze, by o 10.10 dobiç do liczby 26
osób. Tak rozpoczyna∏ si´ „Turniej Rycerski” –
zbiórka dru˝yny, b´dàca podsumowaniem ubieg∏ego roku harcerskiego i ostatecznym sprawdzianem zast´pów przed letnim obozem. Ka˝dy
zast´p, ale i ka˝dy harcerz z osobna, musia∏ si´
zmierzyç z szeregiem zadaƒ na punktach rozstawionych po naszym staromi∏oÊniaƒskim lesie.

Na uczestników czeka∏ test wszelkich harcerskich, jak równie˝ iÊcie rycerskich umiej´tnoÊci
i cech. By∏o wi´c wyznaczanie pó∏nocy na 20
sposobów, mierzenie szerokoÊci rzeki w warun-

kach szkolno-bojowych czy stawienie czo∏a przeciwnikowi w zapasach,
podczas których nikt nie chcia∏ ustàpiç pola. Nie zabrak∏o te˝ sprawdzenia obycia z „ksi´˝niczkami” – bo jak
powszechnie wiadomo, dobry rycerz
musi umieç walczyç ze smokiem i zarazem zajmowaç dam´ taƒcem. Na
sam koniec turnieju uczestnicy musieli si´ znów wykazaç sprawnoÊcià
– przeprawiç si´ po linie na wysp´,
gdzie nastàpi∏o zakoƒczenie, podsumowanie i wr´czenie nagród – zwyci´zcy b´dà mogli ju˝ wkrótce poszczyciç si´
oglàdaniem Warszawy z kosza balonu.
HO Jakub Matyas

Kàcik seniora
Koniec roku akademickiego to czas wycieczek. Na poczàtku maja zwiedzaliÊmy Teatr
Wielki – Oper´ Narodowà w Warszawie. Ta
najwi´ksza scena operowa na Êwiecie z ∏atwoÊcià mieÊci mediolaƒskà La Scal´. Znajduje si´
tam sala im. Stanis∏awa Moniuszki z widownià
liczàcà 1700 miejsc oraz mniejsza im. M∏ynarskiego na 200 miejsc. Aktualnym dyrektorem
naczelnym teatru jest Waldemar Dàbrowski,
dyrektorem artystycznym Mariusz Treliƒski,
dyrektorem baletu Krzysztof Pastor. Na ka˝dy
spektakl pracuje tutaj ok. 1000 osób, w tym
400 artystów. StaliÊmy na gigantycznej scenie,
nad którà wiszà ogromne dekoracje przygotowane do szybkich zmian w ciàgu spektaklu.
Znajdujà si´ tu pracownie krawieckie, perukarskie, szewskie, malarskie, dekoratorskie.
Na dy˝urze zawsze jest lekarz, foniatra i rehabilitant. JechaliÊmy windà, która przewozi kilkadziesiàt osób, a nawet ˝ywe zwierz´ta (np.
konie). Przewodnik zaciekawi∏ nas fotelami na
widowni, które pod siedziskiem i na oparciach
majà umieszczone drewniane p∏yty wp∏ywajàce na popraw´ akustyki sali. ChodziliÊmy labiryntami korytarzy, w których nietrudno si´
zgubiç. W tym roku mieliÊmy przyjemnoÊç
obejrzeç w Teatrze Wielkim oper´ „Don Carlo” oraz balety: „Sen nocy letniej” i „Dziadek
do orzechów”. Widzàc teatr „od Êrodka”, zat´skniliÊmy do obejrzenia kolejnych spektakli.
Jeszcze w maju czekajà nas wycieczki do
Sandomierza i do Muzeum Narodowego,
gdzie z przewodnikiem obejrzymy obrazy
A. Gierymskiego. W czerwcu zaÊ jedziemy
do ¸owicza.
Przed nami jeszcze kilka wyk∏adów i 14
czerwca o godzinie 11.00 w ODT Pogodna uroczyÊcie zakoƒczymy rok akademicki 2013/2014.
W imieniu Zarzàdu Uniwersytetu Trzeciego Wieku pragn´ podzi´kowaç naszej kole˝ance Danusi Miroszowej, która bezinteresownie przez ca∏y rok oprowadza∏a nas po
Warszawie.
Gra˝yna Weber
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Z dysleksjà mo˝na wygraç
Zapraszamy na terapi´ metodà
Warnkego – nowoczesnà terapi´
dla dzieci ze specyficznymi trudnoÊciami w czytaniu i pisaniu.
Metoda Warnkego to absolutna
nowoÊç w Polsce!
skupia si´ na przyczynach, a nie
na objawach dysleksji
dostarcza efektywnych strategii uczenia si´
wp∏ywa na prawid∏owy rozwój procesów poznawczych
poprzez wyrównanie deficytów w zakresie centralnego przetwarzania informacji daje solidnà
podstaw´ do osiàgania sukcesów w nauce
skutecznie usuwa êród∏o trudnoÊci, daje trwa∏e
wyniki terapii.
Metoda oparta jest na za∏o˝eniach automatyzacji.
Wszystko, co robimy automatycznie, przynosi mniej
b∏´dów i jest dla nas ∏atwiejsze i szybsze. Przy
czynnoÊciach automatycznych nie wykorzystujemy
aktywnej uwagi. Potrzeba wielu çwiczeƒ, aby umiej´tnoÊci sta∏y si´ automatyczne, wtedy pozostajà na
zawsze (np. umiej´tnoÊç prowadzenia samochodu).

przetworzyç i zrozumieç to, co us∏ysza∏o,
podzieliç zrozumiany tekst na poszczególne s∏owa,
wyobraziç sobie pisowni´ danego s∏owa,
przenieÊç wyobra˝one s∏owa na papier.
Takie umiej´tnoÊci dajà si´ pogodziç tylko wtedy,
gdy wykonywane sà automatycznie. U dzieci z ró˝nymi dysfunkcjami nie jest to ∏atwe i dlatego trzeba je tego nauczyç.
Zaburzonà automatyzacj´ mo˝na nadrobiç poprzez odpowiedni trening, który prowadzi do polepszenia wydajnoÊci mózgu.
Metoda Warnkego polega na badaniu i trenowaniu funkcji podstawowych poprzez 14 kroków. Ka˝de z zadaƒ testowych bada innà kompetencj´ z zakresu percepcji wzrokowej, s∏uchowej oraz motoryki.
W oparciu o wyniki diagnozy terapeuta opracuje dwufazowy program treningowy, dostosowany
do indywidualnych potrzeb i mo˝liwoÊci pacjenta.
Pierwsza faza to trening funkcji podstawowych
z pomocà przyjaznego dla dzieci urzàdzenia Brain-Boy Uniwersal. Trening ten mo˝na tak˝e prowadziç w domu (mo˝liwoÊç wypo˝yczenia sprz´tu do

domu). Podczas treningu dziecko çwiczy osiem
funkcji widzenia, s∏yszenia centralnego i motoryki.
Aby ulepszyç i zautomatyzowaç wspó∏prac´ pomi´dzy pó∏kulami mózgowymi, Fred Warnke opracowa∏ trening lateralny, który jest stosowany w drugiej
fazie terapii. Przy pomocy urzàdzenia Alpha Lateral
Trainer dziecko s∏yszy w s∏uchawkach dwa ró˝ne
g∏osy dobiegajàce z dwóch ró˝nych kierunków, które
zmieniajà swojà lokalizacj´ – zdajà si´ krà˝yç wokó∏
g∏owy. Korzystanie z tej metody usprawnia koordynacj´ pó∏kul mózgowych. S∏uchanie i przetwarzanie
dwóch dêwi´ków w tym samym czasie, docierajàcych z dwóch ró˝nych stron, jest skutecznym sposobem usprawnienia cia∏a modzelowatego, które
jest linià komunikacyjnà mi´dzy obiema pó∏kulami.
Trening metodà Warnkego przeznaczony jest dla
dzieci od 6 roku ˝ycia. Zaleca si´, aby treningi z terapeutà odbywa∏y si´ raz w tygodniu, iloÊç treningów zale˝y od wieku dziecka.
Dysleksja nie jest wyrokiem skazujàcym na szkolne niepowodzenia, mo˝na z nià skutecznie walczyç. Zrób pierwszy z czternastu kroków ku poprawie koordynacji pó∏kul mózgu Twojego dziecka,
a jego szanse edukacyjne dorównajà szansom tych,
którzy nie doÊwiadczyli dysleksyjnych przeszkód.

Dziecku z dysleksjà bardzo trudno jest prawid∏owo
napisaç tekst ze s∏uchu, poniewa˝ musi posiadaç szereg
umiej´tnoÊci i wykonaç je w odpowiedniej kolejnoÊci:
zarejestrowaç g∏os czytajàcego tekst nauczyciela,
przetworzyç i zarejestrowaç informacje akustyczne,

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Najm∏odsza szko∏a w dzielnicy b´dzie
nosi∏a imi´ Wielkich Odkrywców
5 czerwca 2014 r. odb´dzie si´ uroczystoÊç nadania
imienia i wr´czenia sztandaru naszej szkole – Szkole
Podstawowej nr 353 w Warszawie. Uczestniczyç w tak
historycznej chwili to niewàtpliwie du˝e prze˝ycie. Z radoÊcià oczekujemy dnia, w którym zostanie odczytana
Uchwa∏a Rady Miasta o nadaniu imienia Wielkich Odkrywców najm∏odszej (mamy niespe∏na dwa lata) placówce oÊwiatowej w naszej dzielnicy. W przygotowanie wydarzenia zaanga˝owana jest ca∏a spo∏ecznoÊç
szkolna: Rodzice, Uczniowie, Grono Pedagogiczne.
Pragn´liÊmy, aby naszym
patronem by∏ ktoÊ, kto stanowi∏by inspiracj´, wzór dla m∏odych ludzi, kogo postawa, dokonania zach´ca∏yby do bycia
kreatywnym, odkrywczym,
pe∏nym pasji, odwagi w myÊleniu i dzia∏aniu. Pada∏o wiele
propozycji nazwisk osób, które
zmienia∏y Êwiat na lepszy. Pojawi∏a si´ myÊl, ˝e wszyscy ci
wielcy ludzie mogà byç patronami naszej szko∏y. Uczniowie
wzi´li udzia∏ w konkursie,
w którym przedstawili swoje
kandydatury. Byli to naukowcy,
sportowcy, podró˝nicy, filozofowie, literaci i wynalazcy.
W konkursie na patrona naszej
szko∏y wyró˝nione zosta∏y prace dwóch uczniów: z klasy trzeciej – Marcina Kalinowskiego oraz szóstej – Kacpra Ciacharowskiego. Narodzi∏a si´ idea, aby Szko∏a Podstawowa nr 353 nosi∏a imi´
Wielkich Odkrywców. Kacper, dzisiaj ju˝ gimnazjalista,
w swojej pracy konkursowej na patrona szko∏y tak uzasadnia∏ wybór imienia: „Odkrywcy to ludzie, którzy poszukujà odpowiedzi. Ich odkrycia bywajà przypadkowe,
ale cz´sto sà rezultatem zamierzonych i celowych badaƒ.

Kto, jeÊli nie odkrywca, mo˝e byç dla nas, uczniów, wzorem wyt´˝onej pracy, dà˝enia do celu, wyznaczania sobie kolejnych trudniejszych i bardziej zaawansowanych
zadaƒ? Odkrywca to patron na miar´ XXI wieku”.
Na uroczystoÊci nadania imienia po raz pierwszy
zostanie odÊpiewany hymn naszej szko∏y, którego autorem jest Marcin Kalinowski. Tekst, który napisa∏, b´dàc uczniem klasy trzeciej, zosta∏ wyró˝niony w Konkursie na Patrona Szko∏y Podstawowej nr 353.
Wiersz Marcina zosta∏ zredagowany przez poet´ pana Krzysztofa Cezarego Buszmana. Do uk∏adania melodii
zaprosiliÊmy ca∏à spo∏ecznoÊç
szkolnà. Kapitu∏a pod przewodnictwem Dyrektora Szko∏y wybra∏a propozycj´ Mai Karst z klasy IVb i nauczyciela muzyki –
pana Tomasza Piotrowskiego.
W prace nad przygotowaniem
hymnu, który nosi tytu∏ „Wielcy
odkrywcy”, zaanga˝owali si´
rodzice. Pan Robert Smoderek
ze swoim zespo∏em zaaran˝owa∏ i zaproponowa∏ muzyk´.
Serdecznie dzi´kujemy Rodzicom za ufundowanie sztandaru i pomoc w organizacji uroczystoÊci. ÂwiadomoÊç tego, ˝e
tak wiele osób i instytucji nas
wspiera, s∏owami, ˝yczliwà
aprobatà dla naszych dzia∏aƒ – jest dla nas inspiracjà
i bodêcem do jeszcze lepszej i skuteczniejszej pracy.
Nasi uczniowie dzisiaj sà mali, ale byç mo˝e, wzorem patronów, w przysz∏oÊci dokonajà rewolucyjnych
odkryç i zapiszà si´ w pami´ci ludzkoÊci.
Wielokrotnie udowodnili, ˝e w pe∏ni zas∏ugujà na
to, aby szko∏a, do której ucz´szczajà, nosi∏a imi´ Wielkich Odkrywców. JesteÊmy dumni z licznych sukcesów

Serdecznie zapraszamy do naszej
szko∏y na II Piknik Rodzinny pod
has∏em „˚yj zdrowo, bàdê szcz´Êliwy”. Czekajà na Paƒstwa liczne
atrakcje, m.in.: warsztaty rowerowe,
wolty˝erka, nartorolki, gimnastyka
z pi∏kà i wiele, wiele innych. Termin:

14 czerwca w godz. 10.00–14.00,
Szko∏a Podstawowa nr 353,
ul. Cieplarniana 23.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie
Szko∏y Podstawowej nr 353
im. Wielkich Odkrywców

naszych uczniów. Mamy wielu laureatów konkursów
ogólnopolskich: „Olimpusa” (z j´zyka angielskiego,
matematyki, j´zyka polskiego, wiedzy o Janie Pawle II),
„Kangura”, „Olimpuska”, „Multitestu 2013”, „M∏odego
lingwisty”, „Odkrywamy Talenty Przysz∏oÊci”, kuratoryjnych konkursów z matematyki i historii („Losy ˝o∏nierza
i dzieje or´˝a polskiego w latach 1939–1945...”), warszawskiego konkursu poetyckiego „Z∏ota Biedronka”,
dzielnicowych konkursów plastycznych i wielu innych.
Nasi uczniowie odnoszà spektakularne sukcesy
w turniejach szachowych, zawodach sportowych, okazali si´ równie˝ mistrzami ortografii w dzielnicy – zaj´li I miejsca w kategoriach: klasy drugie, czwarte, piàte
i szóste. JesteÊmy otwarci na Êwiat, w ramach projektu
uhonorowanego odznakà europejskiego Programu
e-Twinning wspó∏pracujemy z wieloma krajami Europy.
Pragniemy, aby nasza szko∏a – Szko∏a Podstawowa im. Wielkich Odkrywców w Warszawie,
otworzy∏a przed uczniami nieograniczone mo˝liwoÊci,
aby z pomocà swoich nauczycieli dokonywali wielu odkryç i aby temu odkrywaniu towarzyszy∏y radoÊç i mi∏oÊç, bo to one „sà skrzyd∏ami wielkich przedsi´wzi´ç”.

Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz
dyrektor Szko∏y Podstawowej nr 353

REKL AMA

dywanów
● wyk∏adzin
tapicerki meblowej i samochodowej

PRANIE

●

●

tel. 500-753-803
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„Wszystkie ksià˝ki mówià”
w Tygodniu Bibliotek 2014
Po raz jedenasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowa∏o w dniach
8–15 maja 2014 r. Tydzieƒ Bibliotek pod has∏em „Czytanie ∏àczy pokolenia”
– wpisany w program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreÊlanie
roli czytania i bibliotek w poprawie jakoÊci ˝ycia, edukacji oraz zwi´kszanie presti˝u
zawodu bibliotekarza i zainteresowania ksià˝kà szerokich kr´gów spo∏eczeƒstwa.
Nawiàzujàc do tego Êwi´ta, Biblioteka Publiczna w dzielnicy Weso∏a dokona∏a
podsumowania mi´dzyszkolnego konkursu na recenzj´ dowolnie wybranej ksià˝ki
– „Wszystkie ksià˝ki mówià”. Wydarzenie to Êwietnie wpisa∏o si´ w has∏o tegorocznego tygodnia – integracji mi´dzypokoleniowej. Wzi´∏o w nim udzia∏
wielu uczestników z naszej dzielnicy
oraz spoza niej, zgodnie z za∏o˝eniem
w ró˝nym wieku, w tym tak˝e kilkunastu uczniów z Gimnazjum nr 119 im.
Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego.
Prace naszych gimnazjalistów zosta∏y bardzo dobrze ocenione. II miejsce
zaj´∏a Adrianna Ciacharowska z kl.
3d, a wyró˝nienie otrzyma∏a recenzja
Moniki Uklei z kl. 3a. Podsumowanie
konkursu odby∏o si´ w siedzibie g∏ównej Biblioteki Publicznej w dz. Weso∏a, przy udziale bibliotekarzy, pisarzy, osób zaprzyjaênionych z bibliotekà i oczywiÊcie uczniów, a tak˝e ich rodziców. W bardzo mi∏ej i przyjaznej atmosferze jury konkursu przekaza∏o wyniki, a przy okazji pad∏o wiele ciep∏ych s∏ów na temat uzdolnieƒ i umiej´tnoÊci pisarskich naszych gimnazjalistów.
Ka˝dy uczestnik konkursu otrzyma∏ prezent w postaci ksià˝ki. MyÊl´, ˝e s∏owa zach´ty do dalszego czytania ksià˝ek i pisania o nich, które us∏yszeli bezpoÊrednio od osób
ze Êwiata literatury, w niedalekiej przysz∏oÊci zaowocujà kolejnymi sukcesami.
Bibliotece Publicznej dzi´kujemy za zorganizowanie konkursu i ˝yczymy wielu
kolejnych udanych wydarzeƒ bibliotecznych.

Anna Grzymkowska,
bibliotekarz Gimnazjum nr 119

Nuta w nut´
Dnia 23 kwietnia 2014 r. w SP 171 im. Stanis∏awa Staszica odby∏o si´ spotkanie
z panem Antonim i panià Karolinà, pracownikami Montowni Dêwi´ku.
Na poczàtku paƒstwo opowiedzieli nam o nowoczesnych metodach tworzenia muzyki, pokazali jeden z wielu w∏aÊnie do tego celu przeznaczonych programów komputerowych. Potem zacz´liÊmy nagrywaç dêwi´ki najpi´kniejszego instrumentu, jakim
jest g∏os ludzki. Wybrane osoby Êpiewa∏y piosenki. U˝ywaliÊmy profesjonalnego
sprz´tu: mikrofonu, s∏uchawek i g∏oÊników. Pan Antek przerabia∏ nasze
g∏osy: dodawa∏ tzw. echo, puszcza∏
nagranie od ty∏u, zmienia∏ tonacj´.
BawiliÊmy si´ Êwietnie! Potem przeszliÊmy do innych instrumentów.
Ch´tni grali krótkie melodie na keyboardzie, ale, ku naszemu zaskoczeniu,
dêwi´ki nie by∏y tonami pianina! By∏y
to dêwi´ki skrzypiec, puzonu, a nawet g∏osu ludzkiego. Najbardziej zainteresowaliÊmy si´ jednak elektronicznym instrumentem – kontrolerem
midi lub inaczej – samplerem. Wyglàda∏ on jak gruba p∏yta z ró˝nymi pokr´t∏ami i guzikami. Znajdowa∏y si´ na niej kwadratowe przyciski w ró˝nych kolorach.
Po uderzeniu w jeden z nich rozlega∏ si´ dêwi´k instrumentu. W zale˝noÊci od ustawieƒ by∏ to inny instrument, np. b´ben, talerze. Tak stworzyliÊmy w∏asnà melodi´.
PoznaliÊmy kilka ciekawostek o muzyce, wiemy ju˝, jak wyglàda prawdziwe studio nagraƒ i co potrafià wspó∏czesne komputery.
Po spotkaniu byliÊmy zachwyceni i uwa˝amy, ˝e warto goÊciç takich ludzi. Polecamy wszystkim dzieciom i doros∏ym!

Anna Konopka
klasa 5a, SP nr 171
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Odznaka Zwiàzku Sybiraków dla SP 173
W Êrod´ 7 maja w naszej Szkole odby∏a si´ niezwyk∏a uroczystoÊç – tego dnia Sztandar Szko∏y zosta∏ odznaczony Honorowà Z∏otà Odznakà za Zas∏ugi dla
Zwiàzku Sybiraków. By∏o to ukoronowanie dziesi´cioletniej wspó∏pracy spo∏ecznoÊci szkolnej ze Zwiàzkiem,
którà przez ca∏à dekad´ prowadzi∏a nauczycielka historii, pani Alicja Napiórkowska, która równie˝ zosta∏a
odznaczona Honorowà Srebrnà Odznakà za Zas∏ugi
dla Zwiàzku Sybiraków.
UroczystoÊç zgromadzi∏a wielu znakomitych goÊci,
a poprowadzi∏ jà dziennikarz Programu 2 Telewizji Polskiej, pan Marcin Michorowski. Po wprowadzeniu
Sztandaru Szko∏y i wspólnym odÊpiewaniu Hymnu
Paƒstwowego, pani Alicja Napiórkowska opowiedzia∏a o wspó∏pracy ze Zwiàzkiem Sybiraków, zwracajàc
uwag´ przede wszystkim na to, ˝e spotkania z Sybirakami sà od lat dla naszych uczniów êród∏em wiedzy historycznej oraz szko∏à patriotyzmu: „Przedstawiciele
Zwiàzku Sybiraków Ko∏a Praga Po∏udnie uczà nie tylko
uczniów naszej szko∏y historii, ale te˝ i szacunku dla
drugiego cz∏owieka”. Szczególnie podnios∏y i wzruszajàcy by∏ moment wr´czenia odznaczeƒ, którego dokona∏ Sekretarz Generalny Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku
Sybiraków – pan Stanis∏aw Sikorski oraz odÊpiewanie
przez uczniów „Hymnu Sybiraków”, którego s∏owa

przypominajà o wartoÊciach
podstawowych: patriotyzmie,
poÊwi´ceniu, wytrwa∏oÊci i wolnoÊci. Na podnios∏y charakter
i wag´ odznaczenia zwraca∏a
uwag´ Dyrektor Szko∏y, Pani Lidia Chmielewska, która podkreÊla∏a, jak wa˝na i wzruszajàca
jest to dla nas chwila.
Po odznaczeniu Sztandaru
og∏oszone zosta∏y wyniki dwóch
organizowanych przez Szko∏´,
a obj´tych honorowymi patronatami: Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a, Mazowieckiego Kuratora OÊwiaty i Zwiàzku Sybiraków
konkursów – recytatorskiego
Poezja Marina Jonkajtysa oraz dziennikarskiego Sybiracy sà wÊród nas. Wyró˝nieni uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody, zaÊ laureaci konkursu recytatorskiego przedstawili swoje interpretacje wybranych
wierszy Konwój oraz Marsz Sybiraków. Nauczyciele
przygotowujàcy uczniów do udzia∏u w obu konkursach otrzymali dyplomy oraz podzi´kowania. Na zakoƒczenie mogliÊmy wys∏uchaç przemówieƒ burmi-

Wakacyjne szkolenie w Szwajcarii
Nauczyciele Fundacji Szko∏y Spo∏ecznej im. Emanuela Bu∏haka w Weso∏ej wezmà w lipcu udzia∏ w zagranicznym szkoleniu promujàcym u˝ycie nowoczesnych
narz´dzi multimedialnych w nauczaniu. Pomys∏ wyjazdu na szkolenie wynika z tego, ˝e nauczyciele Bu∏haka chcà uczyç najlepiej, najefektywniej i, przede
wszystkim, ciekawie. Najgorsza w czasie lekcji jest nuda, dlatego we wszystkich szko∏ach Bu∏haka staramy
si´, by zaj´cia by∏y interesujàce, chcemy, by uczniowie
uczyli si´ z pasjà, by ch´tnie przychodzili do szko∏y.
Napisany przez nas wniosek o zorganizowanie
szkolenia zyska∏ akceptacj´ w projekcie systemowym
„Zagraniczna mobilnoÊç szkolnej kadry edukacyjnej

w ramach projektów instytucjonalnych”. Projekt jest
w ca∏oÊci finansowany w ramach programu operacyjnego Kapita∏ Ludzki ze Êrodków Unii Europejskiej.
Jedziemy do oÊrodka doskonalenia zawodowego
nauczycieli w szwajcarskim Brugg, by uczyç si´ od
najlepszych. Jedziemy po doÊwiadczenia z zakresu
nowoczesnej edukacji, które zamierzamy po powrocie wykorzystaç na swoich lekcjach.

Anna Weiss
koordynator
projektu

„SzeÊciolatek lubi i potrafi” w SP 174
16 kwietnia 2014 r. po raz kolejny zaprosiliÊmy do
naszej szko∏y 6-latki z oddzia∏ów przedszkolnych, aby
zmierzy∏y si´ w dzielnicowym konkursie plastycznym „SzeÊciolatek lubi i potrafi”.

W tym roku tematem prac by∏y „Przygody Kozio∏ka
Mato∏ka” Kornela Makuszyƒskiego, z okazji przypadajàcej w tym roku 130 rocznicy urodzin pisarza.
Do konkursu przystàpi∏o dwanaÊcioro dzieci
z czterech szkó∏. Ich zadaniem by∏o wykonanie ilustracji do streszczenia pierwszej cz´Êci „Przygód Ko-
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zio∏ka Mato∏ka”. Maluchy do wykorzystania mia∏y
kredki, farby, kolorowy papier, materia∏ pasmanteryjny. 6-latki udowodni∏y, ˝e potrafià stanàç na wysokoÊci zadania. Powsta∏y bardzo kolorowe i ciekawe
prace. Komisja dokona∏a oceny prac i po burzliwej
naradzie wy∏oni∏a zwyci´zców.
Laureatami konkursu zostali:
• I miejsce – Magda Czartoryska-Sziler, SP 353
• II miejsce – Bartek Szymaƒski, SP 171
• III miejsce – Gabrysia BaÊ, SP 174
Wyró˝nienia otrzymali: Ró˝a èdzieb∏owska (ZS 94),
Lena Rogalska (SP 353), Amelka Mazur (SP 174).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody
ksià˝kowe i dyplomy okolicznoÊciowe.
Mamy nadziej´, ˝e zami∏owanie do literatury
i sztuki oraz wra˝liwoÊç artystyczna b´dà towarzyszy∏y dzieciom w toku ich dalszej edukacji.

Bo˝ena Cegie∏ka

strza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy pana Mariana
Mahora, Sekretarza Generalnego Zarzàdu G∏ównego
Zwiàzku Sybiraków pana Stanis∏awa Sikorskiego, prezesa Oddzia∏u Warszawskiego Zwiàzku
Sybiraków pana Mieczys∏awa Pogodziƒskiego i prezesa Ko∏a Praga Po∏udnie Zwiàzku Sybiraków pana Romana
Burzyƒskiego, w których nasi GoÊcie
zwracali uwag´ przede wszystkim na
wag´ wspó∏pracy Szko∏y ze Zwiàzkiem
Sybiraków oraz podkreÊlali, ˝e ta forma
edukacji historycznej i patriotycznej ma
szczególne znaczenie – pozwala bowiem uczniom zrozumieç, jak wielkà
wartoÊcià sà ojczyzna i wolnoÊç. Wspania∏à klamrà dla tej niezwyk∏ej uroczystoÊci by∏ fina∏owy wyst´p uczniów
– zaÊpiewali oni piosenk´ „Miejcie nadziej´” z muzykà Zbigniewa Preisnera
do s∏ów Adama Asnyka, który pisa∏:
„Miejcie nadziej´!... Nie t´ lichà, marnà
Co rdzeƒ spróchnia∏y w wàt∏y kwiat ubiera
Lecz t´ niez∏omnà, która tkwi jak ziarno
Przysz∏ych poÊwi´ceƒ w duszy bohatera”.

Agnieszka Piwowarczyk
Alicja Napiórkowska

Polsko-Ukraiƒski
Konkurs Fizyczny
Konkurs Lwiàtko wzorowany jest na popularnym matematycznym Kangurze. Podobnie jak tam, w ka˝dym
z 30 zadaƒ nale˝y wybraç jednà z pi´ciu odpowiedzi.
Jest na to 75 minut, zatem tempo pracy nieuchronnie
prowadzi do przegrzania mózgowego procesora. Ale na
tym mi´dzy innymi ta zabawa polega.
Lwiàtko 2014 – statystyka
W obecnej edycji konkursu wzi´∏o udzia∏ oko∏o
16 000 uczniów z prawie 1 300 szkó∏. Ârednie i mediany zdobytych punktów:
Klasa
1–2 gim. 3 gim. I lic. II lic. III lic.
Ârednia pkt. 57,8
49,2 37,9 49,2 52,8
Mediana pkt. 55,00 45,75 36,00 47,50 51,00
Tegoroczne zadania okaza∏y si´ byç trudniejsze ni˝
w zesz∏ym roku. Tym wi´ksza zas∏uga tych uczestników,
których wyniki sà wysokie. Uczniowie naszego gimnazjum
z klas II i III uczestniczyli w konkursie. Rada Rodziców dzia∏ajàca przy ZS zafundowa∏a im op∏aty konkursowe.
Dwóch uczniów klasy II b uzyska∏o tytu∏
TAON (odpowiednik III miejsca): Emil Trza∏kowski – 86,25 pkt, Pawe∏ Jankowski – 80,00 pkt.
GRATULACJE!!!

Anna Janecka
nauczyciel fizyki, Gimnazjum Nr 118
Patroni konkursu:
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddzia∏ Krakowski

Wydzia∏ Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagielloƒskiego

wychowawca oddzia∏u przedszkolnego
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RODZINNY DOM OPIEKI

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

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

O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY

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

tel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl
PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki
Lekarz chorób wewn´trznych

☛ 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

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

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

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

PROTEZY • NAPRAWA
KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm

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

Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog
Lekarz uprawniony do badaƒ kierowców i kandydatów na
kierowców kat. A, B, C, D, E, T oraz poj. uprzywilejowanych

LECZENIE BÓLU gabinet lekarski

ul. S∏owackiego 33
05-075 Warszawa-Weso∏a

ul. Widok 10
Warszawa-Śródmieście

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

możliwość wizyt domowych

zapisy i informacje:
tel.

730 266 030

www.leczeniebolu.waw.pl
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Magia teatru
„To jest teatr, to jest teatr! A teatr jest po to, ˝eby
wszystko by∏o inne ni˝ dotàd. ˚eby iÊç do domu w zamyÊleniu, w zachwycie...”
Grzegorz Turnau
O tym, jak ogromnà rol´ pe∏ni dziÊ teatr w edukacji
m∏odego cz∏owieka, nie trzeba ju˝ nikogo przekonywaç.
Edukacja teatralna umo˝liwia wykorzystanie naturalnej
sk∏onnoÊci dziecka do naÊladownictwa i zabawy, a tak˝e
aktywnoÊci emocjonalnej i ruchowej. Sprzyja roz∏adowaniu napi´cia i energii, daje m∏odym widzom wiele radoÊci.
Dzieci z klasy 1c i 3c ze Szko∏y Podstawowej nr 172
w∏aÊnie zakoƒczy∏y udzia∏ w projekcie teatralnym w TEATRZE GULIWER. By∏o to dla nich bardzo cenne doÊwiad-

czenie, uczniowie zdobyli wiele umiej´tnoÊci wykraczajàcych poza szkolny program. Obie klasy obejrza∏y 6 spektakli o ró˝nej tematyce, by∏y uczestnikami spotkaƒ edukacyjnych z wiedzy o teatrze, pozna∏y zasady teatralnego
savoir vivre’u, zrozumia∏y, jak powstaje teatr. Na zakoƒczenie ka˝dy uczestnik otrzyma∏ cenny podarunek
– ksià˝k´ i order m∏odego TEATROMANIAKA.
Zadowolonych uczniów zapyta∏yÊmy, co najbardziej
w projekcie im si´ podoba∏o. Oto niektóre odpowiedzi:
- „W Teatrze Guliwer najbardziej podoba∏y mi si´ kursy wiedzy o teatrze przed spektaklem. Podobali mi
si´ wszyscy aktorzy i role, które grali, oraz przerwy,
w czasie których mo˝na by∏o kupiç pi´kne pamiàtki”. Paulinka
- „Najbardziej podobali mi si´ aktorzy. Du˝e wra˝enie wywar∏y na mnie Êwiat∏a, które by∏y bardzo
barwne”. Piotrek

- „Najbardziej podoba∏o mi si´, gdy mog∏am wejÊç
na scen´ po odbiór nagrody”. Tosia
- „Bardzo mi si´ podoba∏o, gdy gas∏y Êwiat∏a, bo
wtedy zaczyna∏ si´ spektakl”. Borysek
- „Najbardziej podoba∏y mi si´ piosenki oraz choreografia niektórych spektakli”. Klaudia
MyÊlimy, ˝e wiadomoÊci zdobyte w trakcie spotkaƒ
pozostanà w pami´ci uczniów jeszcze d∏ugo. Mamy
nadziej´, ˝e b´dà one poczàtkiem uwra˝liwiania dzieci
na sztuk´. Chcia∏ybyÊmy, aby dzieci wraz z rodzicami
kontynuowa∏y przygod´ z teatrem. Szczególnie teraz,
gdy coraz rzadziej obcujemy z pi´knà i poprawnà polszczyznà, kontakt ucznia ze s∏owem ojczystym ma niebagatelne znaczenie.

Edyta S∏u˝ewska, Bo˝ena Sokó∏
Szko∏a Podstawowa nr 172

II Mi´dzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski
„W zdrowym ciele zdrowy duch” – pod takim
tytu∏em 22 maja odby∏ si´ II Mi´dzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski w Przedszkolu Niepublicznym „KubuÊ
Puchatek i Przyjaciele”. Organizatorkami i prowadzàcymi imprez´ by∏y panie: Lidia Chmielewska i Iwona Pluciƒska. W konkursie bra∏o udzia∏ 17 uczestników
w wieku od 3 do 6 lat z dzielnic Weso∏a i Rembertów.
GoÊciliÊmy dzieci z Przedszkola nr 262, Przedszkola
Prywatnego „KubuÊ”, Przedszkola Niepublicznego „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” z Rembertowa, ze szkó∏
podstawowych nr 173 i 353 oraz dzieci z naszego
przedszkola. Celem konkursu by∏o rozwijanie uzdolnieƒ
twórczych i umiej´tnoÊci recytatorskich oraz rozbudzanie kultury ˝ywego s∏owa wÊród najm∏odszych.
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Konkurs zwiàzany by∏ z promowaniem i popularyzacjà
tematyki zdrowotnej i kszta∏towaniem nawyków prozdrowotnych. W jury zasiedli: Bogumi∏a Stachura – re˝yser,
pedagog teatralny i filolog, Mariola Musia∏ – kierownik
OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” – filii OÊrodka Kultury w dzielnicy Weso∏a, Martyna Chuderska – pedagog,
autorka i prowadzàca pasma popo∏udniowe w rozg∏oÊni radiowej Radio „Bajka”, Miros∏awa Ciacharowska – nauczyciel dyplomowany i bibliotekarz w SP nr 353. Przy ocenie jury bra∏o pod uwag´ stopieƒ opanowania tekstu, zastosowania odpowiedniej intonacji, tempa, rekwizytów.
Atrakcyjny dobór tekstu gwarantowa∏ nagrod´ specjalnà.
Po zakoƒczeniu wyst´pów komisja oceniajàca wy∏oni∏a
laureatów konkursu w czterech kategoriach wiekowych:
■ 3 lata: Wyró˝nienie –
Antoni Krzak (Przedszkole „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” w Rembertowie),
wyró˝nienie – Wioletta
Bajek (Przedszkole 262),
wyró˝nienie – Antoni
Matsumoto (Przedszkole
„KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” w Weso∏ej),
■ 4 lata: I miejsce – Hanna Grzegorczyk (Przedszkole „KubuÊ Puchatek
i Przyjaciele” w Weso∏ej),
■ 5 lat: I miejsce
– Klaudia Po∏eç (Przedszkole „KubuÊ Puchatek
i Przyjaciele” w Weso∏ej).

6 lat: I miejsce – Wiktor Truszkowski (Przedszkole „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” w Weso∏ej), I miejsce – Franciszek Szczyrek (Przedszkole „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” w Weso∏ej).
Grand Prix konkursu otrzyma∏ Maksymilian Górski ze Szko∏y Podstawowej nr 353.
Wszystkim uczestnikom wr´czono dyplomy i nagrody
ksià˝kowe. W przerwach pomi´dzy recytacjami dzieci
z poszczególnych grup wystàpili soliÊci z Filharmonii Narodowej w Warszawie – Ma∏gorzata Toczyska–Ludwig
w duecie z Marcinem Ro˝kiem przy akompaniamencie pianisty Marcina Piotra Opackiego. Dodatkowà atrakcjà by∏y
wyst´py uczniów z Ogólnokszta∏càcej Szko∏y Muzycznej
I stopnia w Zespole Szkó∏ nr 74: Aleksandry Kosiƒskiej,
Katarzyny Koseskiej, Magdaleny Paw∏owicz, Macieja Kosiƒskiego i Miko∏aja Zalecha. Podczas ca∏ej
uroczystoÊci konkursowej panowa∏a bardzo mi∏a atmosfera, która udzieli∏a si´ wszystkim zebranym na konkursie.
Na zakoƒczenie imprezy Pani Dyrektor i jurorki serdecznie podzi´kowa∏y wszystkim uczestnikom konkursu, jego organizatorom, nauczycielom przygotowujàcym dzieci do konkursu oraz zaproszonym goÊciom. Mi∏ym akcentem podsumowujàcym konkurs by∏a piosenka
„Ach, jak przyjemnie” w wykonaniu uczennic ze szko∏y
muzycznej – Magdy Paw∏owicz i Oli Kosiƒskiej, która
w pe∏ni oddawa∏a panujàcà w tym dniu atmosfer´.
Wszystkim uczestnikom konkursu sk∏adamy serdeczne podzi´kowania i ˝yczymy dalszych sukcesów.
Do zobaczenia za rok!
■

Lidia Chmielewska
nauczyciel Przedszkola Niepublicznego
„KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
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WESO¸A

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

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl

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

tel.: 692 905 352

◗ Sprzedam segment skrajny, energooszcz´dny, rekuperacja,
ogrzewanie kominkowe, odkurzacz centralny itp. Stan do
wykoƒczenia. Dzia∏ka 255 m2. Tel. 609-231-230.

US¸UGI ELEKTRYCZNE
– PROJEKTY I WYKONANIE
Instalacje elektryczne, modernizacje i konserwacje
OÊwietlenie domu i ogrodu

REMONTY • NAPRAWY • KONSERWACJE

tel. 605 636 170
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◗ Sprzedam dzia∏k´ inwestycyjnà 460m2, róg Jana Paw∏a
II i Fabrycznej-5 kondygnacji-870m2 budynku. 606224458
◗ Sprzedam zagospodarowanà dzia∏k´ rekreacyjno-budowlanà
przy trasie Ostrów Mazowiecka – Ró˝an, ogrodzona, woda,
pràd, domek. Autobus do Warszawy 100m. Cena do uzgodnienia. Tel. 603 033 601.
◗ Dom 250/450m2, Weso∏a Zielona 2000r, 1/2 bliêniaka, 300m
MZK, 5-6 du˝ych pokoi, sprzedam lub zamieni´ na mniejszy
z dop∏atà. Telefon 609 86 44 66.
◗ 7000 m2 okolice Stanis∏awów k/ Miƒsk Maz. 15z∏ / m2. Urokliwa, budowlana (mo˝na podzieliç na 5) blisko las, rzeczka,
lub po∏ow´ tel. 609 86 44 66.
◗ Dzia∏ka 664 m2 z domem 120 m2 przy ulicy, zagospodarowana, ogrodzona, wszystkie media – Sulejówek-Mi∏osna, tylko
20 km od W-wy tel. 605 360 921.
◗ Sprzedam mieszkanie 42,80 m2 z miejscem postojowym na „Os.
Pod Sosnami” (Stara Mi∏osna) cena 308 tys. z∏. Tel 504 231 354.
◗ Dzia∏k´ 3160 m. w Zakr´cie przy nowym osiedlu. Uzbrojona-gaz pràd woda, ogrodzona na terenie gara˝ blaszany. Zezwolenie na budow´. Informacje tel. 605 070 635.
◗ Dzia∏ka 2000 m2, 44 km od Warszawy, kierunek Wyszków,
do zabudowy, ksi´ga wieczysta. Tel. 508 385 718.

REMONTY, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie
glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie
(r´czne i agregatem malarskim), sucha
zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy – tel: 503-759-763.
3
◗ Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie na os. zamkni´tym
w Starej Mi∏osnej – 86 m2 – 4 pokoje, kuchnia, 2 ∏azienki, lo˝a, piwnica, dwa miejsca parkingowe. Cena do uzgodnienia.
tel. 22 773 34 11; 608 736 533.
◗ Sprzedam 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 nowy segment 158m2/300m2 Sulejówek, ul. S∏oneczna, cena 475 000z∏, tel: 502-548-771
◗ Sprzedam dzia∏ki pow. 3x1106m2 oraz 1499m2, cena 490z∏/m2,
Warszawa Weso∏a ul. Mazowiecka, tel: 22 783-00-46
◗ Pi´knie po∏o˝ona nad Liwcem dzia∏ka rekreacyjna 1200 m2
wÊród lasów, domek drewniany 41 m2 podpiwniczony, kryty
blachà, pràd, woda, kanalizacja. Dzia∏ka zagospodarowana,
cz´Êciowo zalesiona. Sprzedam tel. 661 042 334.
◗ Sprzedam do zamieszkania segment Êrodkowy Weso∏a – Stara Mi∏osna, powierzchnia ca∏kowita 240m2, mieszkalna 180
m2, dzia∏ka 190m2, do negocjacji, tel. 781 489 822.

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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◗ BezpoÊrednio. Pilnie sprzedam mieszkanie 2-pokojowe.
Osiedle Plac Wojska Polskiego. Weso∏a. Gotowe do wprowadzenia. Wyremontowane. Umeblowane. Kuchnia z AGD.
Atrakcyjna cena. Polecam. tel. 797 327 705.
◗ Sprzedam lub zamieni´ na mieszkanie atrakcyjnie po∏o˝ne
dzia∏ki budowlane w Izabeli pod Warszawa. Szczegó∏y pod
nr tel: 519-186-285, 511-200-610.
◗ Sprzedam do zamieszkania segment Êrodkowy Weso∏a – Stara Mi∏osna, powierzchnia ca∏kowita 240m2, mieszkalna 180
m2, dzia∏ka 190m2, do negocjacji, tel. 781 489 822.
◗ Sprzedam dom wolnostojàcy Stara Mi∏osna (dwa poziomy po
ok. 120m2 ka˝dy) +u˝ytkowa urzàdzona suterena, du˝y taras, dwa gara˝e, atrakcyjna cena. Tel. 501 400 044.

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej


Leczenie dorosłych i dzieci



Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

◗ Sprzedam u˝ywane ∏ó˝eczko turystyczne. Granatowe w lokomotywy:) stan bdb. Cena 100 z∏. Tel: 501 546 848.
◗ Sprzedam kompletny mundur harcerski dla dziewczynki r.
158, zakupiony w sk∏adnicy harcerskiej rok temu. Cena
150 z∏. Tel: 600 335 363.
◗ Sprzedam dwie rampy-zabawki do tech-deck firmy Chill out
zone, 40/20 cm, ze schodkami, por´czami i dodatkami. Stan
prawie nowy. Cena 120 z∏. tel. 604 444 135
◗ Sprzedam ∏y˝wy dzieci´ce nastawialne, rozmiar 34-37, plastikowe. Cena 50 z∏. tel. 604 444 135

US¸UGI OGRODOWE

• WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
• SPRZÑTANIE GA¸¢ZI I LIÂCI
• POMOC W PRACACH OGRODOWYCH
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◗ Kupi´ prywatnie efektownà, kolorowà porcelan´, amfory, talerze dekoracyjne etc. tel 668 296 340
◗ Buty do taƒca czarne firmy Capezio R45 Rozmiar 41 cena
100pln tel. 604444135
◗ Kupi´ modele samochodów z lat 60 z firmy Corgi Toys w idealnym stanie tel. 600 793 702 po 20: 00.
◗ Sprzedam: „Wielka Encyklopedia Powszechna” z 1963 r, 13
tomów; „400 lat Poczty Polskiej” z 1958 r; „Geografia Powszechna” z 1967r, 5 tomów; „Dzie∏a J. Kochanowskiego”
z 1964 r., tel. 605 360 935
◗ Sprzedam u˝ywane: opony zimowe D´bica – 175/70Ri4, kosiark´ elektrycznà, grzejnik na butl´ gazowà, zlewozmywak, choink´, spryskiwacz ogrodowy Kwazar oraz nowe:
„odkurzacz” do liÊci, pi∏´ elektrycznà. Tel. 501 920 134
◗ Sprzedam oryginalne, u˝ywane buty firmy DC, czarne, skórzane, rozmiar 42. Cena 40 z∏. Tel. 604 444 135
◗ Sprzedam pralki Candy Activa o g∏´bokoÊci 60 cm i Candy
o g∏´bokoÊci 45 cm tel. 515-399-322
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◗ Sprzedam dom: 1/2 bliêniaka 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.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio pó∏ bliêniaka 190m2 na dzia∏ce 400 m2
z 2011 r. Do zamieszkania. Okazja!!!! Tel. 691 490 869.
◗ Sprzedam segment skrajny w zabudowie szeregowej z pomieszczeniem 16m2 na us∏ugi. dz. 319 m2, dom 252 m2. Cena 680.000z∏ /okazja/ tel 502 600 775.

Tel. 660-769-211
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SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam dzia∏k´ 5 ha 70 ar i las 5 ha. Okolice Siedlec,
60 km od W-wy. tel. 25 631 24 86
◗ Sprzedam bezpoÊrednio za 350 tys. (lub zamieni´ na kawalerk´ z dop∏atà) mieszkanie 71m2 Sulejówku: 3 pokoje,
wc osobno, wyposa˝ona kuchnia. Kontakt tel. 731 75 42
69 lub 505 807 240.
◗ Kupi´ mieszkanie 2 pok. na Osiedlu Sosnowym (tylko bezpoÊrednio)- tel. 694 210 279.
◗ Sprzedam mieszkanie w Starej Mi∏osnej – 3 pokoje, 62m2 na
Osiedlu Pod Sosnami; 425 tys. z∏ tel. 601 898 611.
◗ 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.
◗ Mieszkanie nowe do wykoƒczenia 96m2, 4950 z∏ za m2. Tel:
504-102-544
◗ Sprzedam ∏adnà kawalerk´ z widnà, du˝à kuchnià w Weso∏ej. Media, K. W., bardzo dobra komunikacja. Mieszkanie
bardzo ciche i ciep∏e, blok po generalnym remoncie. tel. 22
773 41 75 po godz. 17.
◗ Sprzedam dom (Stara Mi∏osna) w zabudowie szeregowej, skrajny, z pomieszczeniem us∏ugowym, pow. dzia∏ki 319 m2, domu
252 m2, cena 800.000 z∏ (do negocjacji) tel. 502 600 775

NIERUCHOMOÂCI

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

Tel. 508 348 728, 501 256 908
◗ Sprzedam wózek dzieci´cy Bebecar 3-funkcyjny 515-399-322.
◗ Sprzedam u˝ywane ∏ó˝eczko turystyczne. Granatowe w lokomotywy :) stan bdb. Cena 100 zl. Tel: 501 546 848.
◗ Sprzedam tanio wózek g∏´boki, bujaczek firmy Fisher Price,
zabawk´ wielofunkcyjnà firmy Fisher Price od 3 m, ubranko
do chrztu dla dziewczynki rozm. 62 na okres zimowy, buciki
kryte bia∏e rozm. 21, nowà bia∏à pelerynk´ rozm. 68, letnie
sukieneczki w ró˝nych rozmiarach. 511 130 602.
◗ Sprzedam bardzo ∏adne ubranko do chrztu dla ch∏opca, rozmiar 62, stan idealny, tel: 511-777-393
◗ Sprzedam wózek bliêniaczy xLander. Niebieski, w dobrym stanie, bardzo zwrotny i wygodny. Cena 500z∏; tel. 601 898 611.
◗ Sprzedam wózek spacerówk´ sk∏adanà – bliêniaczà, niewiele
u˝ywanà, czerwona. W bardzo dobrym stanie. Cena 200 z∏.
tel. 601 898 611
◗ 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

KARMY dla psów i kotów oraz
art. zoologiczne na telefon, z dostawà
do domu GRATIS. Zapraszamy!
Tel. 602-323-888 .
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www.hauhau24.pl
◗ 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.
◗ Sprzedam wózek Emmaljunga EDGE kolor bordowy z bia∏ymi
wstawkami. Wózek na stela˝u chromowanym, bardzo ∏adny.
609-231-230

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Sprzedam nowy wózek inwalidzki ze zdejmowanymi oparciami, lekki, super! oraz nowy materac przeciwodle˝ynowy, rurkowy. Kupione poza NFZ. Stara Mi∏osna. Tel: 501 546 848
◗ Sprzedam Jacht ˝aglowy „Venus” z pe∏nym wyposa˝eniem
+ przyczepa pod∏odziowa dwuosiowa. Cena do negocjacji.
tel. 604-225-962; 22 773-89-57
◗ Sprzedam rega∏ trzy segmentowy (szafa dwudrzwiowa plus
dwa segmenty). MDF kolor olcha. Stan idealny. Cena 400
PLN. tel 501 173 919

◗ 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 nowy wózek inwalidzki ze zdejmowanymi oparciami, lekki, super! oraz nowy materac przeciwodle˝ynowy, rurkowy. Kupione poza NFZ. Stara Mi∏osna. Tel: 501 546 848
◗ Sprzedam u˝ywane: opony zimowe D´bica – 175/70Ri4, kosiark´ elektrycznà, grzejnik na butl´ gazowà, zlewozmywak, choink´, spryskiwacz ogrodowy Kwazar oraz nowe:
„odkurzacz” do liÊci, pi∏´ elektrycznà. Tel. 501 920 134
◗ Koncentrator tlenu firmy NEWLIFE ELITE AIR SEP – sprzedam
tanio tel. 507 172 370
◗ Sprzedam pralki i suszarki elektryczne do bielizny. Sprowadzone z Niemiec. Ceny od 300 z∏. 505390102
◗ Sprzedam gazowy, przep∏ywowy ogrzewacz wody. Nowy.
Cena 300 z∏ do uzgodnienia tel. 695 679 521

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

◗ Kupi´ bi˝uteri´ syntetycznà firmy Dior i Chanel. tel. 668 296 340
◗ Odbior´ nieodp∏atnie wszelki z∏om, stare przewody elektryczne, pralki, lodówki tel. 503759763
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki,
bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257
◗ Sprzedam tanio blach´ ocynkowanà o wymiarach
100x200 cm, arkusz – 30 z∏ i blat do pracowni o wym.
4x80x315 cm tel. 22 615 30 60
◗ Kupi´ lub wezm´ zamra˝ark´ i lodówk´ 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 – zadzwoƒ
0 602 231 318 lub napisz etenis@wp.pl.
◗ Suknia Êlubna sprzedam, rozm. 36, wzrost ok. 160cm, bia∏a,
cena salonowa 2800z∏, sprzedaje w cenie 480z∏. zdj´cia wyÊle na e-mail. natka233@gmail.com
◗ Przyczepa kempingowa rok 1991 niemiecka 5-osobowa
z wyposa˝eniem na dzia∏k´ lub budow´ nie zarejestrowana
5700 z∏ Warszawa tel. 537 047 887.

KANCELARIA ADWOKACKA
SPRAWY CYWILNE:
✔
✔

spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

SPRAWY RODZINNE:
✔

rozwody

✔

opiekuƒcze

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna


Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

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

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

DORABIANIE KLUCZY
mieszkaniowych i samochodowych

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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OG¸OSZENIA DROBNE

WESO¸A

Kreatywna biesiada u Warsa i Sawy w Bu∏haku
21 maja Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa im. Emanuela Bu∏haka w Weso∏ej goÊci∏a grono dyrektorów i nauczycieli dzia∏ajàcych w warszawskich placówkach
oÊwiatowych w ramach programu wspierania uzdolnionych Wars i Sawa. W 2012 roku szko∏a zosta∏a wyró˝niona Certyfikatem Prezydenta m.st.
Warszawy w∏àczajàcym jà do sieci szkó∏
tworzàcych optymalne warunki do rozwijania talentów, uzdolnieƒ i zainteresowaƒ
uczniów. XVI spotkanie z cyklu Kreatywne
Biesiady u Warsa i Sawy, które odby∏o si´
w Weso∏ej, by∏o pierwszà takà okazjà dla
szko∏y do zaprezentowania swojej pracy
i osiàgni´ç innym uczestnikom programu.
Przygotowaniem spotkania zajà∏ si´
szkolny koordynator programu wspierania
uzdolnionych, nauczycielka j´zyka francuskiego pani Anna Boguszewska. Wraz z nià
prezentacje, warsztaty i lekcje otwarte dla
zaproszonych goÊci, s∏u˝àce wymianie doÊwiadczeƒ i pomys∏ów, prezentacji autorskich projektów i innowacyjnych rozwiàzaƒ metodycznych, przygotowali nauczyciele Bu∏haka: Hanna
Po∏om, Justyna Gàska, Justyna Czarnecka, Cezary
Kielczyk, Micha∏ Olczak, Marek Pieƒkowski oraz pedagog i jednoczeÊnie rodzic jednej z uczennic pani
Marta M∏odziƒska. Wizytujàcy szko∏´ pedagodzy
mogli zapoznaç si´ z ciekawymi metodami omawiania zagadnieƒ przyrodniczych na lekcjach w klasach
1–3 i 4–6, realizowanym w Bu∏haku programem
Êcie˝ki j´zykowej w klasach m∏odszych, specyfikà

pracy metodà projektu, nowatorskim wykorzystaniem gier planszowych i strategicznych w procesie
wychowania i edukacji, a tak˝e wp∏ywem na rozwój
dziecka metody symultaniczno-sekwencyjnej nauki
czytania prof. Cieszyƒskiej.

GoÊciem specjalnym Biesiady by∏a pani dr Anna
Ró˝a Makaruk, adiunkt Akademii Pedagogiki Specjalnej, która opowiedzia∏a o pracy z uczniem zdolnym
w krótkim referacie. PodkreÊli∏a m.in. ogromnà wag´
wspó∏pracy pedagoga i psychologa w kontekÊcie
uczniów wyró˝niajàcych si´, u których bardzo cz´sto
wyst´pujà zaburzenia rozwoju, zw∏aszcza w sferze
emocjonalnej czy spo∏ecznej. Wyró˝ni∏a tak˝e ich rol´ w diagnozowaniu uzdolnieƒ, jako ogniwa spajajàcego dzia∏ania rodziców i nauczycieli.

Po prezentacji, która przybli˝y∏a w skrócie histori´
i misj´ szko∏y, a tak˝e dzia∏ania, jakie podejmujà nauczyciele Bu∏haka w pracy z dzieçmi zdolnymi, goÊcie mogli
obejrzeç wyst´py kilku uczniów, którzy zostali wybrani
do zaprezentowania swoich talentów. Jakub Dmochowski, wielokrotnie nagradzany w konkursie Warszawska Syrenka uczeƒ klasy 6b, wyrecytowa∏ wiersz Alana A. Milne'a. Ma∏gosia
Brzozowska z klasy 5b, finalistka Warszawskiego Konkursu Piosenki Francuskiej, po mistrzowsku zaÊpiewa∏a utwór Jacques’a Brela,
Michalina Buczyƒska z 3a zaprezentowa∏a
wraz ze swoim partnerem wiàzank´ czterech
taƒców towarzyskich, a Miko∏aj WoÊkowski,
uczeƒ 3a ucz´szczajàcy tak˝e na zaj´cia do
Spo∏ecznej Szko∏y Muzycznej I stopnia w Weso∏ej, zagra∏ na ksylofonie.
Podczas podsumowania spotkania goÊç
honorowy Kreatywnej Biesiady u Warsa
i Sawy pani Joanna Wojtulewicz – doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie
wspierania ucznia zdolnego stwierdzi∏a, ˝e nasza
szko∏a jest wzorcowym przyk∏adem skutecznego realizowania za∏o˝eƒ programu wspierania ucznia
zdolnego. Doda∏a równie˝, ˝e oprócz dzia∏aƒ podejmowanych przez szko∏´ na tak liczne sukcesy odnoszone przez uczniów musi mieç tak˝e wp∏yw nazwa
dzielnicy Weso∏a i zielona, radosna okolica, które dodatkowo stymulujà i wprawiajà w dobry nastrój m∏odych podopiecznych Bu∏haka.
Piotr Szostak
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WESO¸A
OG¸OSZENIA DROBNE – cd.

501 14 14 40
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4

SPRZEDA˚, MONTA˚

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

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

8

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

ALARMY • DOMOFONY
KAMERY • MONITORING

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

Sklep Kamiks

22 613 06 91, 601 30 30 70
www.multisystem.pl

Lek. wet. Izabela Rupiƒska

WWW.KAMIENIARSKI-SKLEP.ABC24.PL

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

www.dogadajciesie.pl

KOLEKCJONER KUPI

www.energetyczneswiadectwo.pl

TEL: 502-011-257

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

◗ 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.
◗ Przyjm´ drzewo ka˝dego rodzaju – deski rozbiórkowe, wycinkowe itp. tel. 512 371 367.
◗ Sprzedam pieluchy jednorazowe rozm. M, 12 opakowaƒ po
30 sztuk firma SENI bardziej ch∏onne tel. 692 203 353

◗ 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.
◗ Angielski dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych; dojazd do domu,
wieloletnie doÊwiadczenie; 600 229 649
◗ Matematyka – tegoroczny absolwent PW udzieli korepetycji
uczniom gimnazjum, 508-529-094
◗ Francuski z dojazdem – Stara Mi∏osna, Weso∏a tel. 602 276 202.
◗ 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´z. 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, 604 433 728.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie nauczania.
Tel. 22 773 28 07
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze komputera, dla osób starszych,
promocja! Zaj´cia indywidualne prowadzone przez studenta.
Efektywna, spokojna nauka korzystania z internetu oraz
podstawowych funkcji komputera. 533 404 404

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

Tel. 22 773 33 77
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◗ Angielski – lekcje, konwersacje. 10 lat doÊwiadczenia w nauczaniu, pobyt w Anglii i USA. Dojazd na terenie Starej Mi∏osnej. 40z∏/h. 502-249-972
◗ Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. DwanaÊcie lat doÊwiadczenia. 500 720 523
◗ J´zyk polski, terapia dysleksji – korepetycje, pomoc w nadrobieniu zaleg∏oÊci u cierpliwej, mi∏ej polonistki i równoczeÊnie
terapeutki. Nauka pisania wypracowaƒ. tel. 606 595 491
◗ Niemiecki dla uczniów gimnazjum na ul. Pogodnej, 40 z∏/60
min.- tel. 694 210 279
◗ Angielski, niemiecki, hiszpaƒski 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
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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

◗ Udziel´ korepetycji z matematyki lub fizyki, u siebie lub
u ucznia na terenie Starej Mi∏osnej. Cena 30z∏/h, 50z∏/2h.
Kontakt 505 274 667.
◗ Maturzystka udzieli korepetycji uczniom gimnazjum z matematyki, fizyki i chemii, 20 z∏/60 min.- tel. 515 309 193
◗ Angielski, niemiecki, hiszpaƒski Wszystkie poziomy. Korepetycje, konwersacje, nadrabianie zaleg∏oÊci w szkole. Absolwentka anglistyki i studentka iberystyki. Dojazd do ucznia.
Tel: 519-186-285.
◗ Matematyka, ogólniak, równie˝ zakres rozszerzony. Stara Mi∏osna. tel. 514 37 14 95
◗ Poranki z angielskim dla dzieci od 3 lat. 600 229 649
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 22 872 96 31,
kom. 604 753 455.
◗ Fizyka, matematyka. Matury, studenci. Doje˝d˝am. Dr, tel.
607-690-614.
◗ Matematyka! Studentka Szko∏y G∏ównej Handlowej udzieli
korepetycji z matematyki. Konkurencyjna cena. Dojazd. Tel.
796 877 744.
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Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 27
Studium Policealne w Weso∏ej
Przyjmie m∏odzie˝ i doros∏ych
Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77
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◗ Angielski – licencjonowany amerykaƒski nauczyciel ch´tnie
pomo˝e osobom uczàcym si´ angielskiego. Wszystkie poziomy, konwersacje i przygotowanie do egzaminów. Indywidualne metody i materia∏y dla ka˝dego ucznia. Tel. 667-774-878
◗ Matematyka (tak˝e po angielsku) – nauczycielka matematyki
wszystkich poziomów szkolnych, pomo˝e z trudnoÊciami,
nadrobieniem zaleg∏oÊci oraz rozszerzeniem wiedzy. Indywidualne sposoby nauczania. 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
◗ 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
◗ Ch´tnie zaopiekuje si´ ma∏ym dzieckiem jestem uczciwa i bez
na∏ogów od listopada tel 605519575
◗ 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.

REKLAMA
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

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

Pracownia Sztuki Ogrodowej
OGRODY – Projektowanie i realizacja
Architektura Krajobrazu

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

chemia do kamienia
akcesoria na nagrobki

7

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

◗ Terapia – pomoc w wyjÊciu z uzale˝nienia: alkohol, narkotyki, hazard, inne. Spotkania, oÊrodki. Bezp∏atnie. Teen Challenge, www.teenchallenge.pl, tel. 601 620 890
◗ Angielski latem dla dzieci, m∏odzie˝y i poczàtkujàcych doros∏ych. Mgr j´zykoznawstwa. Dojazd do ucznia w Starej Mi∏oÊnie. 30z∏/45 lub 40z∏/60min. 505152898
◗ NAUKA GRY NA GITARZE – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.

WESO¸A, Trakt Brzeski 68 (parter)
tel. 609-711-754, pon.-pt. 9-17, sob. 9-13
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tel. 721 500 700

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY

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

GARDEN & PLEASURE

68

Tel. 601 262 086.

US¸UGI KRAWIECKIE

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

692-081-969
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◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem w godzinach 15–20. Posiadam wykszta∏cenie pedagogiczne i du˝e doÊwiadczenie w pracy
z dzieçmi. 730-784-652
◗ Mama 8-miesi´cznej dziewczynki, zaopiekuje si´ drugim
dzieckiem w podobnym wieku lub starszym. Szczegó∏y pod
nr tel: 600 335 363. Zapraszam :-)
◗ Niania 36 lat wieloletnie doÊwiadczenie, referencje, dyspozycyjnoÊç. tel. 531-331-099
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem w godzinach 15–20, lub w czasie
wakacji. Posiadam wykszta∏cenie pedagogiczne i du˝e doÊwiadczenie w pracy z dzieçmi. Tel. 730 784 652

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

Tel. 22 773 33 77
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DACHY

◗ Szukam pracy dla powa˝nej, kulturalnej, odpowiedzialnej
Ukrainki – opieka nad starszymi osobami. Dam referencje
– tel. 608 473 639, tel. do Ukrainki 886 789 576
◗ Odpowiedzialna studentka pomo˝e w drobnych pracach domowych. Zrobi´ zakupy, posprzàtam. Bardzo ch´tnie zaopiekuj´ si´ psem. 519-186-285
◗ Z∏ota Ràczka wykonuje wszelkie us∏ugi hydrauliczno-gazowe
i inne, kwalifikacje i uprawnienia tel. 503 583 568
◗ Roznios´ ulotki. tel. 883 466 477
◗ Poszukuj´ pracy, sprzàtanie mieszkaƒ, pomoc domowa, opieka
nad starszymi osobami. Ukrainka. Mam referencje. 888 717 615
◗ „J´drek – Z∏ota Ràczka”, poszukuj´ zleceƒ na gipsy, tynki, malowanie, tapetowanie, glazura, terakota itp. tel. 504 759 352
◗ Z∏ota ràczka. Wszelkie prace remontowe tel. 503759763
◗ Przyjm´ sprzàtanie domów, mieszkaƒ, mycie okien i prasowanie. Jestem osobà solidnà, posiadam d∏ugoletnie referencje. tel. 601-715-540
◗ Poszukuj´ pracy oraz zleceƒ: Hydraulik-Elektryk-Glazurnik,
bezpoÊrednio, tel. 693 324 348
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◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà,
uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje tel. 600 432 140.
◗ 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´ dzieckiem w wieku szkolnym podczas wakacji. Mo˝liwoÊç nauki angielskiego, niemieckiego i hiszpaƒskiego podczas wspólnego sp´dzania czasu. Posiadam prawo jazdy i samochód. Tel: 519-186-285
◗ 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´ budynek (gara˝, magazyn) 60m2+300m2 placu,
Warszawa Weso∏a (blisko Traktu Brzeskiego) teren ogrodzony cena 500 z∏+koszty tel. 601 620 890.
◗ Do wynaj´cia Stara Mi∏osna, mieszkanie 70m2 dwupokojowe
(30m2 i 20m2 z aneksem kuchennym), w domu jednorodzinnym
z niezale˝nym wejÊciem, niska cena, blisko MZA. 501 590 737.
◗ Do wynaj´cia jest kondygnacja –1 /z oknami/ na magazyn vis
a vis Urz´du Dzielnicy. Wszystkie media. Powierzchnia ok.
145m2. Tel. 693 862 799.
◗ Poszukuj´ do wynaj´cia: dom/ szeregowiec/ bliêniak w Starej Mi∏osnej. Tylko bezpoÊrednio. Tel. 600 335 363 lub 797 340 249.
◗ Wynajm´ bardzo klimatyczne mieszkanie w Starej Mi∏osnej
na ul. GoÊciniec. Mieszkanie ma 60 m2 i sk∏ada si´ z osobnej
kuchni, ∏azienki z kabinà, dwóch mniejszych, nieprzechodnich pokojów i osobnego salonu z du˝ym balkonem. Cena
1600z∏ + op∏aty. Joanna Majewska 606 440 633.
◗ Do wynaj´cia miejsce na placu na sprzeda˝ owoców sezonowych mi´kkich vis a vis Urz´du Dzielnicy W-wa Weso∏a przy
sklepie Ma∏pka. Tel. 793 236 896.
◗ Wynajm´ pokój w domku jednorodzinnym, na poddaszu, dla
ch∏opaka bez na∏ogów, tel: 511-777-393.
◗ 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.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Szukam pracy, us∏ugi porzàdkowe i prace w ogródku tel.
22 353 58 21.
◗ Szukam pracy, sprzàtanie, prasowanie, opieka nad dzieçmi.
Posiadam samochód. tel. 505 103 948, 501 968 547
◗ M∏odego, silnego empatycznego wolontariusza do pomocy
w opiece nad chorym 40 letnim m´˝czyznà 2 razy w tygodniu, tel. 600 793 702 po 20:00.
◗ Szukam pracy – mycie okien, sprzàtanie w domach, porzàdki tel. 511 210 315

US¸UGI OGRODOWE
• KOSZENIE I ZAK¸ADANIE TRAWNIKÓW
• WYCINANIE DRZEW
• PRACE PORZÑDKOWE
19

Tel. 513-148-238
◗ Z∏ota ràczka – porzàdki, remonty, malowanie i inne prace.
tel. 518 731 920
◗ Dozór mienia w Hurtowni, umowa zlecenie, 22 773 06 20,
Trakt Brzeski 45, Warszawa-Weso∏a.
◗ Gotowanie obiadów dla starszych osób tel. 511 210 315
◗ Drobne remonty solidnie i tanio „z∏ota ràczka” tel. 692 977 947
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. tel. 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.

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

◗
◗
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Z∏ota ràczka – elektryka – 516 075 825
Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje. 507 542 645.
Drobne naprawy i remonty -z∏ota ràczka- tel. 601313561
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
Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie
itp. tel. 507 097 028
Zdun, budowa i przebudowa piecy i kuchni kaflowych oczekuje propozycji tel. 723 745 118
Sprzàtanie na zamówienie. Piel´gnacja kwiatów w domu
i ogrodzie. tel. 793 456 990
Z∏ota ràczka 503 150 991 (dodatkowo rozbiórki, kucie betonu)
Hydraulik – elektryk – glazurnik – poszukuj´ pracy, zlecenia
na remont mieszkania, w tym wyburzam Êciany, rozbieram
budynki i sprzàtam podwórka i piwnice wraz z wywózkà –
bardzo tanio i solidnie, tel. 537 047 887.
Sk∏adanie mebli – 516 075 825.
Poszukiwani lekarze/lekarze pediatrzy z dzia∏alnoÊcià gospodarczà do wizyt domowych na terenie Warszawy 690 545 038.

Informacje pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub u naszego przedstawiciela handlowego: Konrad Skorupka,
tel. 607-314-667, konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
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WESO¸A

„Piana mydlana” na Dzieƒ Matki

Wizyta stra˝aków

Tu˝ przed dniem mam w Dwuj´zycznym Przedszkolu abc odby∏y si´ warsztaty mydlarskie dla dzieci.
Przedszkolaki mia∏y okazj´ zrobiç nietuzinkowe prezenty dla swoich ukochanych mam.
Na poczàtku warsztatów dzieci pozna∏y troch´ teorii – dowiedzia∏y si´, jak robi si´ myd∏o i z czego ono
powstaje. Nast´pnie przystàpi∏y do zaj´ç praktycznych. Ka˝de dziecko wybiera∏o foremk´ na kszta∏t myde∏ka, a by∏o w czym wybieraç – serduszka, gwiazdki,
misie... Kolejnym krokiem w naszej przedszkolnej linii
produkcyjnej by∏ dobór koloru myd∏a, a noski dzieci

W poniedzia∏ek 12.05.2014 r. przedszkolaki Gumisiaki goÊci∏y w murach swojej placówki stra˝aków.
Czterech m∏odych przystojniaków w koszarówkach
zaskoczy∏o dzieci swoimi odwiedzinami podczas planowanych zaj´ç przedszkolnych. Niespodzianka by∏a
wielka, gdy˝ o przyjeêdzie takich goÊci dzieci nie by∏y uprzedzone. Stra˝ak w he∏mie i ca∏ym rynsztunku
wszed∏ do sali z pytaniem „Czy gdzieÊ si´ pali?”.
Dzieci oniemia∏y ze zdziwienia i z zachwytu nie mog∏y oderwaç od niego oczu.
Celem tego spotkania by∏o poznanie zawodu stra˝aka. Dzieci us∏ysza∏y du˝o o odwadze i bohaterskich
czynach stra˝aków. Same te˝ mog∏y podzieliç si´ wiedzà o stra˝y nabytà w przedszkolu. Sam naczelnik prezentowa∏ oprzyrzàdowanie wozu stra˝ackiego: pompy, w´˝e, butle, pacho∏ki itp. Dzieci mog∏y sprawdziç
w∏asne si∏y w pos∏ugiwaniu si´ gaÊniczym sprz´tem.

selekcjonowa∏y najpi´kniejsze zapachy – kwiatowe
bàdê owocowe. Na koniec, by myde∏ko by∏o eleganckie, mo˝na by∏o je pi´knie przyozdobiç muszelkami,
cekinami i kolorowym brokatem.
W twórczej i pachnàcej atmosferze powstawa∏y cudne i niepowtarzalne pachnide∏ka, którymi dzieci mog∏y
obdarowaç swoje mamy z okazji ich Êwi´ta. Zapewne
wywo∏a∏y one uÊmiech na twarzach nie tylko dzieci, ale
równie˝ obdarowanych mam.

Aneta Kie∏ek
Dwuj´zyczne Przedszkole abc

II Dzielnicowy Konkurs Piosenki
Dzieci´cej „Magnoliada 2014”
W niepublicznym przedszkolu „ROBUÂ” zosta∏ zorganizowany II Dzielnicowy Konkurs Piosenki Dzieci´cej pt. „Magnoliada”. Honorowy patronat nad konkursem objà∏ Burmistrz Dzielnicy Weso∏a Edward K∏os.
„Magnoliada 2014” mia∏a charakter otwartego przeglàdu, do którego zaproszone zosta∏y dzieci ucz´szczajàce do przedszkoli z dzielnicy Weso∏a.

Konkurs mia∏ na celu rozwijanie umiej´tnoÊci pracy
w zespole, umo˝liwienie publicznej prezentacji umiej´tnoÊci wokalnych i muzycznych, wyró˝nienie najciekawszych wyst´pów oraz integracj´ mi´dzy przedszkolami.
Wyst´py dotyczy∏y maksymalnie pi´cioosobowych zespo∏ów. Ka˝dy z nich prezentowa∏ jednà piosenk´ o wybranej dowolnie tematyce autorstwa polskich twórców.

Wyst´py zosta∏y ocenione przez jury, w którego sk∏ad
wchodzili: Pani Alicja Twardowska – autorka ksià˝ek
i wydawca, Pani Dorota Lizun – piosenkarka oraz Pan Jaros∏aw Szmytkowski – przedstawiciel Wydzia∏u OÊwiaty.
Wszystkie wyst´py by∏y bardzo dobrze przygotowane.
Dwie pierwsze nagrody w konkursie otrzyma∏y zespo∏y:
„Rojbery” z utworem Danuty Jagie∏∏o „Czego pragnà
dzieci” oraz „Robusie” z piosenkà Doroty Gellner „Pi∏ka”.
Wszystkie przedszkola i dzieci otrzyma∏y dyplomy
oraz nagrody w postaci audiobooka „Wieczorynka
z Fryderykiem” z dedykacjà obecnej na konkursie autorki, Pani Alicji Twardowskiej. Mali artyÊci otrzymali
tak˝e upominki oraz gad˝ety ufundowane przez Urzàd
Dzielnicy Weso∏a. Na zakoƒczenie wszystkie zespo∏y
wspólnie zaÊpiewa∏y i zataƒczy∏y uk∏ad taneczny do
piosenki pt. „Do Weso∏ej wpad∏y nutki” Doroty Gellner.
Wszystkim dzieciom i nauczycielom gratulujemy!
Konkurs Piosenki Dzieci´cej wrós∏ ju˝ w tradycje dzielnicy Weso∏a i jak co roku odbywa si´ w okresie kwitni´cia magnolii, których nie mo˝e zabraknàç przy ulicy Magnolii na terenie Niepublicznego Przedszkola „ROBUÂ”.
Ju˝ dzisiaj zach´camy wszystkie przedszkola do
udzia∏u w III edycji konkursu „Magnoliada 2015”.
Zapraszamy do obejrzenia zdj´ç i relacji z konkursu na
stronie Przedszkola „ROBUÂ” www.robus.pl w zak∏adce Galeria/Zdj´cia z konkursów.

REKL AMA

Ewelina Dobosz

Tu˝ obok asystenci pana naczelnika rozwijali
i pod∏àczali wà˝ stra˝acki, z którego za chwil´ polecia∏y pod ogromnym ciÊnieniem du˝e iloÊci wody.
Dzieci pod okiem czujnych stra˝aków same kierowa∏y strumieniem w wyznaczonym kierunku. Czu∏y si´
jak na prawdziwej akcji. Ku wielkiej radoÊci ka˝dy
móg∏ przymierzyç he∏m stra˝acki, dêwignàç toporek
lub ustawiç pacho∏ek.
Najwi´kszà atrakcjà by∏o wsiadanie do wozu stra˝ackiego i us∏yszenie dêwi´ku syreny. Na dzieci czeka∏y równie˝ zawody w rozwijaniu i zwijaniu w´˝a
stra˝ackiego i wyÊcigi z ró˝nymi sprz´tami.
Aby jeszcze d∏u˝ej cieszyç si´ obecnoÊcià stra˝aków, dzieci zaprosi∏y goÊci do obejrzenia przedszkola i placu zabaw. Tym razem stra˝acy przypomnieli
sobie czasy dzieciƒstwa, np. siadajàc na zabawkowà
ciuchci´ lub chowajàc si´ do kolorowego domku. Zawiàza∏a si´ taka przyjaêƒ, ˝e ka˝de dziecko chcia∏o
byç na r´kach u stra˝aka. Ale˝ majà ch∏opcy pedagogiczne podejÊcie dzieci.
Jako wyraz wdzi´cznoÊci dzieci wykona∏y dla goÊci prac´ plastycznà, która zosta∏a przekazana na r´ce pana naczelnika. Gumisie natomiast dosta∏y od
stra˝aków pamiàtkowe plakaty.
By∏a to bardzo mi∏a i wartoÊciowa wizyta, którà
Gumisie wspominajà i prze˝ywajà do dziÊ, oglàdajàc
zrobione wówczas liczne zdj´cia.
Aby „przygoda ze stra˝à” trwa∏a d∏u˝ej, stra˝acy
zaprosili dzieci wraz z rodzicami na dzieƒ otwarty (liczne pokazy i szkolenia) do jednostki OSP Stara Mi∏osna
przy ul. GoÊciniec, który odby∏ si´ 18 maja 2014 r.
Dzieci, Grono Pedagogiczne i Dyrekcja przedszkola „GumiÊ” serdecznie dzi´kujà Naczelnikowi OSP
Stara Mi∏osna, p. Grzegorzowi Szczepaniakowi, p.
Dawidowi Wiciejowskiemu, p. Kacprowi Âwistakowi, p. Karolowi Âwistakowi za udzia∏ w spotkaniu.

Agnieszka Âwistak
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WESO¸A

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

WESO¸A

Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

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

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