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W E S O ¸A

dniu 22 czerwca odby∏a si´ pierwsza
edycja Hipodromowego Crossu Biegowego organizowanego przez Fundacj´ Ippon
oraz TN Biegówki. W rywalizacji wzi´∏o udzia∏
ponad 130 zawodników oraz 9 rodzinnych
sztafet. Wydarzenie uÊwietni∏y pokazy judo
dwukrotnego olimpijczyka Krzysztofa Wi∏komirskiego oraz zawodników klubu Judo Fight Club
z Weso∏ej, jak równie˝ animacje militarne
Zwiàzku ˚o∏nierzy Narodowych Si∏ Zbrojnych.
Uczestnicy imprezy mogli sami spróbowaç swoich si∏ w tej wspania∏ej dyscyplinie sportu, jakà
jest judo – w trakcie imprezy odby∏y si´ treningi otwarte pod okiem instruktorów JFC. SprawnoÊcià fizycznà mo˝na by∏o si´ wykazaç tak˝e
podczas wyÊcigów na ergometrach wioÊlarskich. JeÊli zaÊ ktoÊ mia∏ pytania, jak t´ sprawnoÊç polepszyç albo jak korzystnie wp∏ynàç na
swoje zdrowie odpowiednim od˝ywianiem,
radà s∏u˝yli fachowcy – fizjoterapeuta i dietetyk.

W

Wyniki zawodów biegowych znajdujà si´ na
stronie: www.fundacjaippon.pl, a obok prezentujemy minifotoreporta˝ z wydarzenia.
Katarzyna St´pniak, Hanna Kowalska

ZAPRASZAMY NA NASZÑ STRON¢ INTERNETOWÑ –

fot. Micha∏ Kierzkowski

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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1 kg

Kiełbasa ze wsi

38

9

cena za kilogram
Stół Polski

1 szt.

Promocja obowiązuje do końca lipca 2014 r.

54

39
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Granola
różne smaki

Majonez
Dekoracyjny
Winiary

50 g
Sante

400 g
Nestle

Coca-Cola
1,5 l
Coca Cola

Woda Żywiec
gazowana, niegazowana

35

9

1,5 l
Żywiec-Zdrój

1 szt.

59

7

99

8

9

1 szt.

1 szt.

1 szt.

18

1 szt.

1 szt.

Kawa Nescafe Classic

Lody Magnum
różne smaki

100 g
Nestle

250 ml
Algida

89

3

1 szt.

Sok Hortex
Pomarańcza

Lody Algida
Śmietankowe
różne smaki

1l
Hortex

1l
Algida

Nr 160 / Lipiec – Sierpieƒ 2014

WESO¸A

sala zabaw

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

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

POMOC PRAWNA
DLA DŁUŻNIKÓW
OBRONA PRZED KOMORNIKIEM
skarga na komornika, wstrzymywanie 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
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Wyrazy wspó∏czucia z powodu
Êmierci Mamy
Panu Piotrowi Zieliƒskiemu
Naczelnikowi Wydzia∏u Spraw
Spo∏ecznych i Lokalowych
Urz´du Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy
sk∏adajà
Dyrektor i Pracownicy
OPS Weso∏a

SIERPNIOWE SPOTKANIA

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

11 sierpnia 2014 r., od godz. 9.00
do godz. 18.00 – wszystkie grupy
12 sierpnia 2014 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Centrum”
19 sierpnia 2014 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Zielona”
26 sierpnia 2014 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Stara Mi∏osna”

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

Z prac Rady Dzielnicy
Czerwcowa sesja Rady
odby∏a si´ 12 czerwca.
Rozpocz´∏a si´ od zaopiniowania drobnych zmian
w tegorocznym bud˝ecie
dzielnicy
(zwi´kszenie
Êrodków na dotacje dla
niepublicznych placówek
oÊwiatowych, dostosowujàce ich poziom do liczby dzieci do nich
ucz´szczajàcych, oraz drobne korekty Êrodków
inwestycyjnych, wynikajàce z rozstrzygni´ç
przetargów).
Nast´pnie Rada zapozna∏a si´ ze sprawozdaniem OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej. Samo sprawozdanie zosta∏o przyj´te bez wi´kszej dyskusji,
która rozgorza∏a dopiero wokó∏ informacji Burmistrza o wynikach przeprowadzonej w OÊrodku kontroli. Kontrola wykaza∏a bowiem troch´
niedociàgni´ç formalnych, które nie mia∏y jednak wp∏ywu na merytorycznà prac´ OÊrodka.
W kolejnych punktach Rada zapozna∏a si´
z informacjami nt. pracy Zespo∏u ds. Bud˝etu
Partycypacyjnego, o pracy poszczególnych ko-

mórek Urz´du na rzecz mieszkaƒców oraz
o przygotowaniach do akcji Lato w MieÊcie.
Rada omawia∏a tak˝e tryb przygotowaƒ do
tworzenia przysz∏orocznego bud˝etu dzielnicy,
w szczególnoÊci ustalania wykazu przysz∏orocznych inwestycji. Ustalono, ˝e jak tylko Zarzàd
Dzielnicy b´dzie zna∏ wskaêniki bud˝etowe, przeka˝e je Radzie, zaÊ radni z poszczególnych osiedli
we w∏asnym gronie przedyskutujà priorytety w inwestycjach i przeka˝à je Zarzàdowi w sierpniu br.
Kolejne sesje Rady Dzielnicy (w trakcie wakacji)
zaplanowano na 10 lipca oraz 28 sierpnia br. Porzàdek obrad b´dzie dost´pny w Internecie,
wszystkich zainteresowanych planowanymi tematami serdecznie zapraszam. Sesje odbywajà si´
w sali obrad Rady i rozpoczynajà o godz. 14.00.
Osoby chcàce skontaktowaç si´ z radnymi,
prosz´ – ze wzgl´du na trwajàce wakacje –
o wczeÊniejsze umawianie si´ telefoniczne lub
potwierdzanie, czy dany radny nie jest akurat na
wyjeêdzie. Telefon Biura Rady: 22 773 60 85.
Z powa˝aniem
Marcin J´drzejewski
przewodniczàcy Rady

Boiska szkolne dla nas
Boiska szkolne – nowoczesne, z bezpiecznà nawierzchnià w dobrym stanie technicznym – do tej
pory w okresie wakacyjnym, gdy pogoda sprzyja
zabawie i sportowym rozgrywkom, sta∏y puste.
Przez dwa miesiàce nikt nie móg∏ cieszyç si´ z tej
infrastruktury. Jednak od tego roku ma si´ to
zmieniç. Biuro Edukacji zadecydowa∏o o udost´pnieniu nam szkolnych boisk w lipcu i sierpniu.
W Weso∏ej dost´pne b´dà obiekty sportowe w:
■ Szkole Podstawowej nr 174 z Oddzia∏ami
Integracyjnymi im. Tadeusza KoÊciuszki
(Plac Wojska Polskiego 28)
■ Szkole Podstawowej nr 173 im. Górników
Polskich (Trakt Brzeski 18)

■

■
■

■

Szkole Podstawowej nr 171 im. Stanis∏awa
Staszica (ul. Armii Krajowej 39)
Szkole Podstawowej nr 353 (ul. Cieplarniana 23)
Gimnazjum nr 119 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego (ul. Klimatyczna 1)
Zespole Szkó∏ nr 94 (ul. Krótka 1).

We wszystkich wy˝ej wymienionych miejscach z boisk do pi∏ki no˝nej, siatkowej, koszykowej, r´cznej oraz bie˝ni b´dziemy mogli korzystaç w godzinach okreÊlonych na stronie
Urz´du m.st. Warszawy: www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/zajecia-pozalekcyjne/
6037-boiska-szkolne.
Olga ¸´cka

REKL AMA

SKUP SAMOCHODÓW

US¸UGI GEODEZYJNE

FIRMA KUPI SAMOCHODY OSOBOWE, CIĘŻAROWE, VAN. KAŻDY STAN
TECHNICZNY. AUTA CAŁE, SKORODOWANE RÓWNIEŻ BEZ OPŁAT.

DOJAZD DO KLIENTA
PŁATNE GOTÓWKĄ

•
•
•
•
•
•

PO PROSTU KAŻDE

536 999 619

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

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
WESO¸A

Zespó∏ redakcyjny: Karol Dziwiƒski, Ma∏gorzata Grabczyƒska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Nina Klejnowska,
Hanna Kowalska (sekretarz redakcji, tel. 607-288-793), Anna Ksi´˝opolska, Marian Mahor, Martyna Nowosielska, Urszula
Religioni, Katarzyna Szaszkiewicz.
Reklama: Konrad Skorupka – tel. 607-314-667, e-mail: konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
i nie gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie
prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej.
Za informacje zawarte w reklamach redakcja
nie odpowiada.

2

Kontakt z redakcjà: tel.: 22-810-26-04, faks: 22-812-09-98,
e-mail: redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Adres do korespondencji: 03-936 Warszawa, ul. Zwyci´zców 20, lok. 2.
Wydawca: J-PROPERTY. ISSN 2300-0414. Nak∏ad: 8200 egz. Gazeta bezp∏atna!

Nr 160 / Lipiec – Sierpieƒ 2014

WESO¸A

UroczystoÊç poÊwi´cona bohaterom

Powstania Styczniowego
dniu 18 czerwca 2014 roku w koÊciele pw.
Êw. Jana Paw∏a II odby∏a si´ uroczystoÊç
poÊwi´cona 150. rocznicy Powstania Styczniowego. O godzinie 10.00 odprawiono uroczystà Msz´
Âwi´tà, w trakcie której Proboszcz, Ksiàdz Wies∏aw Okoƒ, przybli˝y∏ wszystkim postaç Romualda Traugutta. Nast´pnie poÊwi´ci∏ stary d´bowy
krzy˝ w ho∏dzie sk∏adanym przez mieszkaƒców
Weso∏ej bohaterskim powstaƒcom. Po mszy od-

W

by∏a si´ krótka cz´Êç artystyczna, podczas której
wystàpi∏ dr Grzegorz ¸eszczyƒski i przedstawi∏ rys
historyczny Powstania Styczniowego. Nast´pnie
Pan Edward K∏os, Burmistrz Dzielnicy Weso∏a,
wr´czy∏ nagrod´ laureatowi konkursu literackiego
„Gloria Victis” – Markowi Jurko za opowiadanie
pt. „Wymaganie” poÊwi´cone bitwie pod Budà
Zaborowskà 14 kwietnia 1863 roku i jej dowódcy
majorowi Waleremu Remiszewskiemu.
Po uhonorowaniu laureata uczeƒ Spo∏ecznej
Szko∏y Muzycznej w Weso∏ej Kamil Sacharczuk zagra∏ „Etiud´ rewolucyjnà” (op. 10 nr 12) i „Poloneza cis-moll” (op. 26 nr 1) Fryderyka Chopina. Na
zakoƒczenie cz´Êci artystycznej uczestnicy uroczystoÊci us∏yszeli piosenk´ „Bia∏y krzy˝” w wykonaniu Klaudii Milczarczyk. Organizatorem uroczystoÊci byli: Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, Proboszcz Parafii Êw. Jana Paw∏a II oraz
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Weso∏a.

Krótka historia d´bowego krzy˝a
Krzy˝ zosta∏ znaleziony przypadkiem w lesie na
wysokoÊci cmentarza przy Al. Marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego w dzielnicy Weso∏a w styczniu 2012
roku przez mieszkaƒca Weso∏ej – Pana Macieja
Cegliƒskiego, przedstawiciela Mazowieckiego
Stowarzyszenia Historycznego „Exploratorzy.pl”.

Stan krzy˝a wskazywa∏ na koniecznoÊç podj´cia dzia∏aƒ ratunkowych majàcych na celu zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem. Doraênie
zosta∏ ograniczony jego kontakt ze Êció∏kà leÊnà.
Pan Maciej Cegliƒski nawiàza∏ kontakt z Wydzia∏em OÊwiaty, Kultury i Sportu Dzielnicy Weso∏a, przes∏a∏ zdj´cia obiektu oraz jego opis. Zaproponowa∏, aby Mazowieckie Stowarzyszenie
Historyczne „Exploratorzy.pl” – w ramach posiadanych Êrodków – przewioz∏o krzy˝
w suche miejsce i podda∏o go zabiegom
renowacyjnym za pomocà preparatów
ogólnie dost´pnych na rynku. Po renowacji Pan Cegliƒski proponowa∏ np. przekazaç krzy˝ jednej z pobliskich parafii.
Obiekt ten nie znajdowa∏ si´ i aktualnie
równie˝ nie znajduje si´ w ˝adnej ewidencji Urz´du Dzielnicy Weso∏a, nie by∏o równie˝ nic wiadomo o jego w∏aÊcicielu. Podobnie ˝adnych informacji na jego temat
nie posiada∏o Biuro Sto∏ecznego Konserwatora Zabytków. W zwiàzku z powy˝szym
przyj´to tok post´powania zaproponowany przez Stowarzyszenie „Exploratorzy.pl”.
W kwietniu 2012 roku odnaleziono
w∏aÊciciela dzia∏ki, na której le˝a∏ krzy˝. W∏aÊciciel wyrazi∏ zgod´ na zabranie krzy˝a, przeprowadzenie renowacji i ewentualne przekazanie
go jednej z parafii w Weso∏ej.
Stowarzyszenie zaj´∏o si´ znaleziskiem troskliwie i przewioz∏o w bezpieczne miejsce, w którym d´bowy krzy˝ poddany zosta∏ ogl´dzinom,
podstawowej rekonstrukcji i konserwacji. Ustalono – na podstawie porównania z fotografiami
innych obiektów z tego okresu – ˝e krzy˝ pochodzi z drugiej po∏owy XIX w. Na krzy˝u umieszczone sà inskrypcje w j´zyku ∏aciƒskim (prawdopodobnie: „Beati mortui qui in Domino moriuntur”). Krzy˝ nie jest kompletny, widaç na nim
Êlady z∏amania u podstawy.
Do lipca 2013 roku krzy˝ zosta∏ odgrzybiony
i zakonserwowany. Jego oryginalny wyglàd
zosta∏ zachowany, krzy˝ nie by∏ sztukowany –
zosta∏y jednak uzupe∏nione ubytki w Êrodku.
Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne
„Exploratorzy.pl” w porozumieniu z Urz´dem
Dzielnicy Weso∏a oraz Parafià Âwi´tego Jana Paw∏a II w Weso∏ej przekaza∏o to niecodzienne znalezisko do koÊcio∏a tej w∏aÊnie parafii, ze wzgl´du
na jej garnizonowy, wojskowy charakter.
Wprawdzie nie ma dowodów na bezpoÊredni zwiàzek krzy˝a z Powstaniem Styczniowym,

70. ROCZNICA WYBUCHU
POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO
Rada i Zarzàd
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
zapraszajà do udzia∏u w akcji
„Spotkanie z Powstaniem Warszawskim”,
która odb´dzie si´ w dniu

1 sierpnia 2014 r.
w godz. 12.00–18.00
na skwerze u zbiegu ul. 1 Praskiego
Pu∏ku oraz ul. Sikorskiego.
W programie m.in.:
- tworzenie plakatów powstaƒczych,
- szycie opasek powstaƒczych
(na maszynach do szycia),
- malowanie chlebaków.
Dla aktywnych uczestników akcji upominki
zwiàzane z Powstaniem Warszawskim!
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

niemniej istnieje du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e
taki zwiàzek jest.
W dniu 18 czerwca 2014 roku, w 150. rocznic´ jednej z ostatnich bitew Powstania – bitwy
pod Sieradzem, w koÊciele pw. Êw. Jana Paw∏a
II zosta∏ on poÊwi´cony przez Proboszcza, Ksi´dza Wies∏awa Okonia.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

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.wiadomoscisasiedzkie.pl

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
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Osiedle Plac Wojska Polskiego
2.1 Rewitalizacja cz´Êciowa parku
* Modernizacja uk∏adu drogowego Osiedla Plac
Wojska Polskiego – etap VIII by∏a przekazana Zarzàdowi i Radzie Dzielnicy do realizacji w 2014 roku, ale ze wzgl´du na przeniesienie Êrodków finansowych na budow´ drogi wyjazdowej z osiedla (skr´t w prawo na Rembertów) odstàpiono od
realizacji powy˝szej propozycji, dlatego wnosz´
przedmiotowy wniosek do realizacji w 2015 roku.

Modernizacja uk∏adu
drogowego – etap VIII
W dniu 11 czerwca br.
(zgodnie z obowiàzujàcà
procedurà) przedstawi∏em
Panu Burmistrzowi wniosek, w którym zawar∏em
postulaty Paƒstwa oraz w∏asne w sprawie modernizacji
uk∏adu drogowego (i nie tylko), do uwzgl´dnienia
w za∏àczniku dzielnicowym do uchwa∏y bud˝etowej m.st. Warszawy na 2015 rok, jak ni˝ej:

Akcja „Czyste osiedle”
W dniu 14 czerwca br. w ramach akcji „Czyste
osiedle” przy zasadniczym wsparciu logistycznym w∏adz dzielnicy, a szczególnie Zespo∏u
Ochrony Ârodowiska zorganizowa∏em po raz
kolejny odbiór i wywóz wszelkich nieczystoÊci
z terenu osiedla.
Efektem tej akcji by∏ wywóz trzech kontenerów pe∏nych wspomnianych nieczystoÊci oraz
uporzàdkowanie terenu pomi´dzy pasiekà a altankà Êmietnikowà ogródków dzia∏kowych.

1. Modernizacja uk∏adu drogowego Placu Wojska Polskiego – etap VIII*
1.1 Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej (drogi po˝arowej) doprowadzajàcej do
bloków nr 109, 110, 111,112 i 113
1.2 Modernizacja – przebudowa drogi pomi´dzy blokami 151 i 152 a blokami 153 i 154
(cz´Êciowo zmodernizowana)

Jak zwykle cz´Êç „zb´dnego mienia” sk∏adowano we wskazanym miejscu ju˝ w przeddzieƒ akcji, tj. 13 czerwca, i jak zwykle musieliÊmy z kolegami zajàç si´ za∏adowaniem tego˝
„mienia”.
Za pomoc w realizacji tej wspólnej sprawy
sk∏adam serdeczne podzi´kowania Pani Wies∏awie Galon, Panom: Zdzis∏awowi Zaklice,
Tomkowi Filipowskiemu, Henrykowi KrzyÊpiakowi, a szczególnie Paƒstwu Teresie i Januszowi Gawroƒskim, a tak˝e Panom nie wymienionym z imienia i nazwiska.
Szczególne s∏owa podzi´kowania kieruj´ pod
adresem Kierownika Zespo∏u Ochrony Ârodowiska Pani Gra˝yny Garwackiej.
Kolejna akcja „Czyste osiedle” b´dzie mia∏a
miejsce w dniu 9 sierpnia br. od godziny 10.00
w dotychczasowym rejonie – pasieki Pana Mariana.
Serdecznie pozdrawiam!
dr Stefan S∏owikowski
wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Otwarcie Klubu KoÊciuszkowca
W dniu 6 czerwca 2014 r., po trwajàcym ponad dwa lata remoncie, nastàpi∏o uroczyste
otwarcie Klubu KoÊciuszkowca – Klubu 1 Warszawskiej Brygady Pancernej (1 WBPanc). Punktualnie o godz. 11.00 z∏ocistà wst´g´ przeci´li:
Dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Leszek Surawski, Dowódca
1 WBPanc cz.p.o. p∏k Krzysztof Radomski oraz
kierowniczka Klubu Monika Urbanek.

Na otwarcie Klubu KoÊciuszkowca przyby∏o wielu goÊci, m.in.: byli dowódcy
1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej,
1 Praskiego Pu∏ku Zmechanizowanego,
1 Warszawskiej Brygady Pancernej, przedstawiciele Departamentu Wychowania
i Promocji ObronnoÊci oraz Wojskowego
Centrum Edukacji Obywatelskiej, 26 Wojskowego Oddzia∏u Gospodarczego, przedstawiciele w∏adz samorzàdowych i administracyjnych dzielnicy Weso∏a miasta sto∏ecznego Warszawy, a przede wszystkim ˝o∏nierze
i pracownicy wojska 1 WBPanc.
GoÊciom zaprezentowano pomieszczenia Klubu; atrakcjà by∏a projekcja filmu „Powstanie
Warszawskie”, podczas której zaprezentowano
mo˝liwoÊci sali kinowej, wyposa˝onej w najnowoczeÊniejszà aparatur´ projekcyjnà i oÊwietleniowà. Swoje programy zaprezentowa∏y te˝
dzieci z sekcji artystycznych Klubu.

Na uroczystoÊci z okazji otwarcia Klubu nie
mog∏o zabraknàç ˝o∏nierskiego pocz´stunku
oraz wielu atrakcji dla najm∏odszych. Wieczorny
koncert Eleni zakoƒczy∏ ten wspania∏y dzieƒ.
mjr Tomasz Antoni Klóskowski,
kpt. Sebastian Kostecki
fot. mjr Tomasz Antoni Klóskowski
i st. chor. Jaros∏aw Zaborowski
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KANCELARIA ADWOKACKA
SPRAWY CYWILNE:
✔
✔

spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

SPRAWY RODZINNE:
✔

rozwody

✔

opiekuƒcze

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

tel.: 22 201 92 60, 608 529 502
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 54
e-mail: majewski.adwokat@wp.pl
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Ods∏oni´cie tablic z nazwami rond
●
●
●
●

W dniu 11 czerwca 2014 roku o godzinie 9.00
u zbiegu ulic 1 Praskiego Pu∏ku i Niemcewicza
odby∏o si´ uroczyste ods∏oni´cie tablic z nazwami rond w dzielnicy Weso∏a. Podczas uroczystoÊci Jakub Dmochowski, uczeƒ Spo∏ecznej Szko∏y
Podstawowej nr 12 im. Emanuela Bu∏haka,
przedstawi∏ wszystkie nazwy dla rond:
● rondo p∏k. Józefa Kleibera – skrzy˝owanie
ul. Okuniewskiej i 1 Praskiego Pu∏ku,
● rondo Emanuela Bu∏haka – skrzy˝owanie ul.
1 Praskiego Pu∏ku i Niemcewicza,

●
●
●

rondo Mansweta Âmigielskiego – skrzy˝owanie ul. Brata Alberta i Wspólnej,
rondo ksi´dza Stanis∏awa Witkowskiego –
skrzy˝owanie ul. Jana Paw∏a II i GoÊciniec,
rondo Macierowe Bagno – skrzy˝owanie ul.
Jana Paw∏a II i Granicznej,
rondo Pohulanka – skrzy˝owanie ul. Jana
Paw∏a II i Pogodnej,
rondo Mi∏osna – skrzy˝owanie ul. Jana Paw∏a II i Rumiankowej,
rondo Józefa Maroszka – skrzy˝owanie ul.
Jana Paw∏a II i GoÊciniec,
rondo Starej Cegielni – skrzy˝owanie ul. GoÊciniec i Fabrycznej.

Po prezentacji rond Pan Edward K∏os, Burmistrz Dzielnicy Weso∏a, wr´czy∏ podzi´kowania
pomys∏odawcom nazw. Kolejnym punktem tego
wydarzenia by∏o uroczyste ods∏oni´cie tablicy

informacyjnej dotyczàcej ksi´cia Emanuela Bu∏haka przez Panià Ligi´ Krajewskà, pos∏ank´ na
Sejm RP, Pana Edwarda K∏osa, Burmistrza Dzielnicy Weso∏a, Pana Edwarda Kalisza, Dyrektora
OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a, oraz
dwóch uczniów SSP nr 12 im. Emanuela Bu∏haka. Nast´pnie proboszcz Parafii OpatrznoÊci Bo˝ej o. Mariusz T∏okiƒski poÊwi´ci∏ rondo im.
Emanuela Bu∏haka. Na koniec uroczystoÊci odby∏a si´ krótka cz´Êç artystyczna. Uczniowie SSP nr
12 im. E. Bu∏haka zaÊpiewali piosenk´ pt. „Jan
Sebastian Bach”, a J´drzej åwikowski i Jakub
åwikowski – uczniowie klasy VI Spo∏ecznej Szko∏y Muzycznej I stopnia w Warszawie-Weso∏ej,
zdobywcy I miejsca na Festiwalu Juwenal 2014,
zagrali: „Taniec Anitry” Edvarda Griega oraz
„Szarad´” Henry’ego Manciniego.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Âwi´to Stra˝aka w OSP Weso∏a
W dniu 31 maja 2014 r.
na terenie Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej odby∏o si´ coroczne Âwi´to
Stra˝aka. WÊród zaproszonych goÊci byli m.in. Pani
Pose∏ Ligia Krajewska, Zast´pca Komendanta Miejskiego PSP w Warszawie st.
bryg. Bogdan ¸asica oraz Zast´pca Dyrektora
Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego Pan Marek Kujawa. Honorowymi goÊçmi byli
stra˝acy z obwodu rówieƒskiego na Ukrainie
z p∏k. Anatolem Poluszkiewiczem na czele.
Po powitaniu goÊci i z∏o˝eniu meldunku o gotowoÊci pododdzia∏u OSP do uroczystoÊci nastàpi∏o podniesienie flagi na maszt. W dalszej cz´Êci
uroczystoÊci ksi´˝a kapelani Krzysztof Jackowski
i Zbigniew Wojciechowski dokonali poÊwi´cenia
nowych gara˝y i samochodów ratowniczo-gaÊniczych. Nast´pnie wr´czono odznaczenia i wyró˝nienia ratownikom. Medale „Zas∏u˝ony dla
ochrony przeciwpo˝arowej” otrzymali: dh Pawe∏
Karabin – z∏oty, dh Tomasz Jarzàb – srebrny, a dh
Zofia Zagaƒczyk i dh Artur Wojtysiak – bràzowe.
Odznakà „Stra˝ak Wzorowy” wyró˝nieni zostali
druhowie Marcin ¸apicz i Arkadiusz Rybicki.
Prezydent m.st. Warszawy przyzna∏a specjalne
wyró˝nienia druhom: Maciejowi Kalinowskiemu,

Markowi Przybyszowi, Przemys∏awowi Ró˝alskiemu, Andrzejowi Sitarskiemu, Arielowi Âniegockiemu i Grzegorzowi Wawrzyniakowi. W imieniu Pani Prezydent wr´cza∏ je Pan Dyrektor Marek Kujawa. Odznaki „Za wys∏ug´ lat” otrzymali: dh
Roman Kalupa – 45 lat, dh Tomasz Âniegocki –
35 lat, dh Zdzis∏awa Popowska – 30 lat, dh Sebastian Ejsmont – 20 lat, dh Jadwiga Gryz – 20 lat,
dh ¸ukasz Kieruzal – 15 lat, dh Maciej O∏dakowski – 5 lat, dh Andrzej Sitarski – 5 lat.
Pochwa∏´ Zarzàdu OSP za du˝y wk∏ad pracy
w dzia∏alnoÊç stowarzyszenia otrzymali: dh
Przemys∏aw Ró˝alski, dh Maciej O∏dakowski i dh
Grzegorz Stój. Pochwa∏´ Naczelnika OSP za wzorowe wykonywanie zadaƒ ratowniczych oraz
du˝y wk∏ad pracy we w∏aÊciwe utrzymywanie
gotowoÊci bojowej Jednostki Operacyjno-Technicznej otrzymali dh Arkadiusz Malik i dh Micha∏
Kajkowski.
Na wniosek Naczelnika Zarzàd OSP podjà∏
uchwa∏´ o awansowaniu na wy˝sze stopnie
funkcyjne: na stopieƒ pomocnika dowódcy plutonu awansowa∏ dh Pawe∏ Karabin, na stopieƒ
pomocnika dowódcy sekcji – dh Krzysztof Ma∏kowski, na stopieƒ dowódcy roty – dh Krzysztof
Zieliƒski, na stopieƒ starszego stra˝aka – dh
Krzysztof Woêniakowski, dh Marek Przybysz, dh
Grzegorz Stój, na stopieƒ stra˝aka – dh Jakub
Chyrzyƒski i dh Andrzej Gmerek.

UroczystoÊç by∏a równoczeÊnie inauguracjà jubileuszowego 110 roku istnienia za∏o˝onej przez
Emanuela ksi´cia Bu∏haka OSP w Woli Grzybowskiej. W uznaniu zas∏ug Emanuela ksi´cia Bu∏haka okres od czerwca 2014 do wrzeÊnia 2015 roku jest dla OSP Weso∏a rokiem jego imienia.
W swoim wystàpieniu wiceprezes OSP dh Andrzej Klimm przybli˝y∏ zebranym zarówno postaç
za∏o˝yciela, jak i jego zas∏ugi dla weso∏owskiej
stra˝y. Honorowy patronat nad obchodami jubileuszu i Roku Bu∏haka sprawujà Prezes Zarzàdu
G∏ównego Zwiàzku Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych Rzeczypospolitej Polskiej dh Waldemar
Pawlak i Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej gen. bryg. Wies∏aw LeÊniakiewicz.
Gra˝yna Weber
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dywanów
● wyk∏adzin
tapicerki meblowej i samochodowej

PRANIE

●

●

tel. 500-753-803
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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PTTK zaprasza
Sp∏yw kajakowy Rawkà
Serdecznie zapraszamy na sp∏yw Rawkà. Tym razem pokonamy 16 km od Suliszewa do Bud Grabskich, gdzie zakoƒczymy sp∏yw w oÊrodku Sosenka. Trasa urozmaicona, kr´ta, ale bez m´czàcego
nadmiaru przeszkód i przeniosek, dost´pna dla poczàtkujàcych kajakarzy, choç tak˝e tym bardziej doÊwiadczonym powinna przynieÊç sporo satysfakcji.
W drodze powrotnej zatrzymamy si´ na romantyczny spacer w Parku Arkadia ko∏o Nieborowa.
Rawka jest prawym dop∏ywem Bzury, o d∏ugoÊci
95 km. Dolina Rawki to zjawisko odosobnione na
Mazowszu i niezwyk∏e w tej cz´Êci kraju. Naturalny
bieg koryta rzecznego o licznych meandrach i starorzeczach, wysepki i ∏achy w nurcie o zmiennej g∏´bokoÊci, zwarty kompleks Puszczy Bolimowskiej – czynià z samej rzeki i jej okolic malowniczy krajobraz.
Rozciàgni´ta po obu stronach rzeki Puszcza Bolimowska o powierzchni dochodzàcej do 10 tysi´cy
ha to wspó∏czeÊnie najwi´kszy po Puszczy Kampinoskiej zwarty obszar leÊny w okolicach Warszawy.
Wyjazd: 13 wrzeÊnia 2014, zbiórka na parkingu pod
halà sportowà przy ul. Pogodnej o godz. 7.30
Powrót: w to samo miejsce ok. godz. 20.00
Trasa: ok. 16 km, ∏atwa/Êrednio trudna, tak˝e dla poczàtkujàcych czy rodzin z dzieçmi, malutka iloÊç przeniosek i przeszkód, szybki nurt wody.
Wpisowe: 70 z∏ doroÊli, 55 z∏ dzieci do 15 roku ˝ycia
(p∏atne w ciàgu 10 dni od zg∏oszenia)

Wy˝ywienie: grochówka, ciasto. B´dzie ognisko,
warto wi´c zabraç w∏asne kie∏baski do pieczenia.
Zg∏oszenia: do wyczerpania limitu miejsc lub do 5
wrzeÊnia 2014 r.
Kierownik wyjazdu: Anna Ksi´˝opolska, tel. 602
344 309
Miejsc: 63

Serdecznie zapraszam!
Anna Ksi´˝opolska

Karkonosze, Dolny Âlàsk...
Tym razem proponujemy Paƒstwu wypraw´
w odleg∏y region Polski. B´dzie to cz´Êciowo wyprawa górska, a cz´Êciowo objazdówka autokarowa. Bo Karkonosze i Dolny Âlàsk to przepi´kna krajobrazowo i niewiarygodnie bogata
w unikalne zabytki kraina. Mimo ˝e jedziemy na
cztery pe∏ne dni, to i tak czasu starczy nam ledwie na liêni´cie przebogatego dziedzictwa kulturowego tego regionu. A zobaczymy m.in.:
Byczyn´ – miasteczko z zachowanym Êredniowiecznym uk∏adem architektonicznym
i kompletnymi murami miejskimi, OleÊnic´,
Âwidnic´ ze s∏ynnym na ca∏y Êwiat KoÊcio∏em
Pokoju, Zamek Ksià˝, Zamek Bolków, kopalni´
uranu w Kowarach, malowniczà Âwiàtyni´
Wang, muzeum Karkonoskie Tajemnice, Dolin´
Pa∏aców, poniemiecki kompleks podziemnego
miasta w Osówce, sanktuarium w Wambierzycach, twierdz´ K∏odzko, twierdz´ w Srebrnej
Górze, Kamieniec Zàbkowicki z opactwem cystersów i zamkiem, Strzelce Opolskie z ruinami
zamku Piastów Âlàskich...

Bieg Ârodkiem Âwidra coraz bli˝ej!
Serdecznie zapraszamy 27 lipca
do udzia∏u w biegu Êrodkiem rzeki!
To wyjàtkowe wydarzenie sportowe
pod patronatem medialnym „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, organizowane nieopodal Józefowa i Otwocka, tu˝
u wrót aglomeracji warszawskiej.
Jest to jedna z nielicznych imprez w Polsce,
podczas których biegamy dok∏adnie w nurcie
rzeki! Rywalizacja biegowa w wodzie wymaga
sporej si∏y i niez∏ej techniki. Pomimo ˝e dystanse

sà krótkie, to wysi∏ek jest naprawd´ niesamowity. OczywiÊcie wzrasta on wraz z kolejnymi kilometrami trasy. Zawody b´dà wi´c wymagajàce
i pozostawià sporo wra˝eƒ!
Informacje i zapisy na stronie zawodów:
http://funexsports.pl/biegsrodkiemswidra.
Zawody rozgrywamy na trzech dystansach:
1. G∏ównym – 5000 m – dla zawodników powy˝ej 18 roku ˝ycia*
2. Ârednim – 1800 m – dla zawodników powy˝ej 18 roku ˝ycia*

Prócz zwiedzania przejdziemy spacerem przez
Ânie˝k´ oraz przez Góry Sto∏owe z unikatowymi
formacjami skalnymi na Szczeliƒcu, a jak kondycja pozwoli, to mo˝e coÊ jeszcze...
Wyjazd: 25 wrzeÊnia 2014, zbiórka na parkingu pod
halà sportowà przy ul. Pogodnej o godz. 7.00
Powrót: w to samo miejsce 28 wrzeÊnia ok. godz. 23.00
Wpisowe: 440 z∏ doroÊli, 390 z∏ dzieci do 15 roku ˝ycia (zaliczka w wysokoÊci 100 z∏ p∏atna w ciàgu 10 dni
od zg∏oszenia)
Wy˝ywienie: Êniadania i obiadokolacje
Noclegi: hotele i pensjonaty, pokoje wieloosobowe.
Zg∏oszenia: do wyczerpania limitu miejsc lub do
18 wrzeÊnia 2014 r.
Kierownik wyjazdu: Marcin J´drzejewski, tel. 601
31 48 22
Miejsc: 50
Uwaga! Wyjazd jest 4-dniowy, osoby pracujàce b´dà
musia∏y postaraç si´ wczeÊniej o 2 dni urlopu.

Serdecznie zapraszam!
Marcin J´drzejewski

Kajakami po Jurze
Mamy jeszcze wolne miejsca na wakacyjny
sp∏yw po Warcie i Liswarcie w dniach 2–3 sierpnia, o którym pisaliÊmy w poprzednim wydaniu
WS. Zach´camy Paƒstwa do udzia∏u.
Wi´cej informacji o powy˝szych
imprezach, a tak˝e zg∏oszenia na nie
na naszej stronie internetowej
www.pttkwesola.pl – Zarzàd Ko∏a

3. Krótkim – 600 m – dla dzieci w wieku 10–15 lat.
* start osób powy˝ej 15 lat – za zgodà rodziców.

Biuro, start i meta znajdujà si´ na pla˝y miejskiej Otwock vis-∫-vis hotelu Holiday Inn.
Rzeka na 90% trasy biegu ma g∏´bokoÊç ok.
30 cm, nieliczne miejsca majà ok. 100 cm (ale
tylko na trasie g∏ównej!). Tras´ w rzece wybiera
si´ samemu, pod zakazem wchodzenia na brzeg
i jego dotykania! Mo˝na biegaç boso, mo˝na
w butach – trzeba mieç przypi´ty i widoczny nuler startowy.
EXTREME SPORTS
Fundacja Wspierania Sportu Ekstremalnego
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KSEROKOPIARKI

DRUKARKI
TONERY

SPRZEDA˚ • SERWIS

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

tel. 602

58 96 58,
58
501 671 999

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

PROTEZY • NAPRAWA
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SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej


Leczenie dorosłych i dzieci



Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego



Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), tel. 505 099 069
Warszawa-Wesoła, Stara Miłosna
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Infrastruktura w dzielnicy
Od wielu lat spore kwoty przeznaczane sà w Weso∏ej na budow´ dróg, oÊwietlenia, kanalizacji czy wodociàgów. Jaki jest wi´c stan naszej weso∏owskiej infrastruktury? Gdzie sà braki, a o których rejonach mo˝emy powiedzieç, ˝e prace zosta∏y zakoƒczone?
Tym razem postanowi∏am przyjrzeç si´ bli˝ej sieci
wodociàgowej i kanalizacyjnej.
Zarówno sieç wodociàgowa, jak i kanalizacyjna docierajà do oko∏o 90% mieszkaƒców dzielnicy. Jedynie
pewne obszary Groszówki oraz rejon Pohulanki i Macierówki w Starej Mi∏oÊnie nadal pozostajà poza dost´pem do tych sieci.

D∏ugoÊç sieci
wodociàgowej wynosi
103,2 km. Jej eksploatacjà
(poza odcinkiem o d∏ugoÊci
1,9 km znajdujàcym si´ na
osiedlu Plac Wojska Polskiego) zajmuje si´ MPWiK.
Zaopatrzenie w wod´ z uj´ç
czwartorz´dowych mo˝liwe
jest dzi´ki trzem hydroforniom
i trzem stacjom uzdatniania wody.
Sieç kanalizacji sanitarnej w Weso∏ej ma d∏ugoÊç 91,6 km, a jej eksploatacjà zajmujà si´ cztery instytucje:
• MPWiK (48,6 km) – Wola Grzybowska, Weso∏a-Centrum, Groszówka, Zielona,
• ZBDWiJ (32,9 km) – teren Starej Mi∏osny,
• Urzàd Dzielnicy (8,4 km) – Stara Mi∏osna – cz´Êç pó∏nocna oraz cz´Êç
ulicy GoÊciniec, Borkowska, Cieplarniana, cz´Êç U∏aƒskiej,
• Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (1,7 km) – teren osiedla Plac Wojska Polskiego.
Dodatkowo na terenie Weso∏ej wybudowano 15,4 km kanalizacji deszczowej odwadniajàcej drogi. Budowana jest równie˝ kanalizacja deszczowa rozsàczalna (gdy pozwalajà na to warunki gruntowe).
Reasumujàc, z ka˝dym rokiem liczba odbiorców pod∏àczanych do sieci
roÊnie. Zapewne w perspektywie paru lat wspó∏czynnik nasycenia siecià
wodociàgowà i kanalizacyjnà w naszej dzielnicy osiàgnie 100%.
Anna Ksi´˝opolska

dniu 30 sierpnia 2014 roku w godz.
10.00–16.00 odb´dzie si´ w OÊrodku
Kultury w Dzielnicy Weso∏a (ul. Starzyƒskiego
21) plenerowy Pchli Targ „Weso∏a Pche∏ka”.
Inicjatywa powsta∏a dzi´ki mieszkaƒcom,
z ch´ci stworzenia w Weso∏ej przestrzeni dla
wspólnego odpoczynku, a tak˝e mo˝liwoÊci
wymiany rzeczy, które zalegajà w szafach.

W

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Podczas targu przewidzianych zosta∏o wiele
atrakcji dla dzieci, m.in. joga dla najm∏odszych, malowanie twarzy, robienie tatua˝y,
konkursy, zumba dla dzieci, zabawy j´zykowe
i muzyczne, gra w klasy itp.
W czasie, kiedy dzieci b´dà si´ bawi∏y, rodzice lub dziadkowie b´dà mogli obejrzeç stoiska wystawców, gdzie b´dzie mo˝na znaleêç
wszystko, co potrzebne nam, a niepotrzebne
innym – za niewielkà cen´.
Ca∏a impreza, je˝eli oczywiÊcie pogoda dopisze, odb´dzie si´ na zewnàtrz, przy dêwi´kach
wakacyjnej muzyki, przy kawie lub lemoniadzie. B´dzie mo˝na odpoczàç na tarasie, porozmawiaç z sàsiadami, a dzieci b´dà bawi∏y si´
z animatorami, tak˝e mieszkaƒcami Weso∏ej.
Osoby ch´tne do wystawienia swojego stoiska prosimy o kontakt pod adresem mailowym: pchlitargwesola@gmail.com.

Liczba stoisk jest ograniczona. Termin sk∏adania ofert od wystawców up∏ywa 31 lipca.
Regulamin i karta zg∏oszenia dost´pne na
stronie: www.domkulturywesola.net.
PROGRAM:
10.00–11.00 Mini targ Êniadaniowy, ma∏y
Êniadaniowy chillout, muzyka, kawa itp.
11.00–11.30 Joga dla dzieci
12.00–15.00 Malowanie buziek, robienie tatua˝y
12.30–13.00 Zabawy zr´cznoÊciowe dla dzieci
13.00–13.30 Zaj´cia muzyczne i zabawy j´zykowe
14.00–14.45 Malowanie sztucznej Êciany
15.00–15.30 Mini disco – ZUMBA dla dzieci
15.30–16.00 Konkurs z nagrodami
Wst´p na imprez´ jest oczywiÊcie bezp∏atny,
zapraszamy wszystkich serdecznie!
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Rodzinny piknik w Zielonej
W dniu 7 czerwca po raz kolejny na terenie
Zespo∏u Szkó∏ nr 94 odby∏ si´ wiosenny piknik. Impreza przygotowana przez uczniów
i ich rodziców oraz kadr´ pedagogicznà jak co
roku cieszy∏a si´ ogromnym powodzeniem.
PoÊród rozlicznych atrakcji ka˝dy z uczestników
pikniku móg∏ znaleêç coÊ dla siebie, bez wzgl´du
na wiek. Dla najm∏odszych przygotowano dmuchanà zje˝d˝alni´, która okaza∏a si´ popularna
równie˝ wÊród nieco starszych dzieci. Âwietna po-

pliwym uÊwietnieniem imprezy by∏
bardzo rozbudowany program artystyczny. Jako pierwszy na szkolnej
scenie wystàpi∏ big-band Ma∏a Volta
z∏o˝ony z uczniów V i VI klasy Ogólnokszta∏càcej Szko∏y Muzycznej I st.
w Zespole Szkó∏ nr 74 w Warszawie.
Grupa zaserwowa∏a uczestnikom
pikniku zabaw´ w rytmach swingu
i jazzu. Tu˝ po niej na scen´ wkroczy∏ m∏odzie˝owy zespó∏ Crimson Rockets, którego muzyka przyciàgn´∏a fanów ci´˝szych, rockowych brzmieƒ.
Punktem kulminacyjnym cz´Êci artystycznej oraz
ca∏ego pikniku by∏ zdecydowanie wyst´p Andrzeja Rosiewicza w auli zespolu szkó∏, który zgromadzi∏ zarówno uczniów, jak i ich rodziców.

Niewàtpliwie kolejny piknik w Zespole Szkó∏
nr 94 nale˝y zaliczyç do udanych. Impreza z roku na rok staje si´ coraz bardziej atrakcyjna
i sprzyja integracji spo∏ecznoÊci – nie tylko szkolnej, ale te˝ lokalnej z osiedla Zielona-Grzybowa.
Karol Dziwiƒski

KARATEKA Z WESO¸EJ NA PODIUM!
goda sprzyja∏a przeprowadzeniu licznych zmagaƒ
sportowych. Uczniowie mogli sprawdziç si´ m.in.
w biegach oraz w skoku w dal, natomiast rodzice
mogli do nich do∏àczyç podczas meczu pi∏ki no˝nej. Rodzice aktywnie zaanga˝owali si´ równie˝
w prowadzenie loterii fantowej, a tak˝e kawiarenki, gdzie mo˝na by∏o zaspokoiç pragnienie oraz
skosztowaç wielu smako∏yków domowej roboty.
M∏odzie˝ natomiast mia∏a okazj´ sprawdziç si´
w roli dziennikarzy. Redakcja szkolnej gazetki „Bia∏o na Czarnym” przeprowadzi∏a warsztaty, podczas których uczniowie mieli za zadanie przygotowaç krótkà notatk´ z przebiegu pikniku. Niewàt-

Podczas majàcego miejsce 1 czerwca br.
X Ogólnopolskiego Turnieju Karate Kyokushin
Dzieci i M∏odzie˝y w Ostrowi Mazowieckiej
uczeƒ SP 173 i zawodnik UKS Karate Kyokushin Weso∏a – Kacper Popieluch zajà∏ trzecie
miejsce w kategorii kumite (walka) semi kontakt ch∏opców rocznik 2004 do 27 kg. Jest to
bardzo du˝y sukces naszego zawodnika na
turnieju, w którym startowa∏y a˝ 254 osoby
z 22 oÊrodków z ca∏ej Polski.
Zbigniew Ostrowski
Trener i prezes UKS Karate Kyokushin Weso∏a
www.ukskaratewesola.pl

Pracowity czerwiec ∏uczników
Czerwiec okaza∏ si´ bardzo pracowitym miesiàcem dla ∏uczników z UKS Weso∏ek. 10 czerwca na
warszawskim Marymoncie odby∏y si´ fina∏y Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y. UKS reprezentowa∏o dwoje zawodników: Adam Horodejczuk
oraz Sandra Drass. Oboje wystartowali w kategorii m∏odzik. Adam zajà∏ 10 miejsce, a Sandra 5.
Kilka dni póêniej nasi zawodnicy wzi´li udzia∏
w Mi´dzywojewódzkich Mistrzostwach M∏odzików, które odby∏y si´ w ZamoÊciu w dniu
14.06.2014. Indywidualnie Adam Horodejczuk zajà∏ 11 miejsce, Sandra Drass 14, a Justyna Charytonowicz 29 miejsce. Nasi zawodnicy nale˝à do
Kadry Wojewódzkiej M∏odzików i dlatego w zmaganiach dru˝ynowych reprezentowali wojewódz-

Sandra Drass i Justyna Charytonowicz

two mazowieckie. Dru˝yna Mazowsze 1 w sk∏adzie: Sandra Drass (UKS Weso∏ek), Weronika Czarnecka (MK¸ Strza∏a) oraz Weronika Rozwadowska
(PTG Sokó∏ Radom) zaj´∏a 3 miejsce. Zespó∏, w którym wystartowa∏a Justyna Charytonowicz, zajà∏
10 miejsce. Adam Horodejczuk razem z dwoma
zawodnikami ¸KS Radom: ¸ukaszem Kalbarczykiem i Miko∏ajem Stankowskim zaj´li 7 miejsce.
Swój debiut na torach otwartych zaliczy∏ nasz
senior. W dniach 21–22 czerwca podczas XXXI
Mi´dzynarodowego Memoria∏u Ireny Szyd∏owskiej w Warszawie Roman Linde zajà∏ wysokie 33 miejsce.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy wyników
i ˝yczymy powodzenia w kolejnych startach.
Barbara Koz∏owska
Prezes UKS Weso∏ek

REKL AMA
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Kolejne tytu∏y dla badmintonistów MUKS Victor
Nie przebrzmia∏y jeszcze echa 14 medali
w Warszawskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y, a ju˝ nadesz∏y nast´pne wieÊci o sukcesach badmintonistów Victora z aren ogólnopolskich. 18.05.2014
w K´pnie odby∏y si´ Mistrzostwa Polski M∏odzików w Badmintonie. Nasza reprezentantka Olga
Miksza (1999) zdoby∏a wicemistrzostwo Polski,
pokonujàc po drodze wiele doskona∏ych zawodniczek, m.in. Wiktori´ Adamek z Dàbrowy Górniczej oraz Hann´ Szymaƒskà z Lubliƒca.
Fina∏owy pojedynek rozpocz´∏a od
zwyci´skiego seta,
ale pomimo doskona∏ej, pe∏nej emocji
3-setowej gry uleg∏a
ostatecznie
Wiktorii Dàbczyƒskiej z Suchedniowa. Swój sukces zawdzi´cza olbrzymiej
determinacji w treningach, pracowitoÊci i bez wàtpienia
niekwestionowanemu talentowi. Na zdj´ciu z dekoracji medalistów Olga stoi w pomaraƒczowej koszulce po
lewej stronie. Dzi´kuj´ przy tej okazji tacie Olgi,
który jeêdzi z córkà na niezliczonà iloÊç turniejów
w roku. Przed Olgà wyjazd na zgrupowanie do
Danii, a potem kolejny rok startów.
Dwa tygodnie póêniej zawodnicy z m∏odszych
roczników (2003–2005) uczestniczyli w Mi´dzynarodowym Turnieju w Suchedniowie. W dobo-

rowym towarzystwie kilkudziesi´ciu zawodników z 4
paƒstw nasz najm∏odszy
reprezentant Jan Wilczak
(2005) bezapelacyjnie rozgromi∏ wszystkich przeciwników i zdoby∏ puchar za
I miejsce w tych zawodach.
Ten wyst´p ukoronowa∏
udany debiut tego m∏odziutkiego badmintonisty
trenujàcego zaledwie kilka
miesi´cy.
Na zdj´ciu z rozdania
nagród Janek stoi na najwy˝szym podium.
W tych samych zawodach nasza druga badmintonistka Magda Krupa (2003) zaj´∏a 6 miejsce po
wygranym pojedynku fazy grupowej, uleg∏a jedynie zawodniczce z ¸otwy.

Mamy wielkà nadziej´,
˝e te najbardziej utytu∏owane osoby z MUKS Victor, Olga i Janek, pociàgnà
za sobà kolejnych naszych
zawodników. Liczba trenujàcych badmintona w klubie Victor roÊnie z ka˝dym
miesiàcem, co bardzo nas
cieszy, a jednoczeÊnie nie
ogranicza kolejnym ch´tnym mo˝liwoÊci spróbowania tej wspania∏ej dyscypliny sportu. Przed nami
letni obóz sportowy, po którym z pewnoÊcià
wrócimy doskonale przygotowani do kolejnego
sezonu sportowego.
Jacek Szafraƒski
trener

Z ostatniej chwili...
Trener klubu – Jacek Szafraƒski daje m∏odzie˝y
osobisty przyk∏ad tego, ˝e przygoda z badmintonem szkolnym mo˝e trwaç d∏ugie lata ju˝ po
skoƒczeniu szko∏y, z sukcesami na poziomie
wyczynowym. W czerwcowych Mistrzostwach
Polski Seniorów w Badmintonie w Zielonce ju˝
po raz 18. Pan Jacek zdoby∏ tytu∏ Mistrza Polski
– oczywiÊcie w barwach MUKS Victor. Serdecznie gratulujemy tego wspania∏ego sukcesu!
Marta Frejtan

Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP 353

– III z edycji Grand Prix
II miejsce: Jakub Piotrowicz, KS Laura Chylice
– 5,5 pkt
III miejsce: Tomasz Woênica, KSz Polonia Warszawa (uczeƒ Gimnazjum nr 119) – 5,5 pkt

W sobot´ 31 maja w Szkole Podstawowej 353
zosta∏ rozegrany Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP 353. Turniej ten by∏ jednoczeÊnie
III z edycji Grand Prix. Zawody zorganizowa∏
Uczniowski Klub Sportowy „Gambit” – Weso∏a
oraz Szko∏a Podstawowa nr 353. Rozgrywki prowadzone by∏y w dwóch grupach wiekowych.
W turnieju g∏ównym A bra∏y udzia∏ dzieci i m∏odzie˝ w wieku 7–19 lat, w turnieju B – dzieci
z rocznika 2007 i m∏odsze.
WÊród zawodników (rocznik 2006 do 19
lat) najlepszymi w turnieju okazali si´:
I miejsce: Magdalena Haraziƒska, KMKSz Viktoria Kielce (uczennica SP 353) – 6,5 pkt
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Najlepszymi w poszczególnych kategoriach rankingowych zostali:
III kategoria szachowa: Maciej Groszyk, UKS
„Gambit” – Weso∏a – 5,0 pkt
IV kategoria szachowa: Oliwier Zgierski, UKS
„Gambit” – Weso∏a (uczeƒ SP 353) – 4,0 pkt
V kategoria szachowa: Nataniel Krasowski, DSP
nr 1 Warszawa-Weso∏a – 4,0 pkt.

Najwy˝sze wyniki w III Turnieju Grand Prix
SP 353 (rocznik 2007 i m∏odsi) osiàgn´li:
I miejsce: Konrad Andziak, KU AZS UW Warszawa
– 7,0 pkt
II miejsce: Konrad Uzi´b∏o, uczeƒ SP 353 – 5,5 pkt
III miejsce: Ma∏gorzata Zalewska, Wo∏omin – 4,5 pkt.
Puchar Dyrektora dla najlepszego zawodnika SP 353 wicedyrektor Mariola Wróblewska
mia∏a przyjemnoÊç wr´czyç Magdalenie Haraziƒskiej, która uzyska∏a najwy˝szy wynik w ca∏ym
turnieju. Gratulujemy!
Teresa Osypiuk
REKL AMA

Bez kategorii najlepszy okaza∏ si´ Bernard Grudziƒski, uczeƒ
SP 353 – 4,0 pkt.
Najlepszym zawodnikiem UKS „Gambit” –
Weso∏a zosta∏ Marcin
Wasylewski – 4,0 pkt.
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Sukces pi∏karzy KS Weso∏a

M∏odzi pi∏karze i pi∏karki naszego Klubu z rocznika 2003 odnieÊli ogromny sukces, awansujàc
do najwy˝szej ligi rozgrywkowej w swojej kategorii wiekowej – I Warszawskiej Ligi M∏odzików.
Sukces tym wi´kszy, ˝e awansowali z pierwszego
miejsca, z dorobkiem 61 punktów, a sam awans
zapewnili sobie na cztery kolejki przed koƒcem
rozgrywek! Jednak walka o pierwsze miejsce
w grupie trwa∏a do ostatniego meczu. Zwyci´-

stwa w ostatnich meczach
3:0 nad drugim zespo∏em ligi
oraz 13:2 nad trzecià dru˝ynà naszej ligi zapewni∏y nam
najwy˝szà lokat´ w lidze.
Nagrodà za zaj´cie pierwszego miejsca jest udzia∏
w turnieju fina∏owym o mistrzostwo Warszawy, gdzie
zagramy jako jeden z 8 najlepszych zespo∏ów z Warszawy i okolic wy∏onionych spoÊród oko∏o 100 zespo∏ów
uczestniczàcych w rozgrywkach MZPN.
W sezonie 2013/2014 zawodnicy rocznika
2003 rozegrali 24 mecze, z których wygrali 22,
jeden mecz zremisowali i jeden przegrali. Ogólny bilans bramkowy to 184 zdobyte bramki
i tylko 28 straconych. Jest to najlepszy bilans
bramkowy w porównaniu z rywalami z naszej
ligi – mieliÊmy najwi´cej zdobytych bramek
i najmniej straconych. ZdobywaliÊmy Êrednio

ponad 8 bramek na mecz, a najwy˝sza wygrana KS Weso∏a to 20:1.
Sukces w tym sezonie to nie przypadek, ale
zaanga˝owanie na treningach od kilku lat pod
okiem trenera Krzysztofa, wyjazdy na zgrupowania sportowe dwa razy w roku, a tak˝e regularny udzia∏ naszych pi∏karzy w zawodach – praktycznie zawsze w pe∏nym sk∏adzie dzi´ki pomocy Rodziców m∏odych pi∏karzy.
JeÊli marzysz o grze w pi∏k´ i chcia∏byÊ poÊwi´ciç czas profesjonalnym treningom – mo˝esz do∏àczyç do naszego Klubu. Zapraszamy –
skontaktuj si´ z nami: www.kswesola.pl.
Gratulujemy m∏odym zawodnikom i czekamy
na pierwsze mecze rundy jesiennej sezonu
2014/2015. A b´dà to mecze w gronie najlepszych
dru˝yn warszawskich. Czeka nas wi´c wspania∏e
pi∏karskie widowisko, na które wszystkich Paƒstwa zapraszamy.
Anna Ksi´˝opolska
Krzysztof Adamski
KS Weso∏a

Rodzinny Dzieƒ Tenisowy
To by∏y wyjàtkowe rozgrywki! Rakiety
skrzy˝owa∏y rodzinne sport teamy!
Nie wygrana by∏a najwa˝niejsza, a aktywnie i wspólnie, familijnie sp´dzony czas!
Fantastyczny, s∏oneczny weekend, ponad
50 grajàcych par oraz niesamowite nagrody –
tak wyglàda∏ nasz klubowy event na kortach
przy ulicy Armii Krajowej 32. Obecni byli
juniorzy z sekcji tenisowych Sportteam Mokotów i Sportteam Weso∏a. Dla najm∏odszych
przygotowaliÊmy zabawy, konkursy oraz animacje rekreacyjno-sportowe. By∏y frykasy
z grilla, a doskona∏à atmosfer´ podkr´ca∏ nasz
klubowy DJ, serwujàc klimatycznà muzyk´ ;-) .
By∏y puchary i dyplomy, a wszyscy grajàcy
otrzymali nagrody!
W wielkiej loterii nasi szcz´Êliwcy wylosowali
rakiety tenisowe, maskotki i stroje klubowe. Wy-

jazd na Familiad´ Sportteam Zdrowy Styl trafi∏a rodzinka Sadowskich, a bilety
na Wimbledon wraz z przelotem pow´drowa∏y do teamu Ko∏tyÊ. Gratulujemy
i czekamy na relacje ;-) !

Dzi´kujemy za wspólnà zabaw´, jest nam
bardzo mi∏o, ˝e w tak licznym gronie mogliÊmy
sp´dziç ten tenisowy dzieƒ :-)! Zdj´cia i relacje
z imprezy znajdà Paƒstwo na stronie
www.sportteam.pl oraz na Facebooku: Sportteam Zdrowy Styl – zapraszamy!
Kadra Sportteam
REKL AMA

www.B-DENTAL.com.pl

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

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Zapraszamy 23 lipca i 20 sierpnia na
BEZPŁATNE KONSULTACJE ORTO
ORTODONT
DONTYCZNE
YCZNE
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AUTO BARTOSZ
MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
SZYBKO
WULKANIZACJA FACHOWO
SOLIDNIE TANIO
- SILNIKI, ROZRZÑDY, SPRZ¢G¸A
- SKRZYNIE BIEGÓW, ZAWIESZENIA
- HAMULCE, PRZEGLÑDY, OLEJE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
WSZYSTKIE MARKI

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

cyklisty

Sezon rowerowy w pe∏ni. W naszej
dzielnicy rowerów na ulicach i Êcie˝kach
jest coraz wi´cej, gdzieniegdzie widaç
rodzinne wycieczki, gdzie indziej
samotnych wielbicieli dwóch kó∏ek
w czasie treningu. Sama wyciàgn´∏am
z g∏´bi piwnicy swój jednoÊlad ju˝
w marcu. Tylko ˝e gdy tylko na niego
wsiad∏am, poczu∏am, ˝e nie jest tak
idealnie, jak bym chcia∏a.

Zacznijmy od tego, ˝e w Weso∏ej jest naprawd´ sporo Êcie˝ek rowerowych. Rowerzysta nie
mo˝e si´ nudziç, a w razie czego zawsze mo˝e
skr´ciç do lasu. OsobiÊcie jednak posiadam rower
miejski (który wytrzymuje co prawda trudy leÊne,
ale wol´ go na to nie nara˝aç), wi´c na tej cz´Êci
wycieczek rowerowych chcia∏abym si´ skupiç.
A na iloÊci Êcie˝ek niestety ca∏a radoÊç si´ koƒczy.
Pierwszy ból, który spotyka mnie podczas
przyjemnej rowerowej eskapady, to starcie z kraw´˝nikiem. Teoretycznie ka˝dy myÊlàcy cz∏owiek
wie, ˝e rower powinien poruszaç si´ po powierzchni g∏adkiej, a ka˝de utrudnienie w terenie
sprawia, ˝e nie tylko odczuwamy ból od uderzenia, ale równie˝ nasz rower przechodzi przez takie zdarzenie nie najlepiej. KtoÊ ewidentnie nie
pomyÊla∏ o tym fakcie, projektujàc kraw´˝niki na
Êcie˝kach rowerowych, które zamiast g∏adkich
spadków stanowià nag∏e urwanie, tak samo jak
na chodnikach dla przechodniów. Apeluj´ – rower nie ma nóg. Ma ko∏a. Naprawienie tego defektu (pomijajàc fakt, ˝e nie powinien w ogóle
powstaç) to chyba niezbyt skomplikowana operacja? A jak bardzo uszcz´Êliwi∏oby si´ nieszcz´Êników, których taki problem od korzystania ze

Êwie˝ego powietrza skutecznie odrzuca. A z samego roweru nawet dos∏ownie odrzuca pewne
elementy. Nie zlicz´, ile na naszych kraw´˝nikach
straci∏am Êwiate∏ek, przepad∏ równie˝ licznik.
Infrastruktura to jednak poczàtek frustracji.
Nast´pnie dochodzi czynnik ludzki. Owszem,
wiele osób odró˝nia kolor czerwony od szarego
i wie, któr´dy mo˝na iÊç, a któr´dy jechaç. Jednak, jak si´ okazuje, nie ka˝dy. I tych mniej Êwiadomych jest niestety ca∏kiem sporo. Jadàc nawet
krótkà trasà przez osiedle Stara Mi∏osna, natykam si´ na co najmniej kilku, jak nie kilkunastu
przechodniów, którzy spacerujà w najlepsze po
Êcie˝ce rowerowej, pozostawiajàc chodnik pustym i samotnym. Jestem w stanie zrozumieç
(i sama to czyni´) szybkie przejÊcie przez Êcie˝k´
rowerowà w razie potrzeby, jednak spacer nià
jest ju˝ grubà przesadà. Zw∏aszcza ∏awà – kilka
tygodni temu, jadàc rowerem, zauwa˝y∏am
przed sobà grup´ uczniów idàcych czerwonym
brukiem rami´ w rami´. Ja na nich. Oni na mnie.
Nie mam zamiaru zrezygnowaç. W ostatnich minutach jeden z ch∏opaków odskakuje zaskoczony.
No bo przecie˝ skàd wzià∏ si´ rower na Êcie˝ce
rowerowej? Kolejnym problemem sà zwierzaki.
Chcesz iÊç z psiakiem ko∏o Êcie˝ki rowerowej?
U˝yj smyczy. Ani ja, ani ty nie chcemy, aby najlepszy przyjaciel cz∏owieka wpad∏ pod moje ko∏a.
Abstrahujàc od skandalicznego chodzenia po
Êcie˝kach, przechodzenie przez nie te˝ nie powin-

no byç zupe∏nie beztroskie. Rozumiem, ˝e niektórzy si´ spieszà, sama jestem niejednokrotnie w takiej sytuacji, ale spojrzenie w prawo i w lewo, zupe∏nie tak jak podczas przechodzenia przez ulic´,
zajmuje dos∏ownie kilka sekund. Nie wymagam,
aby za ka˝dym razem szukaç przejÊcia dla pieszych
przez czerwonà kostk´, wystarczy zdrowy rozsàdek i para oczu rozglàdajàca si´ w dwie strony.
Znowu powo∏am si´ na przyk∏ad z ˝ycia – jadàc
rowerem Êcie˝kà obok Centrum Pogodna, nagle
musz´ b∏yskawicznie zahamowaç, poniewa˝ tu˝
pod ko∏a, z krzaków przy parkingu, wyskakuje kobieta spieszàca si´ do sklepu/przychodni/apteki.
Nie spojrza∏a nawet w mojà stron´. Zareagowa∏a
na pisk hamulców. Reakcja? OczywiÊcie zaskoczenie, oburzenie nawet. Ponownie – skàd wzià∏ si´
rower, i to poruszajàcy si´, na Êcie˝ce rowerowej?!
Nie mówi´, ˝e rowerzyÊci sà Êwi´ci. Wje˝d˝anie na chodniki, je˝d˝enie ulicà tam, gdzie mo˝na zjechaç na Êcie˝k´ rowerowà (tak, rowerzyÊci
majà równe prawa z kierowcami, którzy nie do
koƒca to rozumiejà, niejednokrotnie u˝ywajàc
klaksonów, bo przecie˝ te kilka minut to kwestia
˝ycia i Êmierci, ale kiedy mamy do wyboru Êcie˝k´ rowerowà, to na nià musimy zjechaç) itp., itd.
Jednak jako rowerzysta i jako przechodzieƒ widz´ du˝o wi´cej grzechów po stronie pieszych.
Co niestety sprawia, ˝e aktywny wypoczynek
mo˝e zostaç skutecznie zrujnowany.
Kiedy wychodz´ pojeêdziç moim jednoÊladem,
jestem zawsze pe∏na entuzjazmu. Kocham rower.
Jednak najpierw napotykam kraw´˝nik. Jest gorzej. Za chwil´ kolejny kraw´˝nik. Ju˝ jestem
poddenerwowana. Za chwil´ przede mnà
wyrasta spacerujàca rodzinka. Pojawia si´ pierwsza myÊl, aby jednak wróciç do domu i po∏o˝yç
si´ na kanapie. Prawie wje˝d˝am w wyskakujàce
na drog´ dziecko. I psa. Mam dosyç? Ja najcz´Êciej z bólem walcz´ dalej, bo moja mi∏oÊç do
dwóch kó∏ek przerasta problemy. Ze smutkiem
wspominam jednak holenderskie Êcie˝ki, którymi
jeêdzi∏am przez pó∏ roku, b´dàc na studiach zagranicznych. Wierz´, ˝e w Polsce te˝ mo˝na dojÊç
do tego poziomu, albo chocia˝ zbli˝yç si´ do niego. Wystarczy kilka drobnych poprawek i troch´
ch´ci. Inaczej ka˝dy, kto postanawia prowadziç
zdrowy tryb ˝ycia, mo˝e go nied∏ugo porzuciç.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

BEZP¸ATNE ZAJ¢CIA NORDIC WALKING I MARSZOBIEGI
Najpi´kniejsze rzeczy w ˝yciu sà za darmo – s∏oƒce, uÊmiech, przyjaêƒ! W tej samej cenie, czyli za zero z∏otych, mogà Paƒstwo uczestniczyç w regularnych zaj´ciach nordic walking i zaj´ciach z marszobiegów, gdzie otrzymacie tak˝e i to – s∏oƒce, uÊmiech i byç mo˝e przyjaêƒ, a przynajmniej mi∏e spotkania z sàsiadami :-). Do tego Êwietnà
kondycj´, lepsze samopoczucie, endorfiny i kszta∏towanie sylwetki.
Gdzie i kiedy?
Spotykamy si´ przy Bibliotece Publicznej w Weso∏ej, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31
Marszobiegi – soboty, godz. 9.00
Nordic walking – soboty, godz. 10.30 (nie trzeba mieç w∏asnych kijków,
u˝ycza ich instruktor)
Prowadzàcy: Krystyna Gostyƒska, tel. 506 036 631

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Zaj´cia sà profilowane tak, aby ka˝dy móg∏ na nich skorzystaç i mi∏o
sp´dziç czas. Poniewa˝ grupy bywajà zró˝nicowane, instruktor tak organizuje marsz, aby i ci szybsi, i wolniejsi uczestnicy mogli wziàç udzia∏
w zaj´ciach z zadowoleniem. OczywiÊcie przed zaj´ciami çwiczymy, aby
przygotowaç ca∏y organizm do marszu, a po nich – aby rozciàgnàç si´,
niwelujàc w ten sposób ryzyko urazów. Jedyne, o co trzeba zadbaç, to
dobre obuwie, ochrona przeciw komarom oraz 0,5 l wody w plecaku.
Zapraszamy, biegamy przez ca∏e lato!
Fundacja Trzy Kroki
Zadanie publiczne pn. „Âcie˝ki biegowe i zaj´cia nordic walking”
jest realizowane przez Fundacj´ Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska
i wspó∏finansowane ze Êrodków Miasta Sto∏ecznego Warszawy.

11

WESO¸A

Nasz tancerz w kadrze narodowej
Z Bartkiem St´pniem – mieszkaƒcem
Weso∏ej, który dosta∏ si´ do kadry narodowej w taƒcu sportowym, rozmawia
Magdalena Jamka.

Czy wià˝esz swojà przysz∏oÊç z taƒcem
sportowym, widzisz perspektywy rozwoju?
Raczej nie wià˝´ przysz∏oÊci z zawodem o kierunku tanecznym. Z drugiej strony, trudno b´dzie mi si´ rozstaç z taƒcem, poniewa˝ wiele zawdzi´czam tej dyscyplinie. Zawsze jednak jest to
jakaÊ mo˝liwoÊç pracy i jak najbardziej mo˝e si´
to przerodziç w zawód.

Na czym polega taniec sportowy, co to jest
za dyscyplina?
Taniec sportowy to jest taniec towarzyski. Na
turnieju sà prezentowane taƒce w ró˝nych klasach tanecznych. Ka˝da kategoria ma ÊciÊle
okreÊlone zasady, przyk∏adowo w klasie C nie
mo˝na wykonywaç tych figur, które mo˝na wykonaç w klasie B, bo jeÊli si´ takà figur´ zataƒczy na turnieju, to jest si´ dyskwalifikowanym
przez s´dziego. Taƒce standardowe to: tango,
fokstrot, quickstep, walc wiedeƒski i walc angielski, a taƒce latynoamerykaƒskie to: samba,
cha-cha, rumba, jive i paso doble.
Dlaczego wi´c mówi si´ „taniec sportowy”,
a nie „taniec towarzyski”?
Dlatego, ˝e do taƒca towarzyskiego zaliczajà
si´ jeszcze inne taƒce. Samba sportowa ró˝ni si´
od samby brazylijskiej, którà taƒczy si´ na pokazach. Ta sportowa jest na turnieju oceniana
przez s´dziów, sà okreÊlone figury, które trzeba
wykonaç w rytmie, w technice i razem z partnerkà w tym samym czasie.
Jak du˝o trenujesz i czy da si´ pogodziç
szko∏´ z treningami? Czy w wakacje te˝ musisz trenowaç?
Trenuj´ oko∏o trzech, czterech razy w tygodniu,
dochodzà do tego jeszcze treningi w soboty i niedziele (lekcje indywidualne). Oprócz tego w weekendy odbywajà si´ turnieje, co tydzieƒ, czasami co
dwa. Szko∏´ godz´ z treningami, bo zaj´cia mam
po szkole, po prostu musz´ na bie˝àco wszystko

lat, 10–11, 12–13, 14–15 i powy˝ej 15 lat. Jak sà
du˝e turnieje, to potrafi byç ca∏a hala wype∏niona
ludêmi, a na jednym bloku mo˝e byç nawet 100
par. W kategoriach, w których jest du˝a liczba par,
tancerze muszà zataƒczyç çwierçfina∏, pó∏fina∏ i fina∏, kategorie sà te˝ wtedy dzielone na grupy.

Czy uwa˝asz, ˝e jest szansa, ˝eby zaistnieç
gdzieÊ na arenie mi´dzynarodowej?
Jest, myÊl´, ˝e dla ka˝dego jest szansa, je˝eli
si´ tego bardzo chce.
Dzi´kuj´ za wywiad.
Êledziç. W wakacje mam treningi indywidualne
z nauczycielem i obozy taneczne. W ciàgu wakacji
sà dwa obozy – na poczàtku i na koƒcu.
Ju˝ wspomnia∏eÊ wczeÊniej o zawodach,
ale czy móg∏byÊ troch´ przybli˝yç, jak wyglàdajà i czy jest du˝a konkurencja w Polsce?
Mo˝esz si´ pochwaliç jakimiÊ sukcesami?
W Polsce bardzo du˝o ludzi trenuje taniec sportowy. Z sukcesów to ostatnio zdoby∏em klas´ B
w ∏acinie, a w standardzie by∏em trzeci, te˝ w tej
samej klasie. Na mistrzostwach Polski, kiedy dosta∏em si´ do kadry narodowej, by∏em piàty. A turnieje wyglàdajà tak, ˝e sà kategorie od E, która jest
najni˝sza, potem sà kategorie D, C, B, A, a na koƒcu jest kategoria S, jest to najlepsza klasa. Sà równie˝ kategorie wiekowe. Ja jestem w klasie B, powy˝ej lat 15. Jest podzia∏ na grupy wiekowe: 8–9

REKL AMA

Kàcik bibliofila
W towarzystwie
uroczych paƒ
Alexander
McCall Smith
Sympatyczna,
idealna na wakacje,
napisana z poczuciem humoru kolejna powieÊç autorstwa znanego ju˝ Paƒstwu Alexandra McCalla Smitha.
Urocza pani detektyw poÊlubia pana
Matekoniego, a jej agencja detektywistyczna nie narzeka na brak zleceƒ. Niestety, choç ˝ycie mog∏oby byç pi´kne, to
seria niezbyt fortunnych zdarzeƒ nieco
je komplikuje.
Polecam!

***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Smith A. M. – W towarzystwie
uroczych paƒ
2. Ericsson K. – Kamienna cisza
3. Preston D., Child L. – Bia∏y ogieƒ
4. Michalak K. – Ogród Kamili
5. Cygler H. – G∏owa anio∏a
6. Barclay L. – Na w∏asne oczy
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Kate L. – Uniesienie
2. Gellner D. – Zajàc i dziecko
Literatura popularnonaukowa:
1. S∏owiƒski P. – S∏ynne agentki:
kobiety w s∏u˝bie wywiadów
2. Hugo-Bader J. – D∏ugi film
o mi∏oÊci: powrót na Broad Peak
3. Kaczyƒska M. – Moi rodzice
Iza Zych
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QLTURKA

Muzyka latem – gdzie w Polsce?
Open'er za nami,
ale lato wcià˝
przed nami – gdzie
warto si´ wybraç,
˝eby pos∏uchaç
dobrej muzyki?
Skorzystajcie z naszego przewodnika!

■
■

■
■

The Notwist, Perfume Genius, Oranssi Pazuzu,
Protomartyr, Hookworms, Rose Windows,
65daysofstatic, Artur Rojek, Andrew W.K.
¸ÑCZNIE ARTYSTÓW – Ok. 90
GDZIE I KIEDY? Dolina Trzech Stawów, Katowice, 1–3.08
ZA ILE? 120–250 z∏
CO POZA MUZYKÑ? Na Offie muzyka jest najwa˝niejsza, ale znajdzie si´ te˝ kino oraz sztuka porozwieszana na p∏otach.

WOODSTOCK
■
■

■
■
■
■

CO? B∏oto, muzyka, wolnoÊç, WOÂP
KTO? T.Love, Budka Suflera, Bulbwires, Pink
Freud, Kamil Bednarek, Carrantuohill, Lao Che,
Acid Drinkers, Ska-P, Kapela ze Wsi Warszawa, Jelonek, Paula i Karol, Coma, Accept, The Sunpilots,
Manu Chao La Ventura, The BossHoss, Dr Misio
¸ÑCZNIE ARTYSTÓW – Ok. 60
GDZIE I KIEDY? Kostrzyn nad Odrà, 31.07–2.08
ZA ILE? Za darmo
CO POZA MUZYKÑ? Spotkania z ciekawymi
ludêmi, wyk∏ady, b∏otne kàpiele.

iFESTIVAL
■
■

■

■
■
■

CO? Jeden du˝y zespó∏ + wiele supportów
KTO? Die Antwoord, Andy C, Dub Fx, Black Sun
Empire, DJ Aphrodite, Mister D., Neonlight
GDZIE I KIEDY? Soho Factory, Warszawa,
12.08 oraz B90, Gdaƒsk, 16.08 (na obu edycjach NIE grajà ci sami artyÊci)
¸ÑCZNIE ARTYSTÓW – 8
ZA ILE? 130 z∏
CO POZA MUZYKÑ? Nic.

TAURON NOWA MUZYKA
OFF FESTIVAL
■

■

CO? Alternatywne szaleƒstwo wed∏ug Artura
Rojka. Artystycznie najlepszy festiwal w Polsce
KTO? Neutral Milk Hotel, Slowdive, The Jesus
and Mary Chain, Belle & Sebastian, Glenn Branca, Chelsea Wolfe, Fuck Buttons, Deafheaven,

■
■

CO? Przede wszystkim dobra elektronika
KTO? Kelis, Jaga Jazzist & Aukso, Dixon, WhoMadeWho, Chet Faker, Mouse on Mars, Clark,
Jackson & His Computerband, Elliphant, Nozinja, Cakes da Killa, Terranova, Gonjasufi,
Sorry Boys, Kode9

■
■

■
■

¸ÑCZNIE ARTYSTÓW – 55
GDZIE I KIEDY? Dolina Trzech Stawów, Katowice, 21–24.08
ZA ILE? 160–190 z∏
CO POZA MUZYKÑ? Wycieczki miejskie.

GOODFEST
■
■

■
■
■
■

CO? Nowa polska muzyka
KTO? Brodka, Kaliber 44, Dawid Podsiad∏o,
Fismoll, BOKKA, KAMP!, Stara Rzeka, KARI,
Rebeka
¸ÑCZNIE ARTYSTÓW – 9
GDZIE I KIEDY? Stadion Miejski, D´bica, 30.08
ZA ILE? Za darmo
CO POZA MUZYKÑ? Nic.

Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

O radoÊci spotkania
ze S∏owem Bo˝ym tym
razem... przez obiektyw
„S∏owo Chrystusa niech przebywa w was z ca∏ym swoim bogactwem”
(Kol 3,16)
„JesteÊcie bowiem powo∏ani do nowego ˝ycia nie z nasienia,
które ginie, lecz z tego, które nigdy nie niszczeje: ze s∏owa Bo˝ego
wiecznie ˝ywego, nie przemijajàcego” (1P 1,23)

Parafia NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Starej Mi∏oÊnie oraz
Centrum Formacji Duchowej Salwatorianie Kraków zapraszajà do udzia∏u
w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „RadoÊç S∏owa”, który honorowym patronatem objà∏ J. E. Ks. Bp Marek Solarczyk, Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Na zdj´cia w wersji elektronicznej czekamy do 31 paêdziernika 2014 pod
adresem radoscwiary@gmail.com. Wi´cej szczegó∏ów o konkursie oraz jego regulamin znajdujà si´ na stronie www.parafiastarmilosna.pl. Najciekawsze zdj´cia prezentowane b´dà na internetowej stronie Parafii, a na ich
autorów czekajà cenne nagrody. Planujemy, podobnie jak w roku poprzednim, zorganizowanie wystawy prezentujàcej wyró˝nione zdj´cia.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udzia∏u w konkursie!
Ewa Stolarz

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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W BIBLIOTECE P UBLICZNEJ. . .
„GORZKA CHWA¸A
– POWSTANIE 1863 ROKU”
„Gorzka chwa∏a” to wystawa towarzyszàca obchodom 150. rocznicy Powstania Styczniowego. W Weso∏ej obchody by∏y zwiàzane
z uroczystoÊcià poÊwi´cenia krzy˝a dedykowanego powstaƒcom, która mia∏a miejsce
w dniu 18 czerwca br. Organizatorami uroczystoÊci byli: Rada
i Zarzàd Dzielnicy
Weso∏a, Parafia pw.
Âwi´tego Jana Paw∏a II na Placu Wojska
Polskiego oraz Biblioteka.
Wi´cej o uroczystoÊci na 3 stronie
tego numeru WS
w tekÊcie p. Karoliny
Baranowskiej z Wydzia∏u OÊwiaty, Kultury i Sportu Dzielnicy Weso∏a.
Wystaw´ wypo˝yczonà z Muzeum
Niepodleg∏oÊci mo˝na by∏o obejrzeç w Bibliotece G∏ównej (ul.
1 Praskiego Pu∏ku 31) od 9 do 20 czerwca.
Wystawa pokazywa∏a wydarzenia z lat
1855–1864 w uj´ciu tematycznym – od t∏a
mi´dzynarodowego (wojna krymska), poprzez sytuacj´ kraju w latach 1861–1862 (manifestacje patriotyczne), prezentacj´ obozów
politycznych (biali i czerwoni) po polityk´
Aleksandra Wielopolskiego. Cz´Êç poÊwi´cona powstaniu obejmowa∏a tematy: bitwy

i potyczki powstania, armia rosyjska, kobiety
i powstanie, wreszcie sylwetka Romualda
Traugutta. Wykorzystano liczne dzie∏a sztuki
(obrazy i szkice) oraz zbiory Muzeum Niepodleg∏oÊci. Wystawa powsta∏a we wspó∏pracy z Muzeum Mazowieckim w P∏ocku. Kuratorem wystawy by∏ Jan Engelgard z Muzeum
Niepodleg∏oÊci w Warszawie.

BIBLIOTEKA ZAPRASZA
W LIPCU:
Lato w Bibliotece
– STRACHY NA LACHY
W ramach akcji Lato w MieÊcie Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Weso∏a zaprasza
dzieci w wieku 6–12 lat na cykl zaj´ç pt.
„Strachy na Lachy”.
Pó∏toragodzinne spotkania obejmujà gry,
zabawy i warsztaty plastyczne oparte na
tradycyjnych polskich
baÊniach i legendach.
Duchy, licho i czarownice to tylko niektórzy
z bohaterów, jakich b´dzie mo˝na spotkaç
w Bibliotece G∏ównej
(ul. 1 Praskiego Pu∏ku
31) w dwa pierwsze
wtorki i czwartki lipca.
Szczegó∏owy plan imprez znajdziecie Paƒstwo na plakacie oraz
w naszych bibliotekach.
Zapisu na zaj´cia dokonujemy telefonicznie.

Dyskusyjny Klub Ksià˝ki zaprasza
na spotkania z ksià˝kà
Spotkania majà miejsce w poniedzia∏ki
o godz. 12.00. Ni˝ej podajemy tytu∏y ksià˝ek, które b´dà podstawà do dyskusji:
■ 7 lipca – „Co si´ mieÊci w dwóch walizkach” – Veronika Peters,
■ 14 lipca – „Gwiazdozbiór psa” – Peter
Heller,
■ 21 lipca – „˚ycie Pi” – Yann Martel,
■ 28 lipca – „Egzamin z oddychania” – Jan
Jakub Kolski.

Uwaga! Zmiana godzin pracy Filii nr 3
w Woli Grzybowskiej
W lipcu i sierpniu Filia nr 3 czynna:
■ Poniedzia∏ek godz. 12.00–18.00
■ Wtorek
godz. 10.00–16.00
■ Czwartek
godz. 10.00–16.00
■ Piàtek
godz. 12.00–18.00
We Êrod´ Filia w Woli Grzybowskiej nieczynna!
El˝bieta Dani∏owicz

Rock on 2014
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy po raz szósty jest
organizatorem Konkursu Amatorskich Zespo∏ów Rockowych ROCK ON.
Z roku na rok si∏a tego wydarzenia oraz zasi´g wzrasta. O naszym konkursie mo˝emy ju˝
mówiç „mi´dzynarodowy”, ze wzgl´du na
zg∏aszajàce si´ zespo∏y spoza naszego kraju.
Zach´camy do wzi´cia udzia∏u w konkursie
wszystkie amatorskie zespo∏y rockowe. Zg∏oszenia do piàtej edycji do 14 sierpnia 2014 r.
W konkursie mogà startowaç zespo∏y grajàce szeroko poj´tà muzyk´ rockowà, nieposiadajàce umowy z wytwórnià p∏ytowà oraz profesjonalnego wydawnictwa fonograficznego.
W tegorocznej edycji konkursu g∏ównà nagrodà jest nagroda finansowa, która na pewno
pomo˝e w rozwoju zespo∏u.
Zespo∏y powinny przygotowaç 3 utwory
w∏asnego autorstwa o dowolnej tematyce.
Zach´camy równie˝ do przygotowania dodatkowego utworu o tematyce zwiàzanej z Weso∏à
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lub z motywami do niej nawiàzujàcymi. Zespo∏y,
które si´ na to zdecydujà, b´dà walczyç o nagrod´
specjalnà przyznawanà przez Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy – Pana Edwarda K∏osa.
Nast´pnie jury powo∏ane przez organizatora podczas zamkni´tego posiedzenia dokona
oceny nades∏anych materia∏ów i wy∏oni 7 zespo∏ów, które b´dà mog∏y zaprezentowaç si´
na scenie w II etapie konkursu.
Zawsze po cz´Êci konkursowej na scenie pojawia si´ gwiazda, do tej pory by∏y to: Armia,
Lao Che, Farben Lehre i Closterkeller, Myslovitz, Proletaryat, w tym roku naszym goÊciem
specjalnym b´dzie zespó∏ happysad.
6 wrzeÊnia 2014 r. w Weso∏ej odb´dzie si´
II etap z udzia∏em publicznoÊci oraz jury.
OK Weso∏a
Nr 160 / Lipiec – Sierpieƒ 2014
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piàtkowe wakacyjne wieczory zapraszamy mieszkaƒców na drugà ju˝ edycj´
Letniego Kina Plenerowego. Tak jak w ubieg∏ym roku projekcje filmowe odbywaç si´ b´dà
na terenie Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej przy
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31.
Na terenie kina plenerowego do Paƒstwa
dyspozycji rozstawione zostanà krzes∏a, b´dzie
te˝ mo˝liwoÊç zakupienia ma∏ych przekàsek,
popcornu i napoi (w tym piwa).
Repertuar zosta∏ tak dobrany, aby ka˝dy znalaz∏ coÊ dla siebie. Prezentowane b´dà komedie, melodramaty, filmy akcji, obyczajowe,
thrillery, dramaty.

W

Kàcik seniora
Piosenka jest dobra na wszystko
Per∏a weso∏owskiej kultury – teatr muzyczny
Niebieskie Migda∏y zaprezentowa∏ si´ w kolejnej ods∏onie. Tym razem postanowi∏ zmierzyç
si´ z repertuarem mistrzów z najwy˝szej pó∏ki.
Bo tak nale˝y nazwaç duet Wasowski–Przybo-

ra. Piosenki z Kabaretu Starszych Panów, cudowne, niezwyk∏e, nieÊmiertelne, wype∏ni∏y
ten sobotni wieczór 21 czerwca w OÊrodku Kultury przy Starzyƒskiego. Zespó∏ zaprezentowa∏
ponad 20 piosenek. Ka˝da z nich
to osobna historia, osobna scenka i ka˝dy aktor tego osobliwego
teatru zaprezentowa∏ swoje wokalne i aktorskie mo˝liwoÊci.
Niema∏e, co potwierdza∏a reakcja publicznoÊci, która dopisa∏a
pomimo d∏ugiego weekendu. Ju˝
trzeci rok zespó∏ rozwija si´ pod
skrzyd∏ami naszego OK. Mo˝e
warto by pochwaliç si´ gdzieÊ na
zewnàtrz. Trzymamy kciuki, prosimy o wi´cej.

w ODT „Pogodna”. WÊród zaproszonych goÊci
znaleêli si´ pos∏anka Ligia Krajewska i burmistrz
dzielnicy Edward K∏os.
Podzi´kowania od Zarzàdu UTW w tym roku
us∏yszeli: prof. Janusz Kowalski, dr Przemys∏aw
Stolarz, Danuta Mirosz, Iwona Passini, pp. Hardeccy, Bogus∏awa Pudelska, Zofia Czy˝kowska,
Gra˝yna Weber, Maria K∏os, Hanna Wójtowicz,
Andrzej Koziorowski, Aneta Lange, Janina Jagielska, Teresa Jedynak, Jolanta Gilewska, Gra˝yna Tucholska, pracownicy i kierownictwo Domu Kultury i Biblioteki.
Atrakcjà uroczystoÊci by∏ recital m∏odego ukraiƒskiego artysty. T´skne dumki, melancholijne melodie i ciep∏o, jakie
p∏yn´∏o od Aleksandra Evseeva, wprowadzi∏y nas we wspania∏y nastrój na
ciep∏e dni wakacji. A wakacje to czas
odpoczynku i nabywania nowych si∏ do
podj´cia nauki w przysz∏ym roku akademickim. Od paêdziernika czeka na Paƒstwa bogata oferta programowa naszego Uniwersytetu, interesujàce wyk∏ady
na wysokim poziomie. JesteÊmy otwarci
na ka˝dego s∏uchacza. JeÊli jest Ci smutno, ˝e nie masz si´ z kim podzieliç refleksjà nad
przeczytanà ksià˝kà, do∏àcz do grupy. Chcesz graç
w bryd˝a, Êpiewaç w chórze, malowaç na p∏ótnie,
nauczyç si´ obs∏ugi komputera, mówiç po hisz-

Pokazy rozpoczynaç si´ b´dà w lipcowe
piàtki o godzinie 21.30, w sierpniowe o godzinie 21.00 (wy∏àczajàc 01.08 oraz 15.08).
Poni˝ej prezentujemy repertuar letniego kina:
11.07 – Dochodzenie (thriller)
18.07 – Przed pó∏nocà (obyczajowy)
25.07 – ˚elazna Dama (dramat)
08.08 – Przerwane obj´cia (thriller)
22.08 – JaÊniejsza od gwiazd (melodramat)
29.08 – Ultimatum Bourne’a (sensacyjny).
Zapraszamy serdecznie! ☺
OK Weso∏a

paƒsku czy angielsku, a mo˝e po w∏osku – zapraszamy do nas. Chcesz byç sprawniejszy fizycznie
i intelektualnie – do∏àcz do nas. W rodzinnej atmosferze, przyjaznym otoczeniu odnajdziesz to
wszystko. UTW Weso∏a zapewni Ci zaj´cia ruchowe o ró˝nym poziomie trudnoÊci dostosowanym
do Twojego stanu zdrowia i kondycji. Rozwiniesz
si´ równie˝ na treningu pami´ci – te çwiczenia pozwolà Ci zachowaç jasnoÊç umys∏u przez d∏ugie lata (wystarczy umiej´tne stymulowanie mózgu)
i choroby wieku starczego Ci´ nie dogonià (rzec by
mo˝na: „Lepiej zapobiegaç, ni˝ leczyç”). ˚yczymy
Paƒstwu udanych wakacji, wspania∏ych przygód
i mi∏ego wypoczynku. Do zobaczenia po wakacjach! Zapisy ju˝ od 1 wrzeÊnia.
Zarzàd UTW
Gra˝yna Weber

REKL AMA

Uniwersytet Trzeciego
Wieku zaprasza!
Za nami piàty rok dzia∏alnoÊci!
Fina∏em naszej pi´cioletniej pracy
by∏o uroczyste zakoƒczenie roku
akademickiego 2013/2014, które
mia∏o miejsce 14 czerwca 2014
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Stroje pla˝owe
Sezon wakacyjnych wyjazdów zaczà∏
si´ na dobre. Aby byç odpowiednio
przygotowanà na takà wypraw´, potrzebowaç b´dziemy stroju kàpielowego, który spe∏ni nasze wszelkie
oczekiwania.
Na rynku dost´pnych jest
wiele rodzajów strojów kàpielowych, poczynajàc od
prostych jednocz´Êciowych,
koƒczàc na wymyÊlnie zaprojektowanych wzorach
dla osób ceniàcych wygod´,
mod´ i szyk i gotowych za
to drogo zap∏aciç. Okres
wakacyjny to okazja do relaksu, pozwól sobie
zatem na odrobin´ szaleƒstwa i pobaw si´ tego
lata deseniami oraz kolorami. W tym roku na
pla˝ach b´dzie królowa∏ kolor, mo˝e to byç limonka, ró˝, pomaraƒcz, b∏´kit, fiolet, turkus.
Bardzo istotnym elementem w doborze odpowiedniego kostiumu jest jego rozmiar i fason.
Zbyt ma∏y kostium mo˝e optycznie dodaç kilogramów, zbyt luêny mo˝e si´ zsuwaç podczas kàpieli, dostarczajàc otoczeniu nieplanowanych wczeÊniej atrakcji. Je˝eli masz nienagannà sylwetk´,
kostium dwucz´Êciowy b´dzie idealnym rozwiàzaniem. Niewiele kobiet jest w tak wygodnej sytuacji, ˝e mo˝e dopasowaç jednoczeÊnie gór´
i dó∏ kostiumu. Dobieraj zatem osobno rozmiar
stanika i majteczek. Osoby, które chcia∏yby ukryç
co nieco, wybiorà kostium jednocz´Êciowy lub
tankini (strój sk∏adajàcy si´ z topu i majteczek).
W przypadku kobiet z du˝ym biustem stroje kàpielowe powinny byç wyposa˝one w odpowiednie fiszbiny, które b´dà w stanie bezproblemowo

Damska oferta strojów kàpielowych jest bardzo szeroka,
wi´c ka˝da kobieta znajdzie coÊ dla siebie

utrzymywaç piersi, a szerokie i wygodne ramiàczka dodatkowo je podniosà i zwi´kszà komfort noszenia. Panie z ma∏ym biustem mogà wybieraç
formy typu push-up. Usztywniane miseczki z wype∏nieniem ∏adnie uformujà i powi´kszà biust
oraz poprawià proporcje sylwetki. Wybierajàc
strój kàpielowy czy pla˝owy, nale˝y kierowaç si´
takimi samymi zasadami brafittingu jak przy wyborze biustonosza. Zanim kupisz nowy kostium,
koniecznie przymierz go, sprawdê, jak uk∏ada si´

Szorty to najpopularniejszy fason stroju pla˝owego panów

16

w nim biust, czy miseczki stanika dobrze przylegajà. Podnoszàc r´ce do góry, sprawdzisz, czy
biust jest dobrze podtrzymywany przez stanik.
Przy doborze stroju pla˝owego pami´taj tak˝e,
˝e wzory, marszczenia, aplikacje dodajà optycznie obj´toÊci. Wszelkiego rodzaju wci´cia
i wstawki w zale˝noÊci od ich umiejscowienia
mogà wyd∏u˝aç, zw´˝aç lub powi´kszaç. Do ma∏ej góry Êwietnie sprawdzi si´ wyrazisty wzór, np.
bardzo modny w tym roku kwiatowy, groszki lub
panterka. Wa˝ny jest tak˝e materia∏, z którego
uszyty jest kostium, w przypadku ma∏ego biustu
dobrze wypadajà b∏yszczàce, jasne tkaniny, na
których za∏amuje si´ Êwiat∏o. Jasny kolor z ozdobami przyciàga wzrok, stosuj go, ˝eby podkreÊliç
to, czym chcesz si´ pochwaliç. Ciemne, g∏adkie
materia∏y odwracajà uwag´ od tych cz´Êci cia∏a,
które chcesz ukryç. Pe∏niejsze kszta∏ty zamaskowaç mo˝na tak˝e elementami rozpraszajàcymi
wzrok, np. pionowymi wzorami lub asymetrià.
A co z pla˝owà modà m´skà? Najpopularniejszym i uniwersalnym strojem w m´skiej modzie
pla˝owej sà dopasowane spodenki z krótkimi nogawkami wykonane z elastycznego materia∏u oraz
szorty z krótkimi, luênymi nogawkami, które pasujà do ka˝dego typu sylwetki i sprawdzajà si´ przy
wszelkich rodzajach aktywnoÊci fizycznej. Ponadto
nie wymagajà tak doskona∏ej sylwetki jak klasyczne kàpielówki i mogà sobie na nie pozwoliç nawet
m´˝czyêni z niewielkim brzuszkiem. Warto tylko
pami´taç, ˝e optycznie lekko skracajà nogi.
Ma∏gorzata Grabczyƒska
wiza˝ystka, gosia@makeupart.pl
Nr 160 / Lipiec – Sierpieƒ 2014

WESO¸A

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

17

WESO¸A

Okiem coacha

6. Zamieƒ smutek na wdzi´cznoÊç

Otwórz si´ na dobre relacje

JeÊli uwa˝asz, ˝e ktoÊ êle si´ z Tobà obszed∏,
a w pami´ci masz z∏e chwile, jest na to skuteczne lekarstwo – poczuj wdzi´cznoÊç. Powód zawsze mo˝na znaleêç. ˚e jesteÊ zdrowy, ˝e jesteÊ
gotowy na nowe wyzwania. Aby Twoja szklanka
zacz´∏a byç do po∏owy pe∏na – codziennie zapisz
5 w∏asnych powodów, dla których mo˝esz odczuwaç wdzi´cznoÊç.

Powszechnie deklarujemy, ˝e przyjaêƒ i mi∏oÊç sà dla nas
bardzo wa˝ne, ˝e kiedy nie ma z kim Êwi´towaç sukcesów
i celebrowaç przyjemnoÊci, ˝ycie nie przynosi pe∏ni szcz´Êcia.
A jednak nader cz´sto na przeszkodzie spe∏nieniu stoimy
my sami, piel´gnujàc pami´ç o pora˝kach i zabezpieczajàc si´
przeciwko kolejnym niepowodzeniom.
9 kroków... aby otworzyç si´ na dobre
relacje.

1. Wybierz mi∏oÊç
Aby to zrobiç, najpierw zauwa˝ ró˝nic´.

■

■

■

■

■

■

■
■

Oto co dzieje si´, kiedy dzia∏asz z pozycji l´ku:
Nastawiasz si´ defensywnie w stosunku do
˝ycia i otoczenia. Jest przecie˝ tyle zagro˝eƒ
dla Twego szcz´Êcia.
Wy∏apujesz g∏ównie te sygna∏y, które wywo∏ujà u Ciebie zagro˝enie. Próbujesz kontrolowaç sytuacj´.
Koncentrujesz si´ na obronie status quo lub
starasz si´ zyskaç akceptacj´. Nie jesteÊ sobà.
Ludzie wyczuwajà Twoje defensywne nastawienie, bo naprawd´ je widaç.
JeÊli dzia∏asz z pozycji mi∏oÊci:
Obdarzasz ludzi akceptacjà, przyjaênià i ze
spokojem patrzysz, jak Wasze relacje si´ rozwijajà.
JeÊli pojawia si´ coÊ, czego nie rozumiesz,
rozmawiasz o tym, bo nie boisz si´ prawdy.
Chcesz i potrafisz byç sobà.
Ludzie wiedzà, ˝e ich akceptujesz, ale akceptujesz te˝ siebie.

Uwierz mi, ˝e ju˝ sam wglàd w ten proces
bardzo pomaga.

JeÊli nazwa∏eÊ to np. przyjemnoÊcià, radoÊcià,
lekkoÊcià, pogodà ducha... czyli uczuciami, które
pojawiajà si´ w Tobie, czy ma sens mówienie
sobie: mog´ to poczuç dopiero wtedy, gdy ktoÊ
mnie zaakceptuje, pokocha?

3. Weê odpowiedzialnoÊç
JesteÊ doros∏y, wi´c weê odpowiedzialnoÊç za
swoje uczucia.
Szukanie winy na zewnàtrz i obwinianie
Êwiata tworzy barier´, którà trudno potem pokonaç. JeÊli widzisz siebie zranionego, odrzuconego przez reszt´ i postrzegasz otoczenie jako
potencjalne zagro˝enie, oddzielasz si´ na w∏asne ˝yczenie.
Powiedz sobie – To ja sprawiam, ˝e czuj´ si´
samotny, przez swoje nierealistyczne oczekiwanie, ˝e zawsze mo˝na cieszyç si´ akceptacjà.

4. Chcesz coÊ otrzymaç?
Zacznij to dawaç
Âwiat odpowiada na sygna∏y, które sami wysy∏amy. Dlatego, jeÊli uwa˝asz, ˝e dostajesz zbyt
ma∏o pozytywnych uczuç z zewnàtrz – uwa˝niej
przyjrzyj si´ sobie i odpowiedz na pytanie – jak
wiele ich daj´? I nie chodzi o to, jak wielki potencja∏ uczuç skrywasz, jak mocno ich pragniesz
– lecz o to, jak jest z nimi na co dzieƒ. Zauwa˝,
ile drobnych bezinteresownych aktów mi∏oÊci
kreujesz? I czy w ogóle to robisz?

2. Szukaj w sobie, nie na zewnàtrz 5.
UÊwiadom sobie, ˝e nic nie da szukanie idealnego partnera, idealnych przyjació∏. JeÊli nie
ma w Tobie gotowoÊci na dobre relacje, nie
znajdziesz ich. Mo˝esz w to wierzyç albo nie,
ale w naszym ˝yciu pojawia si´ to, co jesteÊmy
zdolni przyjàç.
Dlatego zadaj sobie pytanie:
– Jak bym si´ czu∏, gdybym by∏ kochany, akceptowany?

Podejmij wyzwanie

Nigdy nie otrzymasz gwarancji, ˝e Twoje nadzieje si´ spe∏nià, ˝e ludzie w pe∏ni odwzajemnià Twoje zaanga˝owanie. Mimo to warto mieç
zaufanie do siebie i do losu. Zanurzenie si´
w oceanie uczuç bez ko∏a ratunkowego to
wspania∏e wyzwanie. Mo˝esz tak˝e wybraç
asekuracj´. B´dziesz jednak brodziç w p∏ytkiej
sadzawce, jedynie marzàc o wyp∏yni´ciu na
szerokie wody.

7. Zamknij za sobà drzwi
Dopóki Twój wewn´trzny wzrok jest skierowany na negatywne doÊwiadczenia, powracajà
one w postaci wydarzeƒ, które Ci je przypominajà. Czy to ma sens? Zaufaj sobie, odwróç
wzrok od przesz∏oÊci i wybierz nowà drog´.
Aby to sobie u∏atwiç, przeanalizuj sytuacj´,
która Ci´ zrani∏a.
Zadaj sobie nast´pujàce pytania:
■ co sprawi∏o, ˝e czuj´ si´ zraniony, ˝e moja relacja nie przetrwa∏a, ˝e ktoÊ mnie zawiód∏ itp.,
■ jakie doÊwiadczenia wynios∏em z tego etapu,
■ co w przysz∏oÊci mog´ zrobiç inaczej.

8. Poczuj do siebie szacunek
Nawet jeÊli sam masz coÊ sobie za z∏e, zauwa˝, ˝e jesteÊ bogatszy o kolejne doÊwiadczenia, ˝e zmieniasz si´ i pog∏´biasz swoje rozumienie ˝ycia. JeÊli teraz Twoje spojrzenie jest znacznie szersze i staç ci´ na wi´cej – to dostateczny
powód, by poczuç do siebie szacunek.

9.

Zainwestuj w siebie

Nawet jeÊli czujesz, ˝e tym, czego najbardziej
Ci potrzeba, jest akceptacja otoczenia – zacznij
bardziej interesowaç si´ sobà na wszystkich
p∏aszczyznach – fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej i duchowej.
UÊwiadom sobie swoje potrzeby (najlepiej
wypisz je) w ka˝dej z wymienionych kategorii
i pomyÊl, czy Ty sam dajesz sobie to, czego potrzebujesz. Bo to Twój obowiàzek. To Ty poprzez
stosunek do samego siebie uczysz innych ludzi,
jak majà Ciebie traktowaç.
Odpowiedz szczerze na pytanie: „Czy zale˝y
mi na sobie?”.
JeÊli nie... to w jaki sposób zamierzasz stworzyç relacje, w których b´dziesz czu∏ si´ akceptowany i doceniony? JeÊli odpowiesz twierdzàco,
ciesz si´, jesteÊ na dobrej drodze…
Joanna Godecka
life coach

REKL AMA
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LECZENIE BÓLU gabinet lekarski
ul. Widok 10
Warszawa-Śródmieście

możliwość wizyt domowych
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tel.

730 266 030

www.leczeniebolu.waw.pl

Nr 160 / Lipiec – Sierpieƒ 2014

WESO¸A

Szlakiem zabytków i pi´kna
magicznego Pogranicza Mazowsza
Zwiàzek Nauczycielstwa Polskiego – Sekcja
Emerytów pod kierownictwem Pana Prezesa
Longina Wàsowskiego, dzia∏acza wyjàtkowo
oddanego sprawom i potrzebom spo∏ecznoÊci weso∏owskiej, zw∏aszcza ludziom b´dàcym w stanie spoczynku zawodowego oraz
chorym, zorganizowa∏ w dniu 21 maja 2014 r.
wycieczk´ autokarowà pod has∏em „Magiczne Pogranicze Mazowsza” trasà: Grodzisk
(oraz grodzisko z XI–XIII w.), W´grów (pomnik Bitwy pod W´growem), Liw, Dobre.
O godz. 8.00 w wymienionym dniu rozpocz´liÊmy naszà autokarowà wycieczk´ „majówk´”.
W autokarze powitali nas przewodnik i Pan Prezes Longin. Pierwszym etapem naszej majówki
by∏a wieÊ Grodzisk, po∏o˝ona na skarpie Liwca,
na której skraju ulokowa∏o si´ olbrzymie grodzisko z XI w. o rozmiarach porównywalnych z powierzchnià Wawelu (ok. 5 ha). Z dawnego bastionu chroniàcego wschodnià granic´ Ksi´stwa
Mazowieckiego pozosta∏y pot´˝ne wa∏y, z których podziwialiÊmy p∏ynàcà w dole rzek´ Liwiec
z meandrami koryta rzecznego.
Upojeni pi´knymi widokami i zapachem siana,
kwitnàcych ∏àk i zió∏ pojechaliÊmy na zwiedzanie
miasta le˝àcego nad Liwcem – W´growa, który
prawa miejskie otrzyma∏ w 1441 r., a w XVI w. by∏
oÊrodkiem reformacji. W W´growie zwiedziliÊmy
najciekawsze zabytki, na poczàtek koÊció∏ farny

wem, gdzie 3.II.1863 r. powstaƒcy stoczyli zwyci´skà bitw´ z wojskami rosyjskimi, i tu z∏o˝yliÊmy
kwiaty i chwilà ciszy uczciliÊmy pami´ç poleg∏ych.
Po krótkim odpoczynku nad Zalewem W´growskim udaliÊmy si´ do miejscowoÊci Liw –
dawnego oÊrodka handlowego na pograniczu Mazowsza i Litwy. ZwiedziliÊmy zamek – dawnà siedzib´ ksià˝àt
mazowieckich, z bogatymi zbiorami
militariów i malarstwa. Ch´tni poszli
na wie˝´ bramnà, skàd podziwiali
pi´kne widoki na rzek´ Liwiec.
Kolejnym punktem wycieczki by∏a
miejscowoÊç Dobre w powiecie miƒskim, gdzie podczas powstania listopadowego gen. J. Skrzynecki stoczy∏
zwyci´skà bitw´ z rosyjskim korpusem gen. Rosena, idàcym w kierunku
Warszawy. W Dobrem zwiedzaliÊmy
Spo∏eczne Muzeum Konstantego
Laszczki – rzeêbiarza, autora wielu
Uczestnicy wycieczki
popiersi
i pomników, m.in. Henryka
(nauczyciele emerytowani i kombatanci).
Sienkiewicza w Bydgoszczy.
– bazylik´ Wniebowzi´cia NMP z XVI w. (pierwotO godz. 17.00 szcz´Êliwie dotarliÊmy do Wenie w stylu gotyckim). W bazylice podziwialiÊmy
so∏ej, pe∏ni wiedzy i wra˝eƒ o pi´knie ziemi ojzabytkowà polichromi´ barokowà z lat 1707-08
czystej na Pograniczu Mazowsza.
namalowanà przez nadwornego malarza Jana III,
Panu Prezesowi Zwiàzku Nauczycielstwa PolMicha∏a Anio∏a Palloniego (W∏ocha, którego maloskiego – Sekcji Emerytów i Rencistów Longinowi
wid∏a mo˝emy podziwiaç te˝ w pa∏acu w WilanoWàsowskiemu w imieniu wszystkich uczestniwie). Nast´pnie ksiàdz zaprowadzi∏ nas do zakryków wycieczki i w∏asnym sk∏adamy serdeczne
stii, gdzie znajduje si´ s∏ynne „Lustro Twardowskiepodzi´kowanie za wspania∏à lekcj´ historii i progo”. Z koÊcio∏a udaliÊmy si´ do barkowego Domu
simy o wi´cej.
Gdaƒskiego, w którym oglàdaliÊmy wystaw´ twórUczestniczki wycieczki
czoÊci ludowej (tkaniny, rzeêby). W programie dalKrystyna Bilbin
szego zwiedzania by∏ pomnik Bitwy pod W´groBarbara Baraƒska

WAKACYJNE PORZÑDKI
i drobne zmiany w mieszkaniu
Po wys∏aniu dzieci na wakacje jak co roku z ogromnà przyjemnoÊcià bior´ si´ za odgracanie mieszkania. Poczàtki nie by∏y ∏atwe, bo pochodz´
z krakowskiej rodziny zbieraczy, ale po przeczytaniu ksià˝ki „Sztuka prostoty” dzieƒ bez oddania lub wyrzucenia czegoÊ niepotrzebnego uwa˝am za
stracony. Mniej przedmiotów to mniej sprzàtania, wi´cej powietrza i przestrzeni, zarówno tej realnej, jak i mentalnej (mniej zaÊmiecona g∏owa ;-) ).
Jak ju˝ oddam wszystko, co przez ostatni rok szkolny nie przyda∏o si´ mojej rodzinie, odczuwam spokój i bior´ si´ za u∏adnianie mieszkania. W tym
roku zaplanowa∏am niewiele – priorytet wydatków by∏ inny – ale bezcenna
jest radoÊç dzieci po powrocie z wakacji, jak odkryjà zmiany w swoich pokojach. Patrzàc z perspektywy mojego zawodu – jestem architektem wn´trz –
to b´dà drobiazgi, ale i tak bardzo wp∏ynà na odbiór ca∏ego wn´trza:
u dziewczynek planuj´ pomalowaç jednà najbrudniejszà Êcian´ na zgaszony
kolor turkusowy, wybieliç sosnowe ∏ó˝ko pi´trowe i komod´, zmieniç
uchwyty, lepiej wyeksponowaç ju˝ ca∏kiem pokaênà kolekcj´ kaktusów, wymyÊliç jakàÊ niebanalnà komódk´ z milionem ma∏ych szufladek na ich milion
drobiazgów i wreszcie wybraç, wydrukowaç, oprawiç i powiesiç du˝e zdj´cia z wa˝nych momentów naszego ˝ycia. U syna b´dzie to z pewnoÊcià galeria zdj´ç z czerwcowej wyprawy do Legolandu w Danii, a u córki pewnie
z muzeum figur woskowych Madame Tussauds w Berlinie. W pokoju ch∏opców brakuje jeszcze szafy i straszy zbyt infantylna komódka. Gdyby sami
mieli decydowaç o swoim pokoju, z pewnoÊcià zamieniliby go w ca∏oÊci
w minecraftowy Êwiat – na to nie chc´ si´ zgodziç, ale zdecydowanie pomyÊl´, jak im chocia˝ kawa∏ek tego klimatu wykreowaç. Mam starà szaf´ z odwww.wiadomoscisasiedzkie.pl

zysku, którà oklej´ wydrukiem wielkoformatowym z ich ulubionym motywem. Na koniec przemaluj´ dwie Êciany na kolor dope∏niajàcy wybrany motyw wydruku. Pozostanie tylko zmiana lampy na takà, która pozwoli wyeksponowaç to, co w pokoju jest naj∏adniejsze. Na koniec pomyÊl´ o sobie i m´˝u i zmieni´ lampy w sypialni, bo ich po prostu nie lubi´, a na targu sztuki
ludowej na Kaszubach wybior´ sobie pi´knà rzeêb´ na urodziny ;-) .
Zach´cam Paƒstwa równie˝ do zmian w Waszych wn´trzach, a jeÊli
b´dziecie mieç pytania lub potrzeb´ wsparcia projektanta, to piszcie na:
info@pogotowiewnetrzarskie.pl.
Katarzyna Szaszkiewicz
www.pogotowiewnetrzarskie.pl
tel. 604 23 23 57
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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 Universal. 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,
REKL AMA
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UroczystoÊç nadania imienia
Szkole Podstawowej nr 353
5 czerwca 2014 r. odby∏a si´ uroczystoÊç nadania imienia Szkole Podstawowej nr 353 w Warszawie. Rozpocz´∏a
si´ w koÊciele Êwi´tego Hieronima od
mszy, która zgromadzi∏a honorowych
goÊci, Dyrektorów szkó∏, Nauczycieli,
Rodziców oraz Uczniów. Przedstawiciele
Rady Rodziców prosili Jego Ekscelencj´
Biskupa Marka Solarczyka o poÊwi´cenie i pob∏ogos∏awienie sztandaru.
Po zakoƒczonej mszy Êwi´tej wszyscy udali si´ do budynku szko∏y, w którym kontynuowano uroczystoÊç. W tym
wyjàtkowym dniu towarzyszyli nam
przedstawiciele w∏adz paƒstwowych
i samorzàdowych oraz instytucji zaprzyjaênionych z naszà placówkà. Aktu
nadania imienia szkole dokona∏a Przewodniczàca
Rady Miasta Pani Ewa Masny, która odczyta∏a
uchwa∏´, nast´pnie przekaza∏a akt Pani Dyrektor
Katarzynie G∏usek-Wojciechowicz. Od tej chwili
Szko∏a Podstawowa nr 353 w Warszawie nosi
imi´ Wielkich Odkrywców.
Pani Dyrektor podkreÊli∏a, ˝e rozwa˝ajàc imi´ patrona, nauczyciele pragn´li, by spo∏ecznoÊç szkolna
wybra∏a kogoÊ, kto stanowi∏by inspiracj´, wzór dla
m∏odych ludzi, aby jego postawa, dokonania, zach´ca∏y do bycia kreatywnym, odkrywczym, pe∏nym pasji, odwagi w myÊleniu i dzia∏aniu. Pada∏o
wiele propozycji nazwisk tych, którzy zmieniali
Êwiat. Wtedy pojawi∏a si´ myÊl, ˝e wszyscy ci wielcy ludzie mogà byç patronami naszej szko∏y.
Zaproszeni goÊcie podziwiali osiàgni´cia uczniów
i nauczycieli tej niespe∏na dwuletniej placówki. Pad∏o wiele ciep∏ych s∏ów i ˝yczeƒ na przysz∏oÊç.
Nast´pnym wzruszajàcym momentem uroczystoÊci by∏o przej´cie przez Panià Dyrektor z ràk
Rodziców sztandaru szko∏y i przekazanie go
Uczniom. Donios∏oÊç tego wydarzenia podkreÊli∏a
s∏owami: „Drodzy Uczniowie. Oddaj´ sztandar
w Wasze r´ce. Niech prowadzi Was ku lepszej
przysz∏oÊci. Niech zawsze b´dzie symbolem Waszej godnoÊci i powinnoÊci uczniowskiej. Strze˝cie
jego honoru. Nigdy nie rezygnujcie z poznawania
samych siebie, doskonalcie si´ poprzez odkrywanie prawdy i pi´kna otaczajàcej Was rzeczywistoÊci”. Uczniowie, przejmujàc sztandar, przyrzekli go
czciç, strzec jego honoru i pracowaç na dobre imi´
szko∏y. Nast´pnie poczet sztandarowy zaprezentowa∏ zgromadzonym sztandar szko∏y.
W cz´Êci artystycznej mogliÊmy us∏yszeç ubieg∏orocznà absolwentk´ Ani´ Szymaniak, która wykona∏a muzycznà interpretacj´ utworu Krzysztofa
Cezarego Buszmana „Takim byç”. Póêniej ca∏a spo∏ecznoÊç szkolna uroczyÊcie zaÊpiewa∏a hymn
„Wielcy Odkrywcy”. Podczas kolejnego wyst´pu
mogliÊmy podziwiaç, jak o pasji odkrywania Êpiewa∏y pierwszaki, z solistkami Julià Malec i Rozalià
Smoderek na czele.
Na zebranych czeka∏a jeszcze jedna muzyczna niespodzianka, wszyscy zostali zaproszeni do wspólnego Êpiewania piosenki „Co mo˝e ma∏y cz∏owiek”.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Po uroczystoÊciach w sali gimnastycznej Pani Dyrektor, zaproszeni goÊcie, przedstawiciel Rady Rodziców oraz Samorzàdu Uczniowskiego wspólnie
dokonali aktu ods∏oni´cia tablicy upami´tniajàcej
nadanie imienia Wielkich Odkrywców Szkole Podstawowej nr 353 w Warszawie.
Niestety atmosfer´ naszego Êwi´ta zaburzy∏o
nieco zamieszanie, jakie wynik∏o tu˝ po jego zakoƒczeniu. Jeszcze w czasie trwania uroczystoÊci zas∏ab∏a dziewczynka z pocztu sztandarowego zaprzyjaênionej szko∏y. Chwil´ póêniej z∏e samopoczucie
zg∏osi∏o kilkoro innych uczniów. Aby zapewniç bezpieczeƒstwo uczniom oraz wykluczyç wszelkie zagro˝enia, zosta∏o wezwane pogotowie ratunkowe
oraz specjalistyczna jednostka stra˝y po˝arnej.
Wszystkim skar˝àcym si´ na z∏e samopoczucie
dzieciom zosta∏a udzielona pierwsza pomoc, zaÊ
stra˝acy zarzàdzili ewakuacj´ szko∏y i pobrali próbki powietrza do analizy. Nie stwierdzono ˝adnych
zagro˝eƒ, jedynie troch´ podwy˝szony poziom
dwutlenku w´gla na sali gimnastycznej, co jest nor-

malne w ka˝dym pomieszczeniu, w którym przebywajà ludzie. Dwie dziewczynki zosta∏y hospitalizowane, jednak po przeprowadzeniu badaƒ nie
stwierdzono ˝adnych problemów zdrowotnych,
w szczególnoÊci nie wykryto Êladów tlenku w´gla
we krwi. Wg opinii lekarzy przyczynà z∏ego samopoczucia by∏y
objawy psycho-somatyczne.
ChcieliÊmy podkreÊliç, ˝e uroczystoÊç by∏a przygotowana z zapewnieniem pe∏nego bezpieczeƒstwa uczniów, ka˝de dziecko mia∏o miejsce siedzàce, dost´p do
wody, sala gimnastyczna mia∏a
w∏àczony nawiew powietrza,
a sama uroczystoÊç trwa∏a nieca∏à
godzin´. Tak˝e ca∏a akcja ewakuacji przebieg∏a sprawnie i spokojnie. Przez ca∏y czas nie by∏o jakiegokolwiek zagro˝enia dla dzieci,
a podj´te dzia∏ania by∏y jedynie
wynikiem ostro˝noÊci (mo˝e nawet przesadnej). Niestety, o wydarzeniach dowiedzia∏y si´ media, na których przekaz
wp∏ywu nie mieliÊmy. Zdajemy sobie spraw´, ˝e
sensacyjny sposób narracji, ca∏kowicie odbiegajàcy
od rzeczywistoÊci, móg∏ wywo∏aç przera˝enie rodziców, za co serdecznie przepraszamy, choç nie
my byliÊmy jego autorami. Ca∏a sytuacja by∏a gruntownie omawiana na spotkaniu Rady Rodziców,
która przyj´∏a wyjaÊnienia dyrekcji szko∏y i nie
wnios∏a uwag ani co do przygotowaƒ i przebiegu
imprezy, ani podj´tych po niej dzia∏aƒ.
Mamy jednak nadziej´, ˝e pi´kna uroczystoÊç
nadania imienia zostanie zapami´tana nie przez pryzmat wydarzeƒ, jakie nastàpi∏y po jej zakoƒczeniu,
ale dlatego, ˝e by∏o to naprawd´ wspania∏e Êwi´to
ca∏ej szkolnej spo∏ecznoÊci. Âwi´to, w które ka˝dy
uczeƒ, nauczyciel i wielu rodziców w∏o˝yli swojà cegie∏k´, za co wszystkim serdecznie dzi´kujemy.
Dyrektor SP 353
wraz z Gronem Pedagogicznym
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Podsumowujàc rok w SP 173
Przez miniony rok szkolny w naszej szkole mia∏o
miejsce bardzo wiele ciekawych edukacyjnych i wychowawczych inicjatyw, projektów, programów.
„W Szkole Podstawowej nr 173 – lekcje historii inaczej…” to niezwykle ciekawy program edukacyjny
dla dzieci, który prowadzi nauczyciel historii pani Alicja Napiórkowska: cykl spotkaƒ, warsztatów i wspólnych Êwiàtecznych spotkaƒ z Sybirakami oraz spotkanie
z uczestniczkà Powstania Warszawskiego
– panià Halinà Cieszkowskà. Nasza
szko∏a odznaczona zosta∏a Z∏otà Honorowà Odznakà Za Zas∏ugi dla
Zwiàzku Sybiraków. To niezwykle cenne wyró˝nienie dla placówki! OrganizowaliÊmy szereg ciekawych konkursów na
szczeblu dzielnicowym i miejskim. Pod
patronatem Mazowieckiego Kuratora
OÊwiaty, Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy i Zwiàzku Sybiraków Ko∏a Praga Po∏udnie odby∏ si´ konkurs recytatorski „Poezja Mariana Jonkajtysa” oraz wywiad „Sybiracy sà
wÊród nas – ocaliç od zapomnienia”. Uczniowie poszczególnych klas przygotowujà kalendarz historyczny w programie „Kartka z kalendarza”. Bardzo pr´˝nie dzia∏a nasz szkolny wolontariat, który pod kierun-

kiem pani Lucyny Kryszyƒskiej dba o wartoÊci i dobro
naszej szkolnej spo∏ecznoÊci oraz o tych, którzy potrzebujà wsparcia. O organizowanych ciekawych inicjatywach wolontariackich mo˝na przeczytaç na naszej stronie internetowej. W oddzia∏ach przedszkol-

nych przez ca∏y rok szkolny dzieci pracowa∏y wed∏ug
autorskiego projektu paƒ Danuty Czarneckiej-Jagody
i Emilii Lisieckiej. Nie zabrak∏o innowacyjnych pomys∏ów edukacyjnych, którym przewodzi∏a pani Barbara
Buga-Ruciƒska, prowadzàc lekcje otwarte dla nauczycieli warszawskich szkó∏, a nawet goÊci z zagra-

nicy. Ekologia i wiedza przyrodnicza przybli˝ana jest
dzieciom nie tylko na lekcjach, ale poprzez projekty
edukacyjne, np. „Lekcje z natury”, „Energia warszawska”, „Ogród ekologiczny przy SP173”. Sukcesy sportowe naszych uczniów to zas∏uga nauczycielek wf.
paƒ Danuty Batko i Moniki Snopek. Nale˝y wspomnieç o innowacyjnych metodach pracy nauczycieli
szkolnej Êwietlicy. Projekt edukacji szachowej, autorski projekt „Scrabble”, autorski projekt
„Rusz g∏owà”, „Mistrz sudoku” pani Anety Kozio∏ – nauczyciela matematyki, projekty edukacji muzycznej, teatralnej – to
inicjatywy nauczycieli realizowane razem
z wychowankami. W realizacj´ projektów w∏àcza si´ ca∏a spo∏ecznoÊç szkolna.
Zwieƒczeniem ca∏orocznej pracy by∏ rodzinny, szkolny piknik, na którym wspaniale bawili si´ rodzice i dzieci.
Cieszymy si´, ˝e taka w∏aÊnie praca
przek∏ada si´ na wyniki w nauce naszych
uczniów. Mo˝emy pochwaliç si´ wspania∏ymi wynikami szóstoklasistów.
W tym roku jesteÊmy najlepsi
w dzielnicy, a w Warszawie w pierwszej dziesiàtce szkó∏ publicznych!
˚yczymy wszystkim wspania∏ych wakacji.
W imieniu spo∏ecznoÊci szkolnej
Bernadetta Gierczycka

Dzieƒ Dziecka w „Robusiu”

Teatr „Pod D´bami”

Dzieƒ Dziecka w przedszkolu „RobuÊ” by∏ niezwyk∏y! Poniedzia∏ek, 2 czerwca by∏ od
samego rana owiany tajemnicà. Dzieci nie mog∏y si´ doczekaç, a˝ ich ciocie zdradzà
chocia˝ troszk´ z tego, co dla nich zaplanowa∏y i przygotowa∏y. Przedszkolaki zdawa∏y
sobie spraw´, ˝e to szczególny dzieƒ i b´dzie si´ ró˝ni∏ od pozosta∏ych, i tak niezwykle atrakcyjnych.
Po Êniadaniu dzieci zosta∏y
zaproszone do innej sali ni˝
zazwyczaj, aby mo˝na by∏o
dokoƒczyç ostatnie przygotowania do niespodzianki.
Nadesz∏a
oczekiwana
chwila, Robusiaki zaj´∏y
miejsca i z przej´ciem czeka∏y, a˝ ods∏oni si´ kurtyna...
I to dopiero by∏o zaskoczenie! Oczom maluchów ukaza∏ si´ prawdziwy teatr. Rozpocz´∏o si´ specjalnie dla nich przygotowane przedstawienie pt. „Królewna Ânie˝ka”.
Ale nie to by∏o najwi´kszà niespodziankà. Dzieci najbardziej zaskoczy∏ i ucieszy∏ fakt,
˝e aktorami byli ich rodzice! Tym razem to rodzice przygotowywali si´ do wyst´pu
przed swoimi pociechami. Mieli mo˝liwoÊç poczuç i zrozumieç, jak dziecko prze˝ywa
ka˝dy wyst´p, jak stara si´ byç najlepszym, gdy na widowni sà rodzice, dziadkowie
i zaproszeni goÊcie.
Po przedstawieniu, które dzieci obejrza∏y z wielkà uwagà i lekkim niedowierzaniem,
odby∏o si´ wiele zabaw i konkursów, a na samym koƒcu zosta∏y wr´czone upominki.
Przedszkolaki by∏y zachwycone. Wspominajà swoje Êwi´to jeszcze do tej pory,
a w szczególnoÊci rodziców, którzy wcielili si´ w baÊniowe postacie.
Gratulujemy rodzicom-aktorom wspania∏ej niespodzianki, jakà sprawili swoim dzieciom – podarowali im coÊ znacznie lepszego ni˝ kolejna zabawka. Podarowali to, co
dla dziecka jest najwa˝niejsze – siebie, swój cenny czas.
Wszystkich ch´tnych serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdj´ç na stronie
www.robus.pl.
Monika Golacik

To ju˝ piàty raz Agnieszka Mo∏ek-Ptak wyczarowa∏a teatr
w przedszkolu „Pod D´bami”. Sprawi∏a tym radoÊç nie tylko
dzieciom, ale równie˝ rodzicom-aktorom. DoroÊli jak zwykle
starannie przygotowali fantazyjne stroje i brawurowo wcielili
si´ w postaci much, biedronek, Êlimaków oraz innych stworzonek. A oto bohaterowie, którzy zaprezentowali scenki ze
znanych wierszyków: Ania Mietelska, Diana Kad∏ubowska,
Martyna Chuderska, Zosia Kaszycka, Magda Ska∏a, Magda
Piotrowska, Marta Pindral, Rados∏aw Wyrostkiewicz, Kasia
Makówka, Magda Kowalska, Edyta Dàbrowska, Kasia Szulc,
Ewa Baczewska, Gra˝yna Weber.
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Widzowie byli pod ogromnym wra˝eniem profesjonalizmu
aktorów. Dzi´ki rozbudowie przedszkola „Pod D´bami”
w przysz∏ym roku b´dzie mo˝na obejrzeç spektakl w nowej,
du˝ej, kolorowej sali. Do zobaczenia za rok.
Gra˝yna Weber
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Dziennikarze z pasjà
Zara˝eni pasjà... tak mog´ napisaç o grupie
dziennikarskiej dzia∏ajàcej w Zespole Szkó∏ nr 94
w Warszawie-Weso∏ej. To, co si´ dzia∏o podczas
szkolnego festynu, w upalnà sobot´, 7 czerwca,
jest dowodem na to, ˝e m∏odzie˝ jest pe∏na zapa∏u,
ma w sobie wiele energii i potrafi tworzyç w sposób daleki od stereotypu.
W cieniu drzew stworzyliÊmy kàcik redakcyjny.
Na makietach szkolnej gazetki o nazwie „Bia∏o na
Czarnym” (jak kredà po tablicy) umieszczaliÊmy artyku∏y pisane przez uczniów. By∏o wielu ch´tnych
do tego, by biegaç z o∏ówkiem i notesem w r´ku
pomi´dzy uczestnikami festynu i sprawdzaç, co
si´ dzieje. Ka˝dy dosta∏ jakieÊ zadanie, mi´dzy innymi nale˝a∏o dowiedzieç si´, co dawni uczniowie
mówià o naszej szkole. Czy szko∏a wed∏ug nich
zmieni∏a si´ na lepsze? Czy dobrze jà wspominajà? A by∏o kogo pytaç! Na boisko przyby∏o wielu
mieszkaƒców osiedla Zielona, absolwentów naszej szko∏y, teraz ju˝ rodziców obecnych uczniów.

W wi´kszoÊci z rozrzewnieniem wspominali dawne czasy, gdy sami tu przychodzili z tornistrem na
plecach, a ju˝ po latach przysy∏ajà do nas swoje
pociechy. Teraz pytaliÊmy, dlaczego uczestniczà
w konkurencjach rodzinnych. Co ich sk∏ania do
wspólnej zabawy?
WÊcibscy, dociekliwi, spostrzegawczy i nieco natr´tni... Prowadzili wywiady, zaglàdali na stoiska,
podglàdali przygotowania do wyst´pu. Nie darowali te˝ pani dyrektor Iwonie Wróbel. Chcieli wiedzieç, jaki jest cel festynu, dlaczego szko∏a organizuje tego typu akcje. PrzynieÊli zapis rozmowy:
„Chcemy doprowadziç do integracji Êrodowiska, by
móc wspólnie dzia∏aç dla was, dla szko∏y”.
Ârodowisko okaza∏o si´ niezwykle spójne – to
te˝ sprawdzili uczniowie. Niejedna mama podchodzi∏a do naszego stolika redakcyjnego, zainteresowana akcjà, a nawet gotowa w∏àczyç si´ w nasze
dzia∏ania. Pracy by∏o tak du˝o jak zapewne podczas
wydawania ekspresowej gazety. OtrzymaliÊmy po-

nad dwadzieÊcia ró˝nych tekstów, które nale˝a∏o
poddaç korekcie i umieÊciç na planszy. RównoczeÊnie powstawa∏y dzie∏a naszych redakcyjnych rysowników. Fachowych porad udziela∏ nam dziennikarz „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, Karol Dziwiƒski,
absolwent tej szko∏y. Ale pami´tamy te˝ lekcj´
dziennikarstwa, której udzieli∏a nam redaktor naczelna „Victora”, pani Bogna Bizoƒ, podczas wizyty
w szkole. „Tak, jesteÊmy zara˝eni pasjà – przyznawali uczniowie – chcemy wiedzieç, co dzieje si´
wokó∏ nas, o czym mówià ludzie, jak patrzà na
Êwiat. Chcemy o tym pisaç!”.
Specjalne wydanie gazetki „Bia∏o na Czarnym”,
które teraz zdobi szkolnà Êcian´, najdobitniej Êwiadczy o tym, ˝e mo˝na stworzyç coÊ ciekawego, po˝ytecznego, a jednoczeÊnie dobrze si´ bawiç. SpontanicznoÊç dzieci, m∏odzie˝y, a przy tym opanowanie
i zdyscyplinowanie zespo∏u wyzwoli∏y u innych ch´ç
dzia∏ania. I mo˝e dzi´ki temu jeszcze wi´cej
uczniów si´gnie po pióro, by opisywaç swój Êwiat.
Krystyna Moczyd∏owska
nauczycielka ZS nr 94
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PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki
Lekarz chorób wewn´trznych

Uzdrawianie Praniczne
Bioenergoterapia
tel. 793 981 262

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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY

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

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

☛ 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

KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

SPRAWY SÑDOWE :

●

CYWILNE (SPADKI, ZASIEDZENIA, NIERUCHOMOÂCI)

●

RODZINNE , ROZWODY

●

ADMINISTRACYJNE

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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WieÊci z SP 174
Konkursy dzielnicowe
w naszej szkole
Na przestrzeni maja i czerwca nauczyciele naszej
szko∏y przygotowali dwa dzielnicowe konkursy.
Po raz trzeci uczniowie klas IV–VI zmagali si´
w konkursie j´zykowym „I Can Do It” przygotowanym przez nauczyciela j´zyka angielskiego pana
Oscara Mazzottiego. Dwunastu finalistów da∏o popis swoich umiej´tnoÊci j´zykowych i wiedzy na temat

Kanady. Pierwsze miejsce zdoby∏a uczennica naszej
szko∏y Matylda Elson, drugie i trzecie kolejno: Maria
Kondraciuk i Blanka Wasiljew ze Szko∏y Spo∏ecznej
nr 12. Równie˝ swojà trzecià edycj´ mia∏ konkurs
„Wiem prawie wszystko” przygotowany przez panie Bo˝en´ Dawiec i Joann´ Budyƒskà. Uczestni-

cy musieli wykazaç si´ wiedzà szkolnà i ogólnà. Walka by∏a zaci´ta, choç nie zabrak∏o dobrej zabawy
i Êmiechu. Laureatkà konkursu zosta∏a uczennica naszej szko∏y Dominika Skamrot, drugie miejsce zajà∏
Wojciech Wyszomierski z SP nr 353, trzecie miejsce
– równie˝ uczennica naszej szko∏y, Matylda Elson.
Wszystkim gratulujemy i ˝yczymy kolejnych sukcesów.

uczniów, którzy biorà udzia∏ w zawodach, przywo˝àc swoje pierwsze puchary. Uczniowie naszej
szko∏y interesujà si´ równie˝ innymi dziedzinami
sportu i odnoszà sukcesy grupowe lub indywidualne w p∏ywaniu czy pi∏ce no˝nej. Cieszy nas, ˝e
sport dla wielu uczniów jest wa˝ny i mamy nadziej´, ˝e taki pozostanie na d∏ugo.

Korfball i nie tylko

Sukcesy Matyldy

Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e sport odgrywa wa˝nà
rol´ w ˝yciu cz∏owieka. Miliony ludzi na Êwiecie
uprawiajà sport dla zdrowia i rekreacji oraz po to,
aby doÊwiadczyç poczucia wspólnoty i wspó∏zawodnictwa z innymi. Sport pomaga w wyrabianiu
charakteru, mo˝e stanowiç dobre
narz´dzie wychowawcze. Tà sferà
w naszej szkole zajmuje si´ pani
Jolanta Ilewicz, która na co
dzieƒ krzewi ducha sportu poÊród
naszych uczniów. Ju˝ z najm∏odszymi prowadzi korektyw´, zaj´cia
„Od zabawy do sportu”, propaguje równie˝ szczególnà dyscyplin´
sportu, jakà jest korfball. Nasi
uczniowie ju˝ od kilku lat jà trenujà, odnoszàc wi´ksze i mniejsze sukcesy. 24 maja
2014 r. jedna z dru˝yn UKS Weso∏a Szko∏a zdoby∏a drugie miejsce w fina∏ach Mistrzostw
Polski w kategorii m∏odzik. Trening, zapa∏ do
walki, dobra taktyka zaowocowa∏y sukcesem. Korfball jest te˝ popularny wÊród najm∏odszych

Matylda Elson, uczennica klasy V Szko∏y Podstawowej nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi, odnosi szczególne sukcesy artystyczne. Ta spokojna i ciekawa Êwiata dziewczyna, pe∏na wra˝liwoÊci i bogatej wyobraêni, otrzyma∏a w tym roku
wyró˝nienie w ogólnopolskim konkursie poetyckim
„Odkrywamy Talenty Przysz∏oÊci”. Matylda z∏o˝y∏a
samodzielnie napisany wiersz pt. „˚ycie na prób´”,
co by∏o warunkiem udzia∏u w konkursie. Matylda
zdoby∏a równie˝ II miejsce w Dzielnicowym Konkursie Recytatorskim „Warszawska Syrenka”. Recytowa∏a wiersz Shela Silversteina pt. „Clarence” oraz
fragmenty powieÊci „Ania z Zielonego Wzgórza”.
Kolejnym sukcesem uczennicy by∏o zwyci´stwo
w konkursie na recenzj´ ksià˝ki „Wszystkie ksià˝ki
mówià”. Byç mo˝e ci, którzy jà przeczytajà, skorzystajà z propozycji kole˝anki i si´gnà po polecanà
przez nià ksià˝k´. Gratulujemy i czekamy na kolejne prace i sukcesy Matyldy. Z twórczoÊcià Matyldy
mo˝na zapoznaç si´ na stronie internetowej szko∏y
www.sp174.pl w zak∏adce „Strefa ucznia”.
Marzena Delak, Bo˝ena Dawiec

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

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
Szanowni Paƒstwo! Zgodnie z pierwotnymi za∏o˝eniami rubryki og∏oszeƒ
drobnych sà one bezp∏atne jedynie dla osób prywatnych bàdê do og∏aszania informacji niekomercyjnych. Wszystkich przedsi´biorców zapraszamy do skorzystania ze stworzonego specjalnie dla firm modu∏u p∏atnych og∏oszeƒ filigranowych (wymiar 43 x 20 mm) w atrakcyjnej cenie, publikowanych
w dziale og∏oszeƒ drobnych, ale jako wyraêne og∏oszenia komercyjne.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcjà, tel. 22 810 26 04.

M O N TA ˚ :
NIERUCHOMOÂCI
◗ Sprzedam bezpoÊrednio za 350 tys. (lub zamieni´ na kawalerk´ z dop∏atà) mieszkanie 71m2 w Sulejówku: 3 pokoje,
wc osobno, wyposa˝ona kuchnia. Kontakt tel. 731 75 42
69 lub 505 807 240.
◗ Sprzedam segment skrajny, energooszcz´dny, rekuperacja,
ogrzewanie kominkowe, odkurzacz centralny itp. Stan do
wykoƒczenia. Dzia∏ka 255 m2. Tel. 609-231-230
◗ Sprzedam atrakcyjny dom wolno stojàcy w Wiàzownie powierzchnia 180m, dzia∏ka 1200m, rok budowy 2007; z wysokiej jakoÊci materia∏ów. 501 745 549
◗ Sprzedam dzia∏k´ inwestycyjnà 460m2, róg Jana Paw∏a
II i Fabrycznej-5 kondygnacji-870m2 budynku. 606224458
◗ Sprzedam dom w zabudowie bliêniaczej, 143m, dzia∏ka 500m
w strze˝onym osiedlu w Sulejówku, rok 2009. Tel. 502 066 300.
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 100 m2 w Aninie-Sadul
na strze˝onym osiedlu. 4 pokoje, 2 ∏azienki z podgrzewanà
pod∏ogà, 2 balkony, miejsce gara˝owe, piwnica. 2 minuty od
stacji PKP Anin. Cena: 5600 z∏ za m2. Kontakt: 501-620-701
◗ Dzia∏ka rolna w Sulejówku, po∏o˝ona na granicy z W-wà,
3000 m2 + 1000 m2. Cena 600 tys. z∏. do uzgodnienia. tel.
508 549 374
◗ Dzia∏ka budowlana w Kamieƒczyku po∏o˝ona w leÊnym osiedlu, ogrodzona, przy∏àcze tv kablowej, internetu, telefonu, do
Bugu 150 m, niedaleko Liwiec cena 52 tys. z∏ tel. 668 768 268

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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◗ Dzia∏ka budowlana Raszymin-Zalew Zegrzyƒski, niedaleko
przystaƒ wodna. Sugerowana cena 95 tys. z∏. W rozliczeniu
mo˝e byç samochód. tel. 508 549 374
◗ Sprzedam lub zamieni´ na mieszkanie atrakcyjnie po∏o˝ne
dzia∏ki budowlane w Izabeli pod Warszawà. Szczegó∏y pod
nr tel: 519-186-285, 511-200-610
◗ Sprzedam mieszkanie na Goc∏awiu 42 m2, I pi´tro, widna
kuchnia, balkon 5 m2, piwnica. K. W. Cena 272.000 z∏, tel.
22 671 70 17
◗ Sprzedam nieruchomoÊç, Wola Grzybowska, „kanadyjczyk”
145m2 p. u.; dzia∏ka 1200m2, gara˝ 70m2 – blisko SKM
730 419 319.
◗ Sprzedam do zamieszkania segment Êrodkowy Weso∏a – Stara Mi∏osna, powierzchnia ca∏kowita 240m2, mieszkalna
180 m2, dzia∏ka 190m2, do negocjacji, tel. 781 48 98 22.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà w Starej Mi∏oÊnie, 364 m2, tel: 534-943-830

◗ Dzia∏ka 3160 m w Zakr´cie przy nowym osiedlu sprzedam.
Dzia∏ka jest ogrodzona, uzbrojona-gaz, woda, pràd. Na terenie gara˝ blaszany, zezwolenie na budow´. Informacje
tel 605070635.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio gotowà do zamieszkania 35 m2 kawalerk´ w Starej Mi∏oÊnie na Pogodnej. ¸atwa do zamiany
w dwupokojowe mieszkanie. Cena 199 tys. z∏otych + gara˝.
Tel: 601870712
◗ Sprzedam segment w Starej Mi∏osnej. ¸adnie wykoƒczony.
W rozliczeniu dzia∏ka lub mieszkanie – kierunek Miƒsk lub
Lublin, inne propozycje – 0 692 977 947.

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
◗ Zamieni´ dzia∏k´ budowlano-mieszkaniowà 1000 m2 w Starej Mi∏osnej ok. ul. Topolowej, wszystkie media w ulicy (jest
aktualny MPZP) na dzia∏k´ us∏ugowà ok. 1500 m2–2000 m2
w okolicy Starej Mi∏osnej do 3 km. Tel. 601-244-777.
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel 503 730 158
◗ Mieszkanie nowe do wykoƒczenia 96m2, 4950 z∏ za m2. Tel:
504-102-544
◗ Sprzedam ∏adnà kawalerk´ z widnà, du˝à kuchnià w Weso∏ej. Media, K. W., bardzo dobra komunikacja. Mieszkanie
bardzo ciche i ciep∏e, blok po generalnym remoncie. tel. 22
773 41 75 po godz. 17.
◗ Sprzedam dom (Stara Mi∏osna) w zabudowie szeregowej, skrajny, z pomieszczeniem us∏ugowym, pow. dzia∏ki 319 m2, domu
252 m2, cena 800.000 z∏ (do negocjacji) tel. 502 600 775
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w D´be Wielkie, 765 m2, naro˝nà z mediami na osiedlu domków jednorodzinnych,
15 km od Warszawy tel. 608 736 533
◗ Sprzedam 2,5 ha lasu w Kownatkach ko∏o ¸ukowa,
100 km od Warszawy. Media, bdb dojazd, sàsiedztwo leÊniczówki, bogactwo jagód i grzybów. Cena do negocjacji.
tel. 608 736 533.
◗ Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie na os. zamkni´tym
w Starej Mi∏osnej – 86 m2 – 4 pokoje, kuchnia, 2 ∏azienki,
lo˝a, piwnica, dwa miejsca parkingowe. Cena do uzgodnienia. tel. 22 773 34 11; 608 736 533
◗ Dzia∏ka rekreacyjna Kàty – Miàski, Flakowizna, bezpoÊrednio
przy rzeczce 3100 m2 – 25,00 z∏/m2 tel. 501 358 985
◗ Sprzedam lub zamieni´ na wi´ksze (do 60 m2) mieszkanie
o powierzchni 32 m2 + komórka, ∏adnie wykoƒczone, Warszawa-Weso∏a osiedle „Pod Sosnami” w Starej Mi∏oÊnie. tel.
22 773 21 02; 600 93 66 79.

■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■
■

anteny TV i SAT
domofony

www.anteny-kamery.pl
tel. 663-677-701
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◗ Sprzedam dzia∏k´ z domem w Mi´dzylesiu. tel. 506 407 688
◗ Sprzedam widokowe wzgórze nad jeziorem Haƒcza w Suwalskim Parku Krajobrazowym, najpi´kniejsze miejsce na Suwalszczyênie. Przestrzeƒ, cisza, dzika przyroda. 10 156 m2,
bud. media, asfalt. 502 569 602.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam wózek Emmaljunga EDGE kolor bordowy z bia∏ymi
wstawkami. Wózek na stela˝u chromowanym, bardzo ∏adny.
609-231-230
◗ Sprzedam Êlicznà sukienk´ do chrztu, roz. 74, bia∏a, d∏ugi r´kaw, z kapeluszem lub bez. Tel. 506724084
◗ Kupie w przyzwoitej cenie rower 20” z przerzutkami dla
ch∏opca. Prosz´ o tel: 501 546 848
◗ Sprzedam wózek X-lander 3 w 1, gondola, fotelik, spacerówka – u˝ywany, w dobrym stanie. Cena do negocjacji. tel.
509-807-157
◗ Sprzedam dostawk´ do wózka – Lascal BuggyBoard Maxiu˝ywana, w bardzo dobrym stanie. Cena do negocjacji. tel.
509-807-157.
◗ Kanapa–sofa dzieci´ca (rozk∏adana) z pojemnikiem, tapicerka
niebieska wzorzysta, u˝ywana, stan b. dobry, tel. 781489822.

USŁUGI OGRODOWE
• KOSZENIE I ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW
• WYCINANIE DRZEW
• MALOWANIE
• INNE PRACE PORZĄDKOWE

513-148-238
◗ Sprzedam fotelik samochodowy w bardzo dobrym stanie:
producent Britax Romer Duo Plus 9-18 kg, regulacja oparcia,
Isofix, regulowany zag∏ówek, zdejmowane pokrycie, kolor
szaro-zielono-turkusowy. Tel. 697-966-820
◗ Sprzedam kamizelki granatowe z tarczà SP173 dla ch∏opca rozm.
140 – 1 szt., 146 – 2 szt. po 5 z∏ ka˝da, tel. 662 274 453.
◗ 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
◗ 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.

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

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Sprzedam dwie lampy biurowe, lamp´ stojàcà, dwa sto∏ki
sosnowe- Ikea oraz sokownik, ∏ó˝ko sosnowe 147/208, zabawki dla maluchów, zabezpieczenie ∏ó˝eczka dziecinnego
Tel. 730 328 450
◗ Sprzedam u˝ywany stó∏ kuchenny (jasne drewno, cztery szuflady 180/90) Stara Mi∏osna 609 11 00 11
◗ Sprzedam nowy wózek inwalidzki ze zdejmowanymi oparciami, lekki, super! oraz nowy materac przeciwodle˝ynowy, rurkowy. Kupione poza NFZ. Stara Mi∏osna. Tel: 501 546 848.
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MARKOWA
BIELIZNA DAMSKA,
KOSTIUMY
WWW.GORSECIARNIA.COM.PL

◗ Stolik pod komputer, blat olcha, boki czarne, wysuwana pó∏ka na klawiatur´, u˝ywany, stan b. dobry, tel. 781489822
◗ Sprzedam tanio rower m∏odzie˝owy Grand Junior City (zielony). Ma ponad10 lat, nie by∏ nigdy „eksploatowany”, ale wymaga przeglàdu przed d∏u˝szà jazdà 507 200 496
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek,
Weso∏a. tel 503 812 131
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni, pi∏y tarczowe, szelak tanio
sprzedam, tel 22 615-30-60
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki,
bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257
◗ Kupi´ Chiƒskie znaczki pocztowe, przesy∏ki pocztowe z Chin
i Korei Pó∏nocnej, stare koperty listów, stare widokówki i karty pocztowe z Polski i krajów sàsiadujàcych, tel. 602 511 582
◗ Sprzedam tanio blach´ ocynkowanà o wymiarach 100x200cm,
arkusz – 30 z∏ i blat do pracowni o wym. 4x80x315 cm (mo˝liwoÊç zmiany wymiarów) – 50 z∏ tel. 22 615 30 60
◗ Kupi´ lub wezm´ zamra˝ark´ i lodówk´ tel. 516 390 664
◗ Narty, deski, buty narciarskie i snowboardowe, kaski, kije. Nie
masz co zrobiç z u˝ywanym sprz´tem narciarskim dzieci wyros∏y chcesz coÊ wymieniç ze sprz´tu zadzwoƒ etenis@wp.pl
0 602 231 318.

DACHY
SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

◗ 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
◗ Przyjm´ drzewo ka˝dego rodzaju – deski rozbiórkowe, wycinkowe itp. tel. 512 371 367.
◗ Przyczepa kempingowa rok 1991 niemiecka 5 osobowa
z wyposa˝eniem na dzia∏k´ lub budow´ nie zarejestrowana
5700 z∏ Warszawa tel. 537 047 887.
◗ Szafki kuchenne nowe – komplet 495 z∏, m∏oto-wiertarka
bdb. Bosch 390 z∏, zgrzewarka do rur hydraulicznych nowa
135 z∏, piec c. o. Junkers 790 z∏, przyczepka baga˝owa
890 z∏, Warszawa tel. 537 047 887
◗ Sprzedam pieluchy jednorazowe rozm. M, 12 opakowaƒ po
30 sztuk firma SENI bardziej ch∏onne tel. 692 203 353
◗ Sprzedam markiz´ nowà, kolor bia∏o-˝ó∏te pasy, wymiar: d∏.
290cm, szer. 250cm, tel. 513-272-328

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY
◗ Matematyka – tegoroczny absolwent PW przygotuje do egzaminu poprawkowego uczniów gimnazjum i liceum, tel.
508-529-094.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 22 872 96 31,
kom. 604 753 455.

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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cd. na str. 27

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

◗ 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 nowy segment 158m2/300m2 Sulejówek, ul. S∏oneczna, cena 475 000z∏, tel: 502-548-771
◗ 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 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. 781489822.

17
4

OG¸OSZENIA DROBNE

WESO¸A

Mi´dzynarodowa integracja w Gimnazjum nr 119
Na poczàtku maja 2014 r. grupa
uczniów z klas I i II Gimnazjum nr
119 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Warszawie wzi´∏a udzia∏
w wymianie polsko-niemieckiej. Na
osiem dni, pod opiekà dwóch opiekunów, przyjechali do nas koledzy
i kole˝anki z Miejskiego Gimnazjum
Schleiden, z którymi prze˝yliÊmy
wiele wspania∏ych przygód. OdwiedziliÊmy Centrum Nauki Kopernik,
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, udaliÊmy si´ te˝ do Kazimierza
Dolnego, zwiedziliÊmy Wilanów, Zamek Królewski w Warszawie oraz
wiele innych miejsc.
Ca∏e dnie sp´dzaliÊmy na wspólnych wyjazdach, podczas których atmosfera
by∏a niesamowita. ÂpiewaliÊmy piosenki, ÊmialiÊmy si´ i cieszyliÊmy si´ ka˝dà chwilà sp´dzonà razem. Nie przeszkadza∏o nam to, ˝e pochodzimy z innych krajów i wychowaliÊmy si´
w ró˝nych kulturach. StaraliÊmy si´ jak najlepiej pokazaç rówieÊnikom z sàsiedniego kraju
Polsk´ i nasze tradycje. Popo∏udnia by∏y przeznaczone na wi´kszà integracj´ z nowymi znajomymi. Czas ten sp´dzaliÊmy w naszych domach. Wieczory up∏ywa∏y nam na rozmowach,
grach i wspólnych spacerach po Starej Mi∏o-

Ênie. By∏o fantastycznie. DowiedzieliÊmy si´
du˝o o ich zwyczajach i kulturze.
Weekend, którego program ka˝da rodzina
przyjmujàca goÊcia planowa∏a sama, up∏ynà∏
w bardzo mi∏ej i twórczej atmosferze. W grupach przygotowywaliÊmy przedstawienia warszawskich legend: „Wars i Sawa”, „Bazyliszek”
i „Z∏ota kaczka”. By∏o niesamowicie zabawnie,
szczególnie podczas prób. Dzi´ki temu mogliÊmy
zintegrowaç si´ jeszcze lepiej. Zabawa w teatr
podoba∏a si´ bardzo uczestnikom wymiany,
a wspólne prezentacje w trzech j´zykach wy-

war∏y równie˝ na naszych opiekunach ogromne wra˝enie, czego dowodem by∏o przyznanie wszystkim
grupom pierwszego miejsca.
Niezwyk∏ym wydarzeniem by∏y podchody zorganizowane przez naszych
starszych kolegów, którzy brali udzia∏
w wymianie w ubieg∏ym roku. W parach polsko-niemieckich musieliÊmy
rozwiàzaç zadania w ró˝nych j´zykach,
starajàc si´ o jak najlepszy wynik.
Uwa˝am, ˝e ta wymiana by∏a dla
nas wyjàtkowym czasem, który ka˝dy
z nas b´dzie mi∏o wspomina∏. Uda∏o
nam si´ nawiàzaç nowe przyjaênie
z osobami w naszym wieku, które pochodzà z innego kraju. Nie mieliÊmy
˝adnych oporów j´zykowych, doskonale si´ rozumieliÊmy i wspieraliÊmy nawzajem. Podczas po˝egnania wylaliÊmy mnóstwo ∏ez, które by∏y oznakà
niesamowitej wi´zi z niemieckimi przyjació∏mi.
Teraz ka˝dy z nas nie mo˝e si´ doczekaç wrzeÊniowego wyjazdu do naszych nowych kolegów.
ChcielibyÊmy równie˝ podzi´kowaç naszym rodzicom, nauczycielom i Polsko-Niemieckiej Wspó∏pracy M∏odzie˝y, która udzieli∏a nam wsparcia
finansowego.
Eliza Kmiecicka
uczennica klasy IF

REKL AMA
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tel.

604 705 816
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KOLEKCJONER KUPI
stare ksià˝ki, pocztówki, monety,
zegarki, bi˝uteri´, militaria

DORABIANIE KLUCZY

GARDEN & PLEASURE
Pracownia Sztuki Ogrodowej

ul. Trakt Brzeski 73 (bud. Biedronki)

OGRODY – Projektowanie i realizacja
Architektura Krajobrazu

00

00

czynne: wt-pt 12 -19 , sob 10 -14

127

00

tel.: 692 905 352

tel. 721 500 700

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

www.energetyczneswiadectwo.pl

Tel. 601 262 086.

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

◗ NAUKA GRY NA GITARZE – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ J´zyk niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem
pedagogicznym. DwanaÊcie lat doÊwiadczenia. 500 720 523
◗ Angielski, Niemiecki, Hiszpaƒski. Wszystkie poziomy. Korepetycje, konwersacje, nadrabianie zaleg∏oÊci w szkole. Absolwentka anglistyki i studentka iberystyki. Dojazd do ucznia.
Tel: 0-519-186-285

◗ 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
◗ Matematyka, ogólniak, Równie˝ zakres rozszerzony. Stara
Mi∏osna. tel. 514 37 14 95.
◗ Studentka Filologii Romaƒskiej udzieli korepetycji z j´zyka
francuskiego. Tel. 502 568 012.
◗ Fizyka, Matematyka – matury, studenci. Doje˝d˝am. Dr, tel.
607-690-614
◗ 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.
◗ Francuski z dojazdem – Stara Mi∏osna, Weso∏a tel. 602 276 202.

Geodezja – us∏ugi:

33

tyczenia, inwentaryzacje, mapy do
projektów, podzia∏y i rozgraniczenia,
tereny zamkni´te, inne. Tel. kom.
604-979-172. E-mail: nptakazik@wp.pl
◗ Rosyjski – skutecznie, sympatycznie – nauka, przygotowanie
do matury, egzaminów, pracy, wyjazdów, j´zyk biznesu,
prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz
j´z. 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 tel: 604
433 728.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie nauczania.
Tel. 22 773 28 07
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze komputera, dla osób starszych,
promocja! Zaj´cia indywidualne prowadzone przez studenta.
Efektywna, spokojna nauka korzystania z internetu oraz
podstawowych funkcji komputera. 533 404 404
◗ Matematyka (tak˝e po angielsku) – nauczycielka matematyki
wszystkich poziomów szkolnych, pomo˝e z trudnoÊciami,
nadrobieniem zaleg∏oÊci oraz rozszerzeniem wiedzy. Indywidualne sposoby nauczania dostosowane do ka˝dego ucznia.
Tel. 667-774-878

US¸UGI TRANSPORTOWE HDS,

mieszkaniowych i samochodowych
00

68

TEL: 502-011-257

wywóz gruzu, ga∏´zi z wycinkà itp.
z za∏adunkiem. Sprzàtanie piwnic
i strychów. Piach, ˝wir, ziemia.
Tel. 501-150-119
198
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◗ Ch´tnie zaopiekuje si´ ma∏ym dzieckiem jestem uczciwa i bez
na∏ogów od paêdziernika, tel. 605519575.
◗ Oferujemy profesjonalne zaj´cie si´ Paƒstwa dzieçmi w okresie wakacyjnym. JesteÊmy studentkami i mamy wieloletnie
doÊwiadczenie w pracy z dzieçmi. Oferujemy ciekawe atrakcje (basen, wycieczki po Warszawie itp), wy˝ywienie i przyjazna atmosfer´. Zainteresowanych prosimy o kontakt. Weronika: 881963649 Dagmara: 609401141.

MEBLE NA WYMIAR
kuchnie, szafy wn´kowe, z lustrami,
wolnostojàce, garderoby, zabudowy
wn´k, rega∏y, komody, inne...
36

◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà,
uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje tel. 600 432 140.
◗ DoÊwiadczona, cierpliwa, dyspozycyjna, bez na∏ogów, lubiàca dzieci zaopiekuje si´ ma∏ym dzieckiem lub starsze odbierze ze szko∏y i zajmie si´ nim do powrotu rodziców z pracy.
Tel. 517 800 293
◗ Cierpliwa, dyspozycyjna, bez na∏ogów zaopiekuje si´ ma∏ym
dzieckiem lub odbierze starsze ze szko∏y i zaopiekuje si´ nim
do powrotu rodziców. Tel. 602-610-965.
◗ Studentka piàtego roku zaopiekuje si´ dzieckiem w wieku
przedszkolnym lub wczesnoszkolnym w czasie wakacji w dni
powszednie. tel. 696173096

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

692-081-969
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Stara Mi∏osna, tel. 606-482-555,
698-422-928, 22-773-10-88

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

7

◗ Poszukuj´ pracy jako niania, wieloletnie doÊwiadczenie,
Êwietne referencje Tel. 505 851 534.
◗ 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
◗ 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.
◗ Studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej ch´tnie podejmie
dorywczà prac´ jako niania 508 981 270

◗
◗
◗
◗

WYNAJM¢/DO WYNAJ¢CIA

◗
◗

◗ Do wynaj´cia – 47 m2 dwa pokoje z widnà kuchnià, róg
Wiatracznej i Chrzanowskiego, agd, cz´Êciowo umeblowane,
tel. 665-109-279.
◗ Wynajm´ mieszkanie w Starej Mi∏osnej 56m z ogródkiem, aneks
kuchenny po∏àczony z pokojem dziennym, sypialnia, ∏azienka,
korytarz i stanowisko gara˝owe. Osiedle strze˝one. Mieszkanie
wolne od wrzeÊnia 2014 r. Tel. kontaktowy 502 511 323.
◗ Wynajm´ pomieszczenia biurowe oraz magazynowe vis a vis
Urz´du Dzielnicy Warszawa Weso∏a. Tel. 693862799, e-mail: atenka5@op.pl
◗ Do wynaj´cia samodzielne mieszkanie w Halinowie. Oficyna.
tel: 603 313 938

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

www.dogadajciesie.pl

DZIECI – OPIEKA/NIANIA

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

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

Lek. wet. Izabela Rupiƒska

◗ Matematyka. Korepetycje: gimnazjum, liceum, matury-zakres
podstawowy. tel. 505.329.323
◗ Matematyka. Poprawki w gimnazjum. Poprawki w liceum. MATURY. Zaprasza doÊwiadczony matematyk. tel. 502.440.321
◗ J´zyk polski. Korepetycje. Magister filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym. Doktorant UW. 501 190 335

Us∏ugi hydrauliczne

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

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

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

Tel. 660-769-211

WWW.KAMIENIARSKI-SKLEP.ABC24.PL

w w w. g a r d e n a n d p l e a s u r e . p l
48

◗ 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
◗ 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
◗ 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

DAWBRUK

chemia do kamienia
akcesoria na nagrobki

29

◗ Wynajm´ pokój 20 m2 umeblowany, agd, Weso∏a-Zielona.
tel. 513 622 273
◗ Wynajm´ mieszkanie 3 pokoje (94 mkw) w Starej Mi∏osnej.
2 sypialnie po 16 mkw, salon 28 mkw, kuchnia, ∏azienka, WC
osobno. Mieszkanie jasne, s∏oneczne z tarasem. Do mieszkania przynale˝y miejsce parkingowe. Tel. 600 450 269

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Z∏ota ràczka wszelkie naprawy-wymiana kranów, sp∏uczek,
zamków, kontaktów itp. 503-759-763
◗ Odbior´ nieodp∏atnie wszelki z∏om, stare przewody elektryczne, pralki, lodówki tel. 503759763
◗ Odpowiedzialna studentka pomo˝e w drobnych pracach domowych. Zrobi´ zakupy, posprzàtam. Bardzo ch´tnie zaopiekuj´ si´ psem. 519-186-285
◗ Szko∏a Podstawowa nr 353 ul. Cieplarniana 23 w Warszawie
Weso∏ej zatrudni panià do sprzàtania. tel 508877040

69

www.masaze-wesola.pl

Sklep Kamiks

ANTENY satelitarne i naziemne,
DEKODERY, monta˝ naprawa,
ustawienia. Trwam, Cyfra, Polsat, N.
oraz zestawy bez op∏at, 30 kana∏ów po polsku. www.lemag-tvsat.waw.pl, ul. B. Czecha 29, tel: 22 815-47-25, 501-123-566. 80
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MASA˚E WESO¸A

◗
◗
◗

◗
◗
◗

Drobne remonty solidnie i tanio „z∏ota ràczka” tel. 0 692 977 947
Myj´ okna w domach prywatnych 500895836
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.
Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje. Tel. 507
542 645.
Drobne naprawy i remonty -z∏ota ràczka- tel. 601313561;
Szukam pracy – mycie okien, sprzàtanie w domach, porzàdki tel. 511 210 315
Gotowanie obiadów dla starszych osób tel. 511 210 315
Opieka i pomoc w nauce dla ucznia 3-4 godz. dziennie tel.
511 210 315
Sprzàtanie, równie˝ po remoncie 500895836
Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie
itp. tel. 507 097 028
Z∏ota ràczka – porzàdki, remonty, malowanie i inne prace.
tel. 518 731 920, 734 253 366

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607
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◗ Zdun, budowa i przebudowa piecy i kuchni kaflowych oczekuje propozycji tel. 723 745 118
◗ Z∏ota ràczka tel. 515 400 656
◗ Gotowanie dla seniorów tel. 500895836
◗ Z∏ota ràczka 503 150 991 (dodatkowo rozbiórki, kucie betonu)
◗ Opieka piel´gniarska nad dzieçmi i doros∏ymi w domu tel.
793 456 990
◗ Z∏ota ràczka – elektryka- 516 075 825
◗ Poszukuj´ pracy oraz zleceƒ: Hydraulik-Elektryk-Glazurnik,
bezpoÊrednio, tel. 693 324 348
◗ Piel´gnacja kwiatów w domu i ogrodzie. 500895836
◗ Hydraulik – elektryk – glazurnik – posiadam te˝ inne umiej´tnoÊci techniczne – poszukuj´ pracy – zlecenia na remont
mieszkania, w tym wyburzam Êciany, rozbieram budynki
i sprzàtam podwórka i piwnice wraz z wywózkà – bardzo tanio i solidnie, tel. 537 047 887.
◗ Sk∏adanie mebli – 516 075 825.
◗ Szukam pracy, sprzàtanie, prasowanie, pomoc domowa,
opieka nad dzieckiem. Jestem kulturalna, spokojna i dok∏adna. Mam referencje. tel. 886 789 576.
◗ Uczciwie roznios´ ulotki. Wies∏aw Nowak 0-502 569 602
nowak@psycholog.pl

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

Konrad Skorupka – tel. 607-314-667
konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy tak˝e do reklamowania si´ w innych wydaniach:
• Wawer, Rembertów – Konrad Skorupka, kontakt powy˝ej
• Grochów, Saska K´pa, Goc∏aw – Artur Pawlak, tel. 605-297-200,
e-mail: reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl
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K L I N I K A D E N T YST YC Z N A
Dawniej: ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej)

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

(22) 773 21 12; 518 662 799

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

Kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych:
w

Stomatologia zachowawcza
(m.in. bezwiertłowe metody leczenia)

w

Protetyka

w

Implantologia

w

Chirurgia stomatologiczna

w

Choroby przyzębia

w

Stomatologia estetyczna

w

Ortodoncja

w

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

Możliwość płatności kartą

www.klinikaelixir.pl
klinika@klinikaelixir.pl

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)

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

• OFERTA SPECJALNA – 2 x ACUVUE  25 zł GRATIS *
• Perfekcyjne widzenie w najnowszej kolekcji p/słonecznej*:
JAGUAR, DAVIDOFF, JOPP!, MENRAD, RAY BAN
BAN...
...
• Najmodniejsze kolekcje: VERSACE, PRADA, CALVIN KLEIN,
MICHAEL CORS, EVA MINGE, GIORGIO ARMANI, LACOSTE, VOGUE
VOGUE...
...
• Najwyższej jakości soczewki okularowe: ESSILOR, HOYA, ZEISS, JZO
JZO...
...
• Komputerowy pomiar okularowych soczewek progresywnych – VisuReal
• Własna pracownia optyczna
• Bezpłatny serwis

* szczegóły w

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

salonie

WESO¸A

Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

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

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