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Redakcyjne zbiory!
Jedz jab∏ka – na z∏oÊç Putinowi,
ale tak˝e dlatego, ˝e sà smaczne i zdrowe
Jab∏ka sà niezwykle
zdrowymi owocami.
Zawierajà sporo witaminy C, wiele cennych
sk∏adników mineralnych, takich jak wapƒ,
potas czy magnez,
a tak˝e b∏onnik i pektyny. Prowadzone badania porównawcze wykaza∏y, ˝e stare odmiany sà pod wzgl´dem zdrowotnym du˝o bardziej wartoÊciowe. Tak˝e w smaku
sà nieporównywalnie lepsze. Zach´cajàc
do ich spo˝ywania, przy okazji prezentujemy kilka tych dawnych odmian, teraz ju˝
trudniej dost´pnych. Ale jak popytamy na
bazarkach czy w warzywniakach, mo˝e
czasem uda si´ jeszcze na nie trafiç... Oto
przyk∏ady kilku starych odmian jab∏ek
uprawianych w Polsce:

 KOSZTELA – bardzo stara, jesienna odmiana jab∏oni. W Polsce uprawiana od
XVII wieku. S∏omkowozielone, przechodzàce w kolor
˝ó∏ty kuliste owoce. Dojrzewajà
w drugiej lub trzeciej dekadzie wrzeÊnia. Skórka mocna
i g∏adka, z niewielkim
ró˝owym rumieƒcem. S∏odki smak, bardzo
soczysty mià˝sz w kolorze ˝ó∏tawym.
 MALINÓWKA – inaczej zwana „Ma-

linówkà Oberlandzkà”,
znana w Polsce od
XIX w. Owoce Êredniej wielkoÊci, pokryte ciemnoczer-

wono-bordowà skórkà. Mià˝sz kruchy, zielonkawo-bia∏y z ró˝owym zabarwieniem. No
i smak – jak sama nazwa wskazuje z mocno
wyczuwalnym malinowym akcentem. Dojrzewajà w drugiej po∏owie wrzeÊnia.
 ANTONÓWKA – nomen
omen wyhodowana w Rosji,
ale od lat bardzo popularna
w Polsce. Owoce koloru jasnozielonego z ˝ó∏tym (czasem
nawet jasnopomaraƒczowym)
rumieƒcem. Mià˝sz bia∏y, bardzo
soczysty i lekko kwaskowy. Âwietna
na przetwory. Typowà dla Polski odmianà
jest Antonówka Âmietankowa, która ma
doÊç du˝e owoce. Dojrzewajà na
prze∏omie sierpnia i wrzeÊnia.

Za miesiàc przybli˝ymy
Paƒstwu kolejne odmiany,
a teraz ˝yczymy

SMACZNEGO!
Marcin J´drzejewski

Niedosyt lokalnych wieœci? Zapraszamy na: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Coca-Cola
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Ser Rycki Edam
luz
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Cukier Biały
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Herbata Lipton
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Kawa
Nescafe Classic

Mleko Świeże
Łaciate

Frytki My Fries
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1 kg
McCain
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sala zabaw

Sala zabaw dla dzieci,
350 m22 dobrej zabawy,
ponad 150 m22 konstrukcji,
a tam zjeżdżalnie,
baseny z piłkami, armatki
i wiele innych atrakcji!
Aleja Piłsudskiego

SULEJÓWEK

godziny otwarcia
pn-pt: 11:00 - 20:00
sb - nd: 11:00 - 20:00

Miejskie ZOO

Aleja Piłsudskiego 4c
Stara Miłosna

Pawła II
Jana

Trakt Brzeski

Gościniec

+48 697 633 496
+48 607 045 855
+48 601 404 253

LUBLIN

zabawa@miejskiezoo.com

www.miejskiezoo.com

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Z prac Rady Dzielnicy

tranzyt na zachód...”
(w miar´ dos∏owny cytat z wypowiedzi, jakà
us∏ysza∏a i relacjonowa∏a moja znajoma). Teza jest
tak absurdalna, ˝e chyba sam autor tej plotki
w nià nie wierzy, a przytaczam jà jako anegdot´
dla poprawy humoru po (trudnym dla wi´kszoÊci)
powakacyjnym powrocie do pracy. Samej tezy pozwol´ sobie wi´cej nie komentowaç, ze wzgl´du
na szacunek dla szanownych Czytelników.
Druga z wakacyjnych sesji by∏a poÊwi´cona
korekcie tegorocznego bud˝etu. Dzielnica wywalczy∏a dodatkowe prawie 1,5 mln z∏ na finansowanie oÊwiaty oraz ∏àcznie na 2 lata ok.
600 tys. z∏ na termomodernizacj´ budynku
OÊrodka Kultury. Ponadto zaoszcz´dzone na niektórych inwestycjach Êrodki zosta∏y przesuni´te
na inne inwestycje, gdzie jeszcze w tym roku b´dzie mo˝na je spo˝ytkowaç.
Kolejnymi punktami by∏y informacje: o realizacji bud˝etu za pierwsze pó∏rocze (wykonanie by∏o proporcjonalne do okresu i nie budzi∏o wàtpliwoÊci radnych), o remontach placówek oÊwiatowych, o przygotowaniu oÊwiaty do nowego
roku szkolnego oraz o kosztach Pikniku Weso∏a

2014. Przy tym ostatnim punkcie warto zwróciç
uwag´, ˝e dzi´ki zaanga˝owaniu pracowników
Urz´du z ca∏ego kosztu Pikniku na poziomie 100
tys. z∏ zaledwie 1/3 Êrodków pochodzi∏a z bud˝etu Dzielnicy, zaÊ pozosta∏e 2/3 wy∏o˝yli sponsorzy. Zwa˝ywszy na rozmach, poziom atrakcji
i liczb´ osób, które bawi∏y si´ na imprezie, nak∏ady ze Êrodków Dzielnicy by∏y naprawd´ niedu˝e.
Kolejna sesja zaplanowana jest na 25 wrzeÊnia na godz. 14.00, program b´dzie dost´pny
na 7 dni przed jej terminem w Internecie, osoby
zainteresowane ju˝ dziÊ zapraszam.

Co powstanie dzi´ki Waszym g∏osom w pierwszym
warszawskim bud˝ecie partycypacyjnym?

dowie i planowanym otwarciu wrotkowiska/lodowiska) – 226 g∏osów
• Lato z jogà (praktykowanie jogi w plenerze z instruktorem, przy ul. Granicznej nad Kana∏kiem
Wawerskim w Starej Mi∏oÊnie) – 152 g∏osy
Choç szkoda, ˝e cz´Êç naprawd´ wartoÊciowych i ciekawych propozycji nie zakwalifikowa∏a
si´ do realizacji, to cieszy fakt, ˝e g∏osujàcy wybrali projekty ró˝norodne – mamy tu i sport, i ochron´ Êrodowiska, i pochylenie si´ nad potrzebami
osób niepe∏nosprawnych. Debiutancki bud˝et
partycypacyjny wypad∏ ca∏kiem dobrze – zarówno
w Weso∏ej, jak i w pozosta∏ych dzielnicach. Za rok
kolejna szansa samodzielnego zg∏aszania pomys∏ów, które uwa˝amy za niezb´dne do realizacji
w naszym najbli˝szym otoczeniu, a tak˝e decydowania o wyborze tych najpotrzebniejszych w drodze demokratycznego g∏osowania.

W okresie wakacyjnym
Rada pracowa∏a w normalnym trybie, choç mo˝e
ze wzgl´du na wyjazdy aktywnoÊç niektórych radnych przejÊciowo by∏a
mniejsza. W okresie tym
odby∏y si´ dwie sesje:
10 lipca oraz 28 sierpnia.
Na sesji lipcowej Rada zapozna∏a si´ z informacjami o stopniu zaawansowania robót inwestycyjnych i remontów w dzielnicy (wszystkie tegoroczne inwestycje sà realizowane zgodnie
z zak∏adanym harmonogramem) oraz informacjà
o pracach nad przebiegiem WOW (nic nowego
w tej sprawie si´ nie pojawi∏o).
Pozwol´ sobie tutaj na drobnà dygresj´. Otó˝
po Weso∏ej (zapewne w zwiàzku ze zbli˝ajàcymi
si´ wyborami) rozpuszczana jest plotka, jakoby to
„zwiàzane z PO w∏adze dzielnicy z premedytacjà,
na polecenie rusofilskiego Prezydenta, dà˝y∏y do
zbudowania WOW, aby u∏atwiç rosyjskim TIR-om

Tu˝ po zamkni´ciu wakacyjnego numeru „WS”
Êwiat∏o dzienne ujrza∏y wyniki g∏osowania na
projekty w ramach bud˝etu partycypacyjnego.
Cz´Êç z Paƒstwa pewnie zdà˝y∏a ju˝ zapoznaç si´
z nimi w Internecie czy innych mediach, publikowaliÊmy je te˝ na naszej stronie www.wiadomoscisasiedzkie.pl, ale i tak nie mogliÊmy si´
ju˝ doczekaç, kiedy b´dziemy je mogli zamieÊciç
na naszych ∏amach dla Was!
W naszej dzielnicy realizacji ze Êrodków z bud˝etu partycypacyjnego 2015 doczeka si´ 6 projektów:
• Zaprojektowanie trasy rolkowej i wykonanie
pierwszego etapu (na terenie lasu Jana III Sobieskiego przyleg∏ym do ul. 1 Praskiego Pu∏ku [ul.
Wawerska, Teodozji, Objazdowa]) – 838 g∏osów

• Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjació∏ (budowa miejsc dla owadów zapylajàcych kwiaty) – 375 g∏osów
• Weso∏a na sportowo (stworzenie bezp∏atnych, ogólnodost´pnych zaj´ç sportowych dla
doros∏ych [siatkówka, koszykówka, ping-pong, badminton] na terenie weso∏owskich
szkó∏) – 359 g∏osów
• Niewidomi sà WÂRÓD nas i RAZEM z nami
(umo˝liwienie samodzielnego uczestnictwa
w przestrzeni publicznej osobom niewidomym i s∏abowidzàcym poprzez dostosowanie
Urz´du Dzielnicy Weso∏a) – 235 g∏osów
• Pod D´bami wszyscy si´ spotkamy (rewitalizacja ogrodu Przedszkola nr 261 po przebu-

Marcin J´drzejewski
przewodniczàcy Rady

Kochanej Ani Koz∏owskiej
i wszystkim jej bliskim,
wyrazy najg∏´bszego wspó∏czucia
z powodu Êmierci Mamy,
sk∏adajà
Agnieszka, Danusia i Ewa

Hanna Kowalska

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

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

DOJAZD DO KLIENTA
PŁATNE GOTÓWKĄ
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536 999 619

PRACOWNIA PROTETYCZNA
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tel.: 22 773 29 67•22 760 86 74•605 40 38 42
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Budujàce widoki
Ostatnie lata, ze wzgl´du na panujàcy kryzys, nie
sprzyja∏y inwestycjom,
dlatego tak bardzo cieszy
ka˝dy metr powstajàcej
drogi i chodnika. W osiedlu Zielona-Grzybowa i na
Groszówce trwajà prace
przy budowie dróg. A ˝e
pogoda sprzyja, to i post´py sà widoczne.
Ulica Polna to inwestycja dwuletnia. Jej realizacja rozpocz´∏a si´ w sierpniu br. Dobra wiadomoÊç to ta, ˝e wykonawca, firma Dowbud-C
Sp. z o.o., w myÊl zawartej umowy, wybuduje
Polnà w roku bie˝àcym. Umowa opiewa na kwot´ 1 054 000 PLN. Ca∏oÊç inwestycji zostanie sfinansowana na poczàtku 2015 roku. Ulica Polna
b´dzie mia∏a nawierzchni´ asfaltowà.
Ta sama firma praktycznie wybudowa∏a ju˝
ul. Malinowà z kostki betonowej. Koszt budowy
– 326 900 PLN. Na podkreÊlenie zas∏uguje obywatelska postawa mieszkaƒców Malinowej, któ-

rzy zbyli grunt pod jej budow´ za kwot´ 100 PLN
za metr kwadratowy.
Dobre po∏àczenie z Groszówkà mamy, od niedawna, ulicà Warszawskà. Na brakujacym odcinku drogi firma Bruk-Bud z Celestynowa u∏o˝y∏a
nawierzchni´ asfaltowà, ∏àczàcà ulic´ Warszawskà z ulicà Mickiewicza. Inwestycja ta poch∏on´∏a kwot´ ponad 200 000 PLN. U∏o˝ona zosta∏a
równie˝ nowa nawierzchnia asfaltowa na ul.
Mickiewicza (odcinek od ul. Reytana do ul. 1 Praskiego Pu∏ku) z dobrze widocznymi progami spo-

walniajàcymi. W ten sposób powsta∏ ciàg do
bezpiecznej jazdy rowerem. Ju˝ wkrótce b´dzie
mo˝na od ul. Jagieloƒskiej dojechaç Warszawskà
i Mickiewicza do powstajàcej w∏aÊnie scie˝ki rowerowej wzd∏u˝ ul. 1 Praskiego Pu∏ku, a ta z kolei po∏àczy Trakt Brzeski z PKP Weso∏a.
Leszek Winiarski

Rowerem do Urz´du Dzielnicy
Od pewnego czasu
wszystkich poruszajàcych
si´ po ul. 1 Praskiego Pu∏ku
dotykajà utrudnienia w korzystaniu z tej drogi. Powód – budowa d∏ugo oczekiwanej Êcie˝ki rowerowej
pomi´dzy osiedlem Stara
Mi∏osna a Weso∏à-Centrum. O tym, ˝e jest ona bardzo potrzebna, mówi∏o si´ w Radzie Dzielnicy Weso∏a ju˝ od dawna.
Zawsze jednak brakowa∏o dostatecznych Êrodków
w bud˝ecie na jej realizacj´. Dopiero pozyskanie
dodatkowego finansowania z bud˝etu ZDM pozwoli∏o na realizacj´ tej inwestycji. By∏o to mo˝liwe dzi´ki inicjatywie Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a.
Niestety prace przygotowawcze trwa∏y doÊç
d∏ugo. Powodów by∏o wiele. Mi´dzy innymi
zwiàzane z uzgodnieniem i zatwierdzeniem projektu Êcie˝ki rowerowej. Na szcz´Êcie jej budowa
ruszy∏a pe∏nà parà i wszystko wskazuje na to, i˝
jeszcze w tym roku na jesieni zostanie oddana do
u˝ytku. B´dzie mia∏a oko∏o 3 km d∏ugoÊci. SzerokoÊç Êcie˝ki wyniesie 2,5 m. Odgraniczaç jà od
jezdni b´dzie pas zbudowany z kostki granitowej
oraz namalowane pasy. Odcinek od ul. Mazowieckiej do ronda przy Urz´dzie jest budowany
ze Êrodków Zarzàdu Dróg Miejskich (ZDM) przez

firm´ MABAU, która wygra∏a przetarg. Âcie˝ka na
tym odcinku b´dzie mia∏a w przewa˝ajàcej cz´Êci
nawierzchni´ asfaltowà. W miejscach takich jak
przystanki lub Villa Park Êcie˝ka b´dzie przechodziç w ciàgi pieszo-rowerowe o nawierzchni
z kostki granitowej bezfazowej. Natomiast odcinek od ronda przy Urz´dzie do ul. Armii Krajowej
b´dzie budowany ze Êrodków Urzàdu Dzielnicy
Weso∏a. W zwiàzku z nieuzyskaniem zgody na
usytuowanie ciàgu pieszo-rowerowego po stronie zachodniej ul. 1 Praskiego Pu∏ku Êcie˝ka rowerowa powstanie poprzez wydzielenie jej z pasa jezdni. Niestety, jak si´ ostatnio dowiedzia∏am,

dalszy odcinek Êcie˝ki, czyli od ul. Armii Krajowej
do stacji kolejowej, na razie nie powstanie. Usytuowanie na tym odcinku ul. 1 Praskiego Pu∏ku
miejsc parkingowych spowodowa∏o, i˝ nie uzyskano zgody na budow´ czy to Êcie˝ki rowerowej, czy to ciàgu pieszo-rowerowego.
Mam nadziej´, i˝ w przysz∏oÊci sprawa ta zostanie rozwiàzana z korzyÊcià dla wszystkich
u˝ytkowników dróg. Budowa oddzielnych Êcie˝ek dla rowerzystów to nie tylko moda – to koniecznoÊç, która oznacza bezpieczeƒstwo. O tym
na szcz´Êcie w Dzielnicy Weso∏a nie trzeba nikomu przypominaç.
Katarzyna Zakrzewska
Radna Dzielnicy Weso∏a

Ciekawe znalezisko
Dzisiaj podczas wykopywania korzeni chrzanu
na terenie posesji znalaz∏am dziwny grzyb. Po
sprawdzeniu w dost´pnej literaturze fachowej
okaza∏o si´, ˝e to najprawdopodobniej trufla
bia∏a. To bardzo rzadki grzyb. W za∏àczeniu
przesy∏am zdj´cia. Na naszym terenie rosnà
okaza∏e d´by, a wi´c Êrodowisko odpowiednie
dla tego rodzaju grzybów. Ciekawa jestem
Waszej opinii w tej sprawie. Pozdrawiam
Zofia Kaszycka
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
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dynku przedszkola „Pod D´bami” przy ulicy Armii
Krajowej. Jest to kryte lodowisko o wymiarach ok.
20 x 30 metrów, ze sztucznie mro˝onà taflà. Prace
zwiàzane z postawieniem konstrukcji przykrycia lodowiska oraz monta˝em instalacji mro˝àcej zosta∏y
zakoƒczone. Pierwsze próby mro˝enia lodu przesz∏y pomyÊlnie. Obecnie trwajà ostatnie prace
zwiàzane z zagospodarowaniem terenu: ogrodzenie, oÊwietlenie itp. RzeczywiÊcie ten typ lodowiska
mo˝e byç wykorzystywany poza sezonem zimowym jako rolkowisko. Wymaga to jednak pewnych
prac zwiàzanych z przezbrojeniem band oraz u∏o˝eniem specjalnej nawierzchni zabezpieczajàcej instalacj´ mro˝àcà i umo˝liwiajàcej bezpiecznà jazd´
na rolkach. Ze wzgl´du na przed∏u˝ajàce si´ proce-

B´dzie lodowisko!
W tym roku w dzielnicy Weso∏a
zostanie uruchomione ogólnodost´pne
lodowisko. Czy b´dzie dzia∏aç tylko
w sezonie zimowym, czy te˝ – zgodnie
z wczeÊniejszymi planami – poza sezonem b´dzie mog∏o byç wykorzystywane
równie˝ do jazdy na rolkach?
Jak ju˝ wczeÊniej zapowiadaliÊmy, w tym roku
uruchamiamy pierwsze w Weso∏ej ogólnodost´pne
lodowisko. Zlokalizowane jest w sàsiedztwie bu-

OSIEDLE PLAC WOJSKA POLSKIEGO
dzierniku br. wymieniony prawoskr´t powinien zostaç oddany do u˝ytku.
Mi∏e zaskoczenie dotyczàce modernizacji – przebudowy drugiego odcinka drogi dojazdowej pomi´dzy
blokami 151 i 152 a blokami 153 i 154, o którà wnioskowa∏em do realizacji w 2014 roku. Jak Paƒstwa informowa∏em w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich” nr 160
(lipiec–sierpieƒ 2014 r.), Zarzàd Dzielnicy Weso∏a odstàpi∏ od realizacji tego zadania ze wzgl´du na budow´ „prawoskr´tu” – skomasowanie Êrodków, co osobiÊcie przekaza∏ mi Pan Burmistrz podczas rekonesansu
tej˝e drogi na poczàtku tego roku. Po pó∏roczu okaza∏o
si´, ˝e jest mo˝liwoÊç realizacji powy˝szego zadania ze
Êrodków przeznaczonych na remont i utrzymanie dróg
gminnych. Jest to mo˝liwe, bo modernizacja i remont
dróg nie sà wyszczególnione w zadaniach inwestycyjnych za∏àcznika dzielnicowego m.st. Warszawy.
Taki „prezent”, niezale˝nie od okazji, mieszkaƒcy
osiedla Plac Wojska Polskiego przyjmujà z zadowoleniem.

Akcja „Czyste osiedle”
W dniu 9 sierpnia br.
w ramach majàcej ju˝ swojà
kilkuletnià tradycj´ akcji
„Czyste osiedle” i przy jak
zwykle zasadniczym wsparciu logistycznym w∏adz
dzielnicy, a szczególnie Zespo∏u Ochrony Ârodowiska,
ju˝ po raz trzeci w tym roku zorganizowa∏em wywóz wszelkich nieczystoÊci z terenu osiedla.
Za pomoc w realizacji tej wspólnej sprawy sk∏adam
serdeczne podzi´kowania mieszkaƒcom naszego osiedla, którzy zaanga˝owali si´ w to przedsi´wzi´cie.
Kolejna akcja „Czyste osiedle” b´dzie mia∏a miejsce 11 paêdziernika oczywiÊcie bie˝àcego roku i jak
zwykle od godziny 10.00.

Drogi i wyjazdy osiedlowe
– dobre wiadomoÊci

Kanalizacja

Musz´ Paƒstwu powiedzieç, ˝e liczba 7 to naprawd´ szcz´Êliwa i dobra liczba, bo oto po kolejnych siedmiu latach zg∏aszania do za∏àcznika dzielnicowego (spis zadaƒ inwestycyjnych) bud˝etu
m.st. Warszawy propozycji wniosku o budow´ prawoskr´tu (wyjazd z osiedla w kierunku Rembertowa) doczekaliÊmy si´ jego realizacji w tym roku.
Otó˝ 7 sierpnia odby∏ si´ przetarg – zosta∏ wy∏oniony wykonawca i zgodnie z harmonogramem w paê-

W dniu 5.08.2014 r. kolejne spotkanie na temat
przekazania kanalizacji zorganizowa∏ mój kolega
radny Marian BabuÊka.
Otó˝ najciekawszy i tajemniczy fakt, to ˝e na spotkanie przyby∏o tylko 5 przedstawicieli Wspólnoty
Mieszkaniowej, na 24 cz∏onków zarzàdu. Ja te˝ znalaz∏em si´ tam przez przypadek, bo nikt mnie o tym
zdarzeniu nie poinformowa∏ – a mo˝e o to chodzi∏o?

dury zwiàzane z uzyskaniem pozwolenia na budow´ oraz wieloma problemami technicznymi, jakie
musieliÊmy pokonaç po drodze, inwestycja ta zaj´∏a nam du˝o wi´cej czasu, ni˝ pierwotnie zak∏adaliÊmy. Podj´liÊmy decyzj´, aby w tym roku przede
wszystkim osiàgnàç cel podstawowy, czyli uruchomiç lodowisko. Dà˝ymy do tego, aby sta∏o si´ to
najwczeÊniej, jak to tylko mo˝liwe – myÊl´, ˝e
otwarcie nastàpi za oko∏o dwa miesiàce. Kwestia
uruchomienia rolkowiska pozostaje sprawà otwartà i powróci po zakoƒczeniu sezonu zimowego.
Krzysztof Kacprzak
zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
ds. Inwestycji
Nie by∏o te˝ przedstawiciela spó∏ki MPWiK, która to
ma przejàç sieç kanalizacyjnà naszego osiedla. Obecnym w∏aÊcicielem sieci jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa i przez kilkanaÊcie lat nie zdo∏a∏a jej przekazaç na mienie komunalne jako zb´dnej dla wojska.
Natomiast by∏ obecny, ale ma∏o kompetentny (albo
wcale) przedstawiciel Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Pan Rafa∏ J., który poinformowa∏ nas, zebranych,
˝e to my, wspólnoty, mamy kupiç rzeczonà sieç kanalizacyjnà od WAM, a nast´pnie odsprzedaç MPWiK,
i udowodni∏, ˝e to my jesteÊmy jej w∏aÊcicielami, jako
˝e nabyliÊmy mieszkania z infrastrukturà, etc.
Chc´ te˝ przypomnieç (mojemu koledze tak˝e), ˝e my,
mieszkaƒcy, nie jesteÊmy stronami w procedurze przekazania sieci kanalizacyjnej, a stronà jest w∏aÊciciel, tj.
WAM, i to ona musi z∏o˝yç wniosek wraz z niezb´dnà
dokumentacjà stronie przyjmujàcej, tj. Miejskiemu Przedsi´biorstwu Wodociàgów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, nie mówiàc o tym, ˝e sieç musi byç technicznie
sprawna etc. Je˝eli b´dziemy braç obowiàzek WAM na
siebie – mówi´ o przedstawicielach naszych wspólnot
i nie tylko – w pokazywaniu jakichÊ map, to mo˝emy
staç si´ stronà z wszelkimi tego konsekwencjami.
Chc´ tylko przypomnieç, ˝e ustawa z dnia 7 paêdziernika 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´
i zbiorowym odprowadzeniu Êcieków Art. 3.1 mówi:
„zbiorowe odprowadzenie Êcieków jest zadaniem
w∏asnym gminy”. Dla nas gminà jest m.st. Warszawa,
a jej jednostkà pomocniczà – Dzielnica.
Serdecznie pozdrawiam
dr Stefan S∏owikowski
wiceprzewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a
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ZAPRASZA NA TRENINGI

Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog

dzieci, młodzież i dorosłych!
Zajęcia poszerzone o elementy tzw. samoobrony i walki w parterze,
prowadzi mgr AWF Zbigniew Ostrowski – 4 DAN.
WESOŁA:
● SP 174, pl. Wojska Polskiego 28
środa (tylko dzieci) 13.30.

●

SP 173, Trakt Brzeski 18
wt. 18.30 i sob. 12.00
oraz śr. (tylko dzieci) 14.45.

www.ukskaratewesola.pl Tel.
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PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

604 107 118

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

tel.

602-174-916
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Weso∏a to nasz wspólny sukces
Rozmowa z Marianem Mahorem, wiceburmistrzem dzielnicy Weso∏a
Katarzyna Szaszkiewicz: Spotykamy si´ pod
koniec kadencji 2010–2014, w której piastowa∏
Pan w dzielnicy Weso∏a stanowisko wiceburmistrza ds. spo∏ecznych. Jak Pan ocenia te lata?
Marian Mahor: Przypomn´, ˝e podlegajà mi obszary niezwykle dra˝liwe, ale tak˝e istotne z punktu
widzenia funkcjonowania sfery spo∏ecznej w dzielnicy.
Poza oÊwiatà, kulturà i sportem sà to sprawy zwiàzane z opiekà nad najubo˝szymi, z walkà z patologiami
i przemocà, wyrównywaniem szans i szeroko rozumianà aktywizacjà ˝yciowà ró˝nych grup spo∏ecznych. Ale
tak˝e sprawy mieszkaniowe, walka z bezdomnoÊcià...
Jak oceniam okres ostatnich czterech lat? Gdy
udziela∏em „WiadomoÊciom Sàsiedzkim” wywiadu
cztery lata temu, nadaliÊmy mu znaczàcy tytu∏ „To
by∏y prze∏omowe lata”. MyÊl´, ˝e jest wcià˝ aktualny, dziÊ mo˝e nawet jeszcze bardziej.
W takim razie pokrótce: co si´ uda∏o zrealizowaç z tych zapowiadanych wówczas, w∏aÊnie cztery lata temu, „obietnic”, a co zakoƒczy∏o si´ niepowodzeniem?
Zaczn´ w takim razie od niepowodzeƒ, bo o tym
mówi si´ trudniej. Wcià˝ odczuwam ogromny niedosyt z powodu zawieszenia budowy kompleksu sportowego na Groszówce. Projekt jest gotowy, jest i pozwolenie na budow´. Brak tylko funduszy.
Tak˝e inne moje marzenie: nowoczesne Centrum
Kultury i Sztuki w dzielnicy czeka na lepsze czasy
i mam nadziej´, ˝e sà to czasy niedalekie. W czasach
kryzysu, dajàcego si´ odczuç niestety tak˝e w Warszawie, Zarzàd Dzielnicy uzna∏, ˝e przede wszystkim nale˝y zadbaç o oÊwiat´, i myÊl´, ˝e to s∏uszna decyzja.
Zw∏aszcza ˝e ukoronowana wspania∏ymi wynikami.
Ma Pan na myÊli wyniki nauczania?
Tak, ale nie tylko. Z wyników przygotowania naszych uczniów do kolejnych etapów edukacyjnych,
mierzonych sprawdzianami 6-klasisty oraz egzaminami gimnazjalnymi, mo˝emy byç bardzo zadowoleni, jesteÊmy w gronie najlepszych pod tym wzgl´dem
dzielnic Warszawy.
Ponadto zwi´ksza si´ liczba indywidualnych sukcesów uczniowskich: laureatów olimpiad, konkursów
ogólnopolskich. Tak˝e same szko∏y oraz ich dyrektorzy
uzyskujà w wyniku swojej aktywnoÊci wyró˝nienia, tytu∏y, certyfikaty jakoÊci przyznawane przez Dzielnic´,
MEN, Kuratora Mazowieckiego, Prezydenta m.st. Warszawy. Naprawd´, myÊl´, ˝e naszym dyrektorom i nauczycielom, ale te˝ oczywiÊcie uczniom i ich rodzicom,
nale˝à si´ ogromne brawa! Równie wa˝na jest poprawa jakoÊci infrastruktury oÊwiatowej. Wylicz´... A mo˝e jednak nie, wydaje mi si´, ˝e to widaç go∏ym okiem!
Jak ocenia Pan miniony czas pod kàtem kultury i sportu? Czy coÊ zas∏uguje na szczególne
uznanie? Czy mo˝e jednak jakieÊ pora˝ki?
Wspomina∏em o kompleksie sportowym „Groszówka” oraz Centrum Kultury i Sztuki, których nie uda∏o si´
nawet rozpoczàç w mijajàcej kadencji, mówi∏em te˝
o tego powodach. Mam g∏´bokie przekonanie, ˝e
znajdà one swojà realizacj´ w najbli˝szych 3–5 latach.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Wiem, ˝e w nadchodzàcych latach tego typu inwestycje b´dà si´ cieszyç „przychylnoÊcià” w postaci przeznaczanych na to Êrodków. Mimo to ˝ycie sportowe
i kulturalne rozwija si´ w Weso∏ej imponujàco, g∏ównie dzi´ki Êwietnie dzia∏ajàcym na naszym terenie organizacjom pozarzàdowym oraz znakomitej pracy naszego OÊrodka Kultury. JeÊli chodzi o infrastruktur´
sportowà i kulturalnà, to sà cztery dobre informacje:
na ukoƒczeniu jest generalny remont boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej 173 w Starej Mi∏oÊnie, na
ukoƒczeniu tak˝e budowa d∏ugo zapowiadanego
i niecierpliwie oczekiwanego sezonowego sztucznego
lodowiska, zlokalizowanego przy Przedszkolu „Pod
D´bami” (otwarcie na prze∏omie paêdziernika i listopada przy sprzyjajàcej pogodzie), w trakcie realizacji sà
– te˝ d∏ugo oczekiwane – Êcie˝ki rowerowe i na koniec rozpoczynajàca si´ w tym roku termomodernizacja OÊrodka Kultury z drobnà rozbudowà.
A co w sprawach opieki socjalnej i zdrowia?
OczywiÊcie w jednym zdaniu? Wszystkie s∏u˝by merytoryczne, tj. Wydzia∏ Spraw Spo∏ecznych i Lokalowych oraz OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej, wspierane
przez szereg organizacji pozarzàdowych – korzystajàcych z dotacji zarówno dzielnicowych, jak i miejskich
– wykonujà z ogromnym poÊwi´ceniem dzia∏ania polegajàce na wspieraniu ludzi pozostajàcych w trudnych sytuacjach i nie dajàcych sobie z nimi rady, borykajàcych si´ z ubóstwem, bez ˝yciowych szans... MyÊl´, ˝e mam obowiàzek wspomnieç tu przynajmniej
o czterech takich organizacjach: PKPS z prowadzonym
Klubem Seniora oraz dystrybucjà ubraƒ i ˝ywnoÊci,
Stowarzyszenie „Alter Ego” z dystrybucjà ˝ywnoÊci, jad∏odajnià dla ubogich i noclegownià, TPD ze swoimi
Êwietlicami-placówkami wsparcia dziennego oraz PCK
z opiekà nad grupà osób niepe∏nosprawnych.
W sprawach mieszkaƒ tzw. komunalnych te˝ si´ sporo dzieje: oddaliÊmy w 2011 dwa budynki na ul. Nizinnej, w tym roku zaczynamy budow´ trzech nast´pnych
budynków mieszkalnych w tej samej lokalizacji, które
b´dziemy oddawaç do u˝ytku na wiosn´ 2016 roku.
W s∏u˝bie zdrowia mamy te˝ dobrà nowin´ w postaci bardzo realnego pozyskania lokalu w Starej Mi∏oÊnie
dla nowoczesnej pediatrii, w dopiero co oddanym do
u˝ytku osiedlu mieszkalnym przy ul. Kamyk. Procedury
wykupu lokalu i wyposa˝ania go w sprz´t ju˝ ruszy∏y.
JeÊli chodzi o ten najbardziej bolesny i trudny obszar, jakim jest niesienie pomocy najubo˝szym i doÊwiadczonym w ró˝ny sposób przez los (przemoc, patologia, nieprzystosowanie spo∏eczne), to staramy si´
dzia∏aç nie tylko interwencyjnie, nie tylko „na bie˝àco”, ale tak˝e – a mo˝e przede wszystkim – strategicznie. Powstajà, przygotowane przez Wydzia∏ Spraw
Spo∏ecznych i Lokalowych przy wspó∏pracy z OPS, i sà
realizowane programy indywidualne dla poszczególnych osób i rodzin, zak∏adajàce kompleksowe wychodzenie z kryzysu: od spraw mieszkaniowych, przez
opiek´ i wychowanie dzieci, na kwestiach wsparcia finansowego koƒczàc. Na szczególne podkreÊlenie zas∏uguje praca dzielnicowego Zespo∏u Interdyscyplinarnego ds Przeciwdzia∏ania Przemocy w Rodzinie. Na
najtrudniejszym odcinku wykonuje ten podmiot niezwykle wa˝nà prac´ i czyni to skutecznie.

RzeczywiÊcie widz´, ˝e sà to tematy bardzo
obszerne, wi´c przejd´ do pytania nast´pnego:
jakie sà Pana plany w nadchodzàcych wyborach samorzàdowych?
B´d´ kandydowa∏ do Rady Dzielnicy Weso∏a z listy
Platformy Obywatelskiej w okr´gu 3, czyli w okr´gu
Starej Mi∏osny Zachód, i z pierwszego miejsca poprowadz´ kandydatów z tej listy.
Co móg∏by Pan zapowiedzieç w takim razie
na nast´pne cztery lata, jeÊli wolà wyborców
b´dzie kontynuowa∏ Pan prac´ w Zarzàdzie
Dzielnicy?
No có˝, zabrzmi to mo˝e nieskromnie, ale mam ca∏y
zestaw propozycji oraz projektów, i to bardzo realnych.
W oÊwiacie przede wszystkim wspomniana budowa przedszkola z cz´Êcià ˝∏obkowà w Starej Mi∏oÊnie
oraz ˝∏obek w Weso∏ej-Centrum, a oprócz tego kilka
projektów: stworzenie systemu klas z rozszerzonym
programem zaj´ç wychowania fizycznego, upowszechnienie nauki j´zyków obcych (od przedszkola
do gimnazjum) oraz wprowadzenie dwuj´zycznoÊci
na poziomie gimnazjum.
W kulturze – rozwój infrastruktury kulturalnej:
utworzenie klubu / filii OÊrodka Kultury na terenie
osiedla Zielona oraz przygotowanie koncepcji budowy i funkcjonowania Centrum Kultury i Sztuki wraz
z infrastrukturà plenerowà.
W sporcie budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Groszówce, rozbudowa sieci Êcie˝ek rowerowych oraz rozwój dyscyplin ∏y˝wiarskich dzi´ki
nowemu lodowisku.
W sprawach spo∏ecznych i lokalowych stworzenie
bazy lokalowej i organizacyjnej dziennego pobytu
dla seniorów na terenie dzielnicy oraz Ârodowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepe∏nosprawnych i powi´kszenie mieszkalnej bazy lokalowej poprzez wspomnianà ju˝ wczeÊniej budow´ nowych
mieszkaƒ przy ul. Nizinnej.
Ponadto utworzenie tzw. Stref Rodziny – miejsc
aktywnego sp´dzania czasu przez rodziców z dzieçmi we wszystkich osiedlach Weso∏ej.
Przypuszczam, ˝e wyborcy b´dà najlepszymi
recenzentami tego, co ju˝ si´ dokona∏o w minionych dwóch kadencjach, oraz tego, co w zamierzeniach na kadencj´ nast´pnà. Dzi´kuj´
bardzo za rozmow´, Panie Burmistrzu.
Dzi´kuj´ równie˝.
Rozmawia∏a
Katarzyna Szaszkiewicz
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Âcie˝ka w parku przy Jeêdzieckiej
W ciàgu ostatnich kilku
lat osiedle Stara Mi∏osna
znacznie si´ zmieni∏o. Z odleg∏ej podwarszawskiej sypialni sta∏o si´ przyjaznym
miejscem, przyciàgajàcym
nowych mieszkaƒców rozwijajàcà si´ infrastrukturà,
bliskoÊcià szkó∏, przedszkoli
i licznymi sklepami. Osiedle le˝y w otulinie lasu
z dala od zgie∏ku centrum, ale te˝ jest z nim dobrze
skomunikowane. Dodatkowo coraz bli˝sza jest
perspektywa dalszego rozwoju sieci drogowej.
Obserwowane zmiany i coraz liczniejsza populacja m∏odych mieszkaƒców wp∏yn´∏y na
kszta∏towanie si´ potrzeb tworzenia zorganizowanych przestrzeni do sp´dzania wolnego czasu
blisko miejsca zamieszkania. W niedawno przeprowadzonym g∏osowaniu na projekty w ramach bud˝etu partycypacyjnego najwi´kszà popularnoÊcià cieszy∏y si´ propozycje: trasy rolkowej, parku rekreacji czy Êciany wspinaczkowej.
Niestety nie wszystkie mogà byç zrealizowane

z powodu ograniczonych Êrodków finansowych
zaplanowanych na rok 2015.
Wychodzàc naprzeciw potrzebom mieszkaƒców, dzi´ki zaanga˝owaniu i pomocy spó∏ki
ZBDJiW, utworzono nowà Êcie˝k´ spacerowà na
terenie lasku przy ulicy Jeêdzieckiej. Bez koniecznoÊci przedzierania si´ przez chaszcze mo˝na
udaç si´ na spacer przez las w kierunku placu zabaw czy si∏owni plenerowej, jak równie˝ skorzystaç z parkingu na ty∏ach bloków przy ul. Pogodnej. Ta stosunkowo niewielka inwestycja jest
zwiastunem dalszych zmian w tworzeniu w centrum osiedla zorganizowanej przestrzeni publiczno-rekreacyjnej dla mieszkaƒców. W bie˝àcym
roku Zarzàd Spó∏ki planuje przeprowadzenie prac
piel´gnacyjno-porzàdkowych przy drzewostanie
i krzewach, przygotowanie terenu pod budow´
nowych alej spacerowych i uj´cia wody.
Szanse na powstanie M∏odzie˝owego Parku
Rekreacji nie przepad∏y wraz z zakoƒczeniem g∏osowania na projekty w ramach bud˝etu partycypacyjnego, obecnie Zarzàd Dzielnicy prowadzi
rozmowy w celu znalezienia Êrodków na realiza-

cj´ tej inwestycji. Nale˝y przypomnieç, ˝e jest
ona od dawna oczekiwana przez m∏odych mieszkaƒców osiedla. Projekt uzyska∏ szerokà akceptacj´ spo∏ecznà, a popularyzacja uprawiania sportu
jako atrakcyjnej alternatywy dla innych form sp´dzania wolnego czasu jest jednym z priorytetów
polityki prozdrowotnej w∏adz miasta.
Realizacja w Parku takich obiektów jak: park linowy, Êcianka wspinaczkowa, nowe huÊtawki czy
tor do jazy na deskorolce oraz instalacja oÊwietlenia i zadaszonej wiaty z ∏awkami prawdopodobnie b´dà si´ odbywaç etapowo. W przysz∏oÊci na
ca∏ym terenie lasku planowana jest budowa kolejnych utwardzonych Êcie˝ek, ma równie˝ powstaç
przestrzeƒ rekreacyjna dla osób starszych.
Obecny stan i plany na przysz∏oÊç sà efektem
dobrej wspó∏pracy w∏adz samorzàdowych dzielnicy z Zarzàdem spó∏ki ZBDJiW reprezentujàcym
w∏aÊciciela lasu przy Jeêdzieckiej. Mi∏o patrzeç,
jak dobre pomys∏y spotykajà si´ z dobrà wolà
podmiotów, od których zale˝y ich realizacja, i na
naszych oczach spe∏niane sà sugestie mieszkaƒców majàce uczyniç ˝ycie w Weso∏ej jeszcze
przyjemniejszym.
Arkadiusz Ciupak

Asystent rodziny pomo˝e w byciu dobrym rodzicem
Rodzicu, jeÊli: chcesz stworzyç jak najlepsze warunki dla ˝ycia i rozwoju swojego
dziecka; chcesz poprawiç relacje w rodzinie;
czujesz, ˝e znane Ci metody wychowawcze
nie sà skuteczne; cz´sto irytujesz si´ na swoje dzieci; nie wiesz, jak motywowaç dzieci do
nauki i innych obowiàzków; nie masz pomys∏ów, jak tanio i twórczo sp´dzaç czas w rodzinnym gronie; czujesz si´ bezradny, przyt∏oczony problemami wychowawczymi; jesteÊ
nadmiernie obcià˝ony obowiàzkami domowymi; potrzebujesz towarzysza w za∏atwianiu spraw w urz´dach; nie wiesz, od czego
zaczàç i w którà iÊç stron´... skorzystaj z pomocy asystenta rodziny!
Asystent rodziny: okresowo wspiera rodzin´, aby w przysz∏oÊci samodzielnie potrafi∏a
pokonywaç trudnoÊci ˝yciowe, zw∏aszcza dotyczàce opieki i wychowania dzieci; spotyka
si´ z rodzinà w jej domu oraz w razie potrzeby towarzyszy podczas za∏atwiania spraw
urz´dowych; dostosowuje swój czas do potrzeb i mo˝liwoÊci rodziny; pomaga w osiàganiu celów rodziny w czasie i w sposób z nià
uzgodniony.

W czasie wspólnej pracy z rodzinà asystent:
pomaga odnaleêç to, co w Was dobre,
wzmacnia to i rozwija,
■ wspólnie z Wami ustala, czego potrzebujecie oraz kto i gdzie mo˝e Wam pomóc,
■ doradza, jak piel´gnowaç niemowl´, opiekowaç si´ i wychowywaç dzieci, ˝eby by∏y
szcz´Êliwe i s∏ucha∏y poleceƒ rodziców,
■ pomaga w codziennej organizacji dnia
rodziny, znajdowaniu sposobów sp´dzania wolnego czasu rodziny,
■ pomaga zaplanowaç i sprawnie wykonywaç obowiàzki domowe,
■ doradza, jak zarzàdzaç posiadanymi zasobami finansowymi,
■ informuje, jak dzia∏ajà urz´dy, placówki
wsparcia dziecka i rodziny,
■ wyjaÊnia, jak wype∏niaç dokumentacj´
oraz za∏atwiaç sprawy urz´dowe,
■ wspiera w kontaktach z pracownikami
szko∏y, przedszkola, sàdu, poradni, przychodni, policji, urz´dów i innych instytucji,
■ pomaga podnosiç kwalifikacje zawodowe
i znaleêç prac´,
■ chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami doros∏ych.
■

Asystentem rodziny dla mieszkaƒców
Dzielnicy Weso∏a jest Beata Gnioska
Szczegó∏owe informacje na temat asystentury
oraz innej oferty pomocy dla rodzin mo˝na uzyskaç w Dziale Ârodowiskowo-Specjalistycznym
OPS Dzielnicy Weso∏a.

OÂRODEK POMOCY SPO¸ECZNEJ
DZIELNICY WESO¸A M.ST. WARSZAWY

UL. 1 PRASKIEGO PU¸KU 21A
05-075 WARSZAWA-WESO¸A
Strona internetowa

www.opswesola.waw.pl
e-mail: sekretariat@opswesola.waw.pl

tel. / fax (22) 773 44 12
GODZINY PRACY OÂRODKA:
Od poniedzia∏ku do piàtku
w godzinach 8.00–16.00
W ka˝dy pierwszy czwartek miesiàca
dy˝ur w godzinach 16.00–17.00

REKL AMA

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

SKLEP SPECJALISTYCZNY
• ELEKTRONICZNE PAPIEROSY – szeroki asortyment
• ALKOMATY – jednorazowe, podr´czne, elektrochemiczne
• CZUJNIKI – dymu, czadu, gazu
• OÂWIETLENIE LED

CENY INTERNETOWE!

Warszawa, ul. Korkowa 133

tel. 519-765-305
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Paragon jest dowodem zakupu, umo˝liwiajàcym konsumentowi póêniejsze dochodzenie
roszczeƒ w przypadku sporu z przedsi´biorcà.
Bioràc paragon:

Weê paragon!
Naczelnik Urz´du Skarbowego
Warszawa-Wawer zach´ca do przy∏àczenia si´ do akcji administracji
podatkowej „Weê paragon”.
Robimy zakupy, korzystamy z ró˝nych us∏ug, ale czy zawsze bierzemy
paragon?
Zdarza si´, ˝e nie mamy czasu
czekaç na jego wydanie, zapominamy o nim albo nie chcemy zaÊmiecaç
sobie nim portfela. Czasami nie mamy Êmia∏oÊci zwróciç si´ do sprzedawcy o jego wydanie. Jednak
w pewnych sytuacjach jego brak jest
dla nas dotkliwy, np. gdy dany towar oka˝e si´ wadliwy, a my nie mo˝emy udokumentowaç zakupu i z∏o˝yç reklamacji. Bez paragonu trudno jest skontrolowaç poprawnoÊç
naliczenia przez sprzedawc´ kwoty do zap∏aty.

■
■
■
■

■

u∏atwiamy sobie z∏o˝enie reklamacji,
mamy mo˝liwoÊç porównywania cen,
wspieramy uczciwà konkurencj´,
uzyskujemy pewnoÊç, ˝e nie zostaliÊmy
oszukani,
zmniejszamy szarà stref´.

Rzetelne ewidencjonowanie obrotów na kasach fiskalnych jest gwarancjà, ˝e podatek zap∏acony w cenie towaru trafi do bud˝etu paƒstwa i pos∏u˝y do finansowania instytucji i inwestycji, z których korzystamy wszyscy.
Oka˝e si´ on te˝ pomocny, gdy b´dziemy chcieli
porównaç ceny w ró˝nych sklepach. PowinniÊmy
mieç równie˝ ÊwiadomoÊç, ˝e paragon pe∏ni
wa˝nà rol´ w obrocie gospodarczym.

Redakcja
na podstawie materia∏ów
Urz´du Skarbowego Warszawa-Wawer

cej m∏odzie˝y, nauczyciele, instruktorzy, specjaliÊci z ró˝nych dziedzin. Taki zespó∏ z pewnoÊcià b´dzie wszechstronnie wykorzystywa∏ wszelkie mo˝liwoÊci
do realizacji celów statutowych.
Powo∏anie kolejnej jednostki na terenie województwa mazowieckiego Êwiadczy o tym, ˝e
w RWR jest wiele miejsca dla ró˝nych Êrodowisk, którym bliskie sà idee ratownictwa wodnego. Prezes pierwszego Oddzia∏u w Warszawie ju˝ zadeklarowa∏ zainteresowanie wspó∏pracà z jednostkà reprezentowanà przez
Prezesa Micha∏a Guzika.

Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej w Weso∏ej
Dnia 15 lipca 2014 roku odby∏o si´ zebranie cz∏onków za∏o˝ycieli drugiego
Oddzia∏u RWR w Warszawie, którego siedzibà zosta∏a Szko∏a Podstawowa nr 174 w Warszawie-Weso∏ej, dzi´ki uprzejmoÊci
Dyrektora placówki oÊwiatowej, Pana Paw∏a Krajewskiego.
Uczestnicy spotkania w obecnoÊci Prezes Iwony Michniewicz
bardzo sprawnie przeprowadzili cz´Êç formalnà, w czasie
której zdecydowali o przystàpie-

niu do naszej organizacji oraz o sk∏adzie wszystkich w∏adz Oddzia∏u.
W goÊcinnych murach zaprzyjaênionego przedszkola organizatorzy zapewnili komfortowe
warunki zebrania.
Prezesem jednog∏oÊnie zosta∏ wybrany Micha∏ Guzik,
cz∏owiek bardzo zaanga˝owany w sprawy p∏ywania, ratownictwa / bezpieczeƒstwa
i sportu. W sk∏ad Zarzàdu
Oddzia∏u weszli rodzice trenujà-

OÊwiadczenie o zaanga˝owaniu na rzecz spo∏eczeƒstwa
Z przyjemnoÊcià oÊwiadczam, ˝e z dumà b´d´
reprezentowa∏ Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej i do∏o˝´ wszelkich staraƒ, ˝eby poprawa bezpieczeƒstwa i ratownictwo w naszej dzielnicy
Weso∏a, w ca∏ej Warszawie i zaprzyjaênionych
miastach by∏y na najwy˝szym poziomie. Swoje
dzia∏ania opieraç b´d´ na wspó∏pracy z jednostkami terytorialnymi, organizacjami pozarzàdowymi, placówkami oÊwiatowymi, s∏u˝bami miejskimi i tym podobnymi organizacjami. Gwarantuj´
Paƒstwu, ˝e wykonam szereg prac spo∏ecznych
na rzecz rozwoju dzieci i m∏odzie˝y. Zorganizuj´
kursy i szkolenia na Ratownika Wodnego akcep-

Zarzàd G∏ówny RWR
towane przez Ministerstwo Spraw Wewn´trznych,
które wielu uczestnikom dadzà mo˝liwoÊç pracy
w tym zawodzie. BezpoÊrednim przygotowaniem
do kursów i szkoleƒ b´dà regularne zaj´cia z p∏ywania, jak równie˝ z innych dziedzin sportowych,
które przeprowadzi kwalifikowana, doÊwiadczona
kadra pedagogiczna i instruktorska.
Dzieci potrzebujà autorytetów do poprawnego
rozwoju, wi´c prosz´ rodziców, jako najwy˝szy
wzorzec, ˝eby przysy∏ali na szkolenia do nas dzieci ju˝ od wieku najm∏odszego przedszkolaka. Kierujàc si´ d∏ugoterminowà ideà szkoleniowà, wypracujemy odpowiednià postaw´ i zachowania,
które zaowocujà w∏aÊciwym podejÊciem do ˝ycia.

Prezes Micha∏ Guzik
REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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„Edukacja przez Szachy w Szkole” w dzielnicy Weso∏a
8 czerwca 2014 roku w Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 119 w Warszawie-Weso∏ej odby∏a si´
presti˝owa impreza szachowa – I Turniej Fina∏owy
Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Zwiàzku
Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”,
w Warszawie znanego jako „Wars i Sawa grajà
w szachy”. Turniej oficjalnie otworzyli: Prezes Polskiego Zwiàzku Szachowego Tomasz Delega oraz
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy Marian Mahor. Obecni na rozpocz´ciu byli
równie˝ Pawe∏ Malinowski z Wydzia∏u Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, Sekretarz Generalny PZSzach Piotr Murdzia, Koordynator
Ogólnopolskiego Projektu PZSzach „Edukacja przez
Szachy w Szkole” Magdalena Zieliƒska, przedstawiciel Komisji Rewizyjnej PZSzach Piotr Zieliƒski oraz
cz∏onek Zarzàdu PZSzach Krzysztof Góra.
W sumie w szeÊciu grupach turniejowych wystartowa∏o 425 uczniów i uczennic z klas pierwszych i drugich ze szkó∏ podstawowych z ca∏ej
Polski uczestniczàcych w projekcie. Dzielnic´ We-

so∏a reprezentowali uczniowie klas pierwszych
Szko∏y Podstawowej nr 173, Szko∏y Podstawowej nr 174 i Szko∏y Podstawowej nr 353.
Najwi´cej zawodników (a˝ 154!) liczy∏a grupa
A: ch∏opców z klas pierwszych, nieposiadajàcych
kategorii szachowych. W tej grupie w klasyfikacji indywidualnej na najwy˝szym podium stanà∏
uczeƒ Szko∏y Podstawowej nr 174 Aleksander
StyÊ. Wspania∏e wyniki w tej kategorii osiàgn´li
tak˝e uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 353:
Bartosz Muçka wywalczy∏ puchar, zdobywajàc
VI miejsce, bardzo wysoko, na VIII miejscu, uplasowa∏ si´ równie˝ Konrad Uzi´b∏o (o dalszym
miejscu zadecydowa∏a punktacja dodatkowa).
W grupie B – dziewczàt z klas pierwszych, nieposiadajàcych kategorii szachowych (112 zawodniczek) puchar zdoby∏a, osiàgajàc VI miejsce, uczennica SP 353 Julia Kowalczyk.
Uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 353: Bartosz Muçka, Julia Kowalczyk, Konrad Uzi´b∏o,
Zofia Taraszkiewicz, Damian Kocio∏ek uplaso-

Koniec wakacji to nie koniec atrakcji :-)
Aquapark Wesolandia przy wspó∏pracy z klubem Sportteam w ostatnich
trzech tygodniach sierpnia realizowa∏
akcj´ „Tenisowe lato w mieÊcie” dofinansowanà z Urz´du Dzielnicy Weso∏a.
Aquapark Wesolandia udost´pnia∏
kort tenisowy i organizowa∏ zaj´cia dla
dzieci w wieku 6–8 lat, 9–12 lat
i 13–17 lat. Ch´tni codziennie od poniedzia∏ku do piàtku mogli bezp∏atnie
nabywaç lub doskonaliç umiej´tnoÊci
tenisowo-sportowe pod okiem licencjonowanych trenerów Polskiego Zwiàzku
Tenisowego z klubu Sportteam.
RealizowaliÊmy mi´dzynarodowy program
ITF-u – Tenis10. Uczestnicy zaj´ç uczyli si´ techniki, taktyki i rozegraƒ ju˝ od pierwszych zaj´ç.
Odbijanie pi∏ki – rozgrywanie jej z kolegà lub kole˝ankà w uproszczony sposób – by∏o mo˝liwe
dzi´ki nowoczesnej metodyce nauczania. Programowa zasada Play&Stay – „Grasz, wi´c zo-

stajesz!”, wyznawana przez kadr´ Sportteamu
w Aquaparku Wesolandia, tego lata, jak i wczeÊniej, w ciàgu roku, sprawdzi∏a si´ idealnie.
Dzieci bawi∏y si´ i gra∏y, mimo ˝e wi´kszoÊç
z uczestników rozpocz´∏a swojà tenisowà przygod´ w∏aÊnie na naszych zaj´ciach! Uczàc od
najm∏odszych lat, dbamy, by tenis by∏ kolorowy
i atrakcyjny – to przynosi efekty!

wali si´ w czo∏ówce, co pozwoli∏o im zdobyç
dru˝ynowo IV miejsce w ca∏ym turnieju oraz Puchar dla SP 353. Jest to wspania∏y wynik najm∏odszej grupy adeptów „królewskiej gry”
uczestniczàcych w Ogólnopolskim Projekcie
„Edukacja przez Szachy w Szkole”. Gratulujemy!
Teresa Osypiuk

Na „Tenisowym lecie w mieÊcie” zwracaliÊmy
równie˝ uwag´ na rozwój sprawnoÊci ogólnej.
Ka˝de zaj´cia rozpoczynaliÊmy w∏aÊciwym przygotowaniem i stosownà rozgrzewkà, a koƒczyliÊmy wspólnym rozciàganiem. åwiczenia techniczne oraz ogólnorozwojowe ∏àczyliÊmy z zabawami tenisowymi i animacjami sportowymi, tak
by ka˝dy trening by∏ ciekawy i radosny!
Na zakoƒczenie ka˝dego tygodnia na dzieci
czeka∏y dodatkowe atrakcje. RozgrywaliÊmy miniturniej o tenisowy puchar, a dla wszystkich uczestników by∏y upominki: klubowe koszulki, dyplomy
i magazyny tenisowe. Raz jeszcze gratulujemy
wszystkim uczestnikom osiàgni´ç i dzi´kujemy za
wspólne treningi oraz zabaw´. Od wrzeÊnia mo˝na zaczàç doskonaliç form´ na „Tenisowe lato
w mieÊcie 2015” – trenujmy ca∏y rok :-) !
Pe∏nà relacj´ z naszych zaj´ç mogà Paƒstwo
znaleêç na stronach: www.sportteam.pl oraz
www.wesolandia.pl. Galeria zdj´ç jest równie˝
dost´pna na Facebooku – fanpage: Sportteam
Zdrowy Styl.
Przemys∏aw Âwiercz
Aquapark Wesolandia

REKL AMA

Uczniowski Klub Sportowy

MORS
zaprasza dzieci na zaj´cia
z doskonalenia p∏ywania.
Szczegó∏owe informacje o grupach, terminach
i lokalizacji znajdujà si´ na stronie klubu

www.uksmors.pl
lub pod numerem telefonu

783 325 272, 783 325 271, 783 325 270.
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Wrzesieƒ... Uk∏adasz grafik dla siebie i dzieci? Wybierasz zaj´cia?
Zapraszamy dzieci, m∏odzie˝ i rodziców na treningi tenisowe, nauk´ i doskonalenie p∏ywania oraz kursy pierwszej pomocy i ratownictwa – szkolenia
WOPR w Klubie Sportteam!

zgodnie z wytycznymi PSPN oraz Tenisowe
Smoki – zgodnie z wymogami PZT.
Âwiadectwem wysokiej jakoÊci Êwiadczonych przez nasz klub us∏ug jest tytu∏
Klub Roku 2012 i 2013 nadany przez Polski Zwiàzek Tenisowy – dwukrotnie zaj´liÊmy pierwsze miejsce w ogólnopolskim
presti˝owym konkursie PZT.

…kilka s∏ów o nas:
Nasz klub tworzy zespó∏ licencjonowanych, doÊwiadczonych i kreatywnych instruktorów, trenerów oraz ratowników.
Dzia∏amy z pasjà i pe∏nym zaanga˝owaniem. Posiadamy certyfikaty i rekomendacje
polskich zwiàzków sportowych, a zadowolenie naszych podopiecznych oraz satysfakcja i zaufanie rodziców stanowià najlepszà
ocen´ naszej pracy i dzia∏alnoÊci.

Wspó∏pracujemy ze szko∏ami i przedszkolami oraz organizacjami po˝ytku publicznego. Tworzymy ciekawe, ambitne
i bezpieczne programy szkoleniowe. Propagujemy zdrowy, sportowy styl ˝ycia,
jednoczeÊnie zwracajàc uwag´ na kultur´
osobistà i fair play.

W Klubie Sportowym Sportteam pr´˝nie
dzia∏ajà sekcje: tenisowa, p∏ywacka i ratownictwa wodnego. Prowadzimy zaj´cia i treningi dla dzieci, m∏odzie˝y oraz doros∏ych.
Oferujemy szkolenie w grupach 2–6-osobowych lub indywidualne na ka˝dym poziomie zaawansowania. Dla najm∏odszych
szkrabów mamy specjalnie przygotowane
programy z atrakcyjnymi formami aktywnoÊci ruchowej: Pierwszy Plusk – na p∏ywalni,

Korzystajàc z wieloletniego doÊwiadczenia
pedagogicznego w pracy z dzieçmi, jak i posiadanych licencji instruktorskich, trenerskich i ratowniczych, zapewniamy profesjonalnie zorganizowane zaj´cia oraz wyjazdy rekreacyjno-sportowe lato/zima. Oferujemy Sportowiska –
to nowoczesna i autorska formu∏a wyjazdów
dla dzieci i m∏odzie˝y, Majówki, zgrupowania
sportowe oraz wyjazdy rodzinne – Familiady!
Organizujemy okolicznoÊciowe zabawy –
m.in. urodziny, imprezy i turnieje sportowe.
Sportteam – uczymy, rozwijamy, bawimy!
RadoÊnie! Profesjonalnie! Bezpiecznie!

DO¸ÑCZ DO NAS!

www.sportteam.pl / tel. 501-620-844 / FB> Sportteam Zdrowy Styl
REKL AMA
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Planujàc nowy rok szkolny, nie zapomnij o sporcie!
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W jakie umiej´tnoÊci dziecka warto zainwestowaç dla jego rozwoju?
Mo˝liwoÊci, jakie daje w sporcie wspó∏czesna cywilizacja, przemijajàce mody
i chwytliwe has∏a specjalistów od marketingu sà w obecnych czasach nieograniczone. Pojawiajàce si´ nowe dyscypliny,
ich nowe ga∏´zie i odnogi doprowadzajà
do tego, ˝e zaczynamy mieç lekki m´tlik
w g∏owie i czujemy si´ niedoinformowani,
jeÊli nie podà˝amy za nowymi trendami.
Crossfit, Negative Split, Cheerleading, Pole Dance,
Pilates, Capoeira, Zumba i inne, czasem groênie brzmiàce dyscypliny, próbujà przekonaç nas i obiecujà niesamowite rezultaty, jeÊli tylko zaczniemy je uprawiaç.
Prawda jest taka, ˝e mody przemijajà i ma∏o kto
uprawia wykreowane marketingowo kilka lat temu
dyscypliny, bo zast´pujà je za chwil´ nowe, pozornie jeszcze bardziej atrakcyjne.
Zupe∏nie inaczej sprawa si´ ma ze sportami tradycyjnymi, w których uwieƒczeniem ci´˝kiego treningu
jest olimpiada. Sporty te posiadajà ugruntowanà pozycj´, wypracowany przez doÊwiadczenie model treningowy oraz w∏aÊciwà kadr´ trenerów.
DziÊ chcia∏bym opowiedzieç o jednym z takich
sportów – mianowicie o judo.
JUDO to dyscyplina, która pochodzi z Japonii.
Twórcà by∏ profesor Jigoro Kano (1860–1938). Zebra∏
on i ulepszy∏ chwyty jiu-jitsu, nadajàc im nowà form´.
Profesor Kano wykluczy∏ lub zmieni∏ elementy mogàce zagra˝aç zdrowiu lub ˝yciu. Nazwa JUDO oznacza
drog´ do zwinnoÊci i umiej´tnoÊç ust´powania
(JU – zwinnie, ust´powaç, DO – droga, zasada).
Judo to styl i koncepcja walki wr´cz po∏àczona
z kszta∏towaniem charakteru i wartoÊci ˝yciowych.
W pierwszej kolejnoÊci skupi´ si´ nad wartoÊcià
psychologicznà treningu.
Trening judo w odró˝nieniu od wielu dyscyplin
realizuje ponadczasowe zasady etyczne oraz swoistà filozofi´, pomagajàcà w ka˝dej dziedzinie codziennego ˝ycia. Ró˝nica w zachowaniu, podejÊciu
do problemów, walki z wewn´trznym oporem
i przeciwnoÊciami jest widoczna go∏ym okiem na
korzyÊç zawodnika judo. Porównujàc zachowanie
zaawansowanych zawodników tej dyscypliny
w czasie walki z zachowaniem np. zawodowego

pi∏karza po faulu, ∏atwo wychwyciç ró˝nice, o które
mi chodzi. Z góry przepraszam wszystkich twardych
fizycznie, moralnie oraz etycznych pi∏karzy, ale to
jest tylko przyk∏ad i nie odnosi si´ do wszystkich.
Zatem jakie sà 3 podstawowe i ponadczasowe
zasady judo?
■

Ustàp, aby zwyci´˝yç
W ˝yciu: Nie powinieneÊ konfrontowaç si´ przy
ka˝dej nadarzajàcej si´ okazji. Wa˝nym i istotnym elementem jest cel i efekt naszych dzia∏aƒ.
W sporcie: Wykorzystaj impet przeciwnika, aby korzystajàc z jego si∏y, pokonaç go.

■

Maksimum skutecznoÊci przy minimum
wysi∏ku
W ˝yciu: Efektywne wykorzystanie czasu, solidnoÊç, ale te˝ unikanie skrótów oszcz´dzi w ostatecznym rozrachunku wiele energii i czasu.
W sporcie: Nie chodzi o to, aby efektownie biegaç, ale aby dobiec w jak najlepszym czasie.

■

Przez czynienie dobra nawzajem
do dobra ogólnego
W ˝yciu: Im wi´cej jednostek zwraca uwag´ na
nieprawid∏owoÊci, odst´pstwa od norm etycznych i przyj´tych zasad, tym lepiej spo∏eczeƒstwo zaczyna funkcjonowaç. Czasem trudno zebraç odwag´, aby zareagowaç w sytuacjach kryzysowych, ale filozofia judo do tego zach´ca.
W sporcie: Etyka judo zabrania u˝ywaç si∏y fizycznej poza treningiem lub walkà sportowà
z wyjàtkiem obrony koniecznej. Zasada ta mówi
jeszcze o dbaniu i o odpowiedzialnoÊci za wspó∏çwiczàcych, szczególnie za naszego partnera.

Ponadto filozofia judo uczy, ˝e: 1 – Wiedza jest kontrolowaniem, a kontrolowanie – zwyci´stwem.
2 – Kto si´ boi, jest skazany na pora˝k´. 3 – Tylko ten,
który szuka z pokorà wiedzy, jest bliski doskona∏oÊci.
4 – Kiedy uÊwiadamiasz sobie ze smutkiem, ˝e nie
znasz niczego, robisz twój pierwszy krok w nauce. 5 –
Nigdy nie bàdê dumny ze zwyci´stwa nad przeciwnikiem. Ten, którego pokona∏eÊ dzisiaj, mo˝e wygraç

ZAPISY do Grup Początkujących
wt-czw, godz. 17:00-18:00 – rocznik 2008–2009
wt-czw, godz. 18:00-19:00 – rocznik 2009–2010
pon-śr-pt, godz. 17:00-18:15 – rocznik 2007–2006
pon-śr-pt, godz. 18:15-19:30 – rocznik 2005–2003

ZAPRASZAMY CHŁOPCÓW I DZIEWCZYNKI!
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z tobà jutro; jedyne zwyci´stwo, które przetrwa, to
przezwyci´˝enie twojej w∏asnej niewiedzy. 6 – Judoka
nie mo˝e doskonaliç si´, by walczyç, on walczy, by si´
doskonaliç. 7 – Zrozum, ˝e ty, który ju˝ potrafisz, musisz byç cierpliwy, by nauczaç swoich umiej´tnoÊci.
W drugiej cz´Êci artyku∏u skupi´ si´ nad wartoÊcià fizycznà judo – jakie korzyÊci na tym polu daje jego uprawianie. Judo poprzez wiele lat wypracowa∏o skuteczny i bezpieczny model treningowy.
Model ten zak∏ada specyficzny podzia∏ na klasy
wiekowe i umiej´tnoÊci zawodników.
Funny Judo to trening pozwalajàcy na rozpocz´cie
swojej przygody ze sportem ju˝ w wieku 5 lat. Z czasem zawodnicy zdobywajà stopnie wtajemniczenia
nazywane KYU i DAN. Nie ma górnej granicy, kiedy
nale˝y rozstaç si´ z tà dyscyplinà ze wzgl´du na wiek.
Znam zawodników, którzy majàc powy˝ej 70 lat,
wcià˝ regularnie trenujà i startujà w zawodach.
Trening rozpoczyna si´ od rozgrzewki poprawiajàcej wytrzyma∏oÊç i elastycznoÊç cia∏a poprzez çwiczenia akrobatyczne oraz wyrabiajàce szybkoÊç i si∏´. Adepci uczà si´, jak upadaç, co w „cywilnym ˝yciu” skutkuje wyraênie zauwa˝alnà mniejszà liczbà
z∏amaƒ i kontuzji u judoków. W kolejnej cz´Êci treningu zawodnicy poznajà i utrwalajà techniki, aby
móc je zastosowaç w praktyce w nast´pnej cz´Êci
zaj´ç, podczas tzw. walki treningowej, czyli randori.
Trening koƒczy si´ wspólnym po˝egnaniem,
a w przypadku treningu dzieci mo˝e te˝ koƒczyç si´
krótkà zabawà ruchowà.
Jak twierdzà fizjoterapeuci, judo, podobnie jak
p∏ywanie, przyczynia si´ do najbardziej harmonijnego rozwoju cia∏a. UrazowoÊç w tych sportach jest
bardzo niska.
Trenujàc judo zawodnik uczy si´, ˝e nie tylko si∏a
i ci´˝ar cia∏a, ale te˝ szybkoÊç i zr´cznoÊç sà czynnikami bardzo istotnymi w walce. W∏àcza si´ myÊlenie,
gdy˝ trzeba obraç w∏aÊciwà strategi´ w zale˝noÊci
od tego, na co nam pozwala lub nie nasz przeciwnik.
A zatem dzi´ki judo trenujàcy rozwijajà: szybkoÊç, si∏´, zwinnoÊç, wytrzyma∏oÊç, skutecznoÊç
w dzia∏aniu, spostrzegawczoÊç, opanowanie i koncentracj´. Kszta∏towanie tych cech od dziecka przydaje si´ w doros∏ym ˝yciu.
Dzieci w∏aÊnie rozpocz´∏y
nowy rok szkolny. Rodzice planujà grafik zaj´ç pozaszkolnych. Troskà ka˝dego rodzica
jest, jak w∏aÊciwie zadbaç
o rozwój swoich pociech
w atrakcyjny dla nich sposób.
Czy dziecko pozna na zaj´ciach
w∏aÊciwych znajomych? Czy
program treningowy jest bezpieczny dla mojego dziecka?
Na te wàtpliwoÊci nie odpowiem w sposób jednoznaczny
i prosty, mam jednak nadziej´,
˝e ten artyku∏ pomo˝e niektórym
rodzicom podjàç dobrà decyzj´.

Mariusz D´bski
Coach i Trener
Rozwoju Osobistego
Zawodnik Senior Judo Fight
Club Warszawa Weso∏a
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W BIBLIOTECE P UBLICZNEJ. . .
Biblioteka zaprasza!
Naszych sta∏ych i potencjalnych Czytelników informujemy, ˝e Filia nr 1 (Stara Mi∏osna) oferuje ksià˝k´ mówionà (audiobooki).
Zbiory nie sà jeszcze du˝e, ale zach´camy do
zainteresowania, a tak˝e do zg∏aszania tytu∏ów, które warto Paƒstwa zdaniem zakupiç.
Mo˝na to zrobiç na Forum (zak∏adka na
stronie internetowej), przesy∏ajàc maila do
tej placówki (wesola.f1@e-bp.pl) lub osobiÊcie w filii.
Od kilku miesi´cy na naszej stronie dzia∏a
blog, na którym prezentujemy omówienia
ksià˝ek, filmów czy utworów muzycznych. Autorami recenzji sà najcz´Êciej bibliotekarze,
ale zdarza si´, ˝e czytelnicy przesy∏ajà nam
swoje propozycje. Dzi´kujemy i zapraszamy
do tej formy promocji wybranych tytu∏ów.

Po wakacjach wznawiamy Wieczory Bajek
dla najm∏odszych czytelników. Zapraszamy
do Biblioteki G∏ównej w poniedzia∏ki na
godz. 17.00. Zaczynamy od 8 wrzeÊnia!
Dyskusyjny Klub Ksià˝ki zaprasza na
spotkania w poniedzia∏ki na godz. 12.00
do Biblioteki G∏ównej. Zapraszamy zainteresowanych dyskusjà na temat przeczytanych wczeÊniej ksià˝ek. Tym razem Klub
zaprasza do dyskusji w oparciu o nast´pujàce tytu∏y:
■

15.09.2014 – „Spotkamy si´ w Honolulu”
J. Sosnowskiego

■

22.09.2014 – „Anio∏y jedzà trzy razy
dziennie” G. Jagielskiej

■

29.09.2014 – „Niebieskie ptaki PRL-u”
W. Ka∏u˝yƒskiego

Ju˝ teraz zapraszamy na pierwsze po wakacjach spotkanie autorskie. We wtorek,
7 paêdziernika, o godz.
18.30 goÊciem Biblioteki b´dzie Kalina B∏a˝ejewska, autorka ksià˝ki
„Uparte serce – biografia PoÊwiatowskiej”.
Zapraszamy mi∏oÊników poezji i dobrej literatury biograficznej!

ISBN: 978-83-240-2995-2
Wydawnictwo Znak, Kraków 2014

Informujemy, ˝e jesienià (termin jeszcze
nie jest ustalony) planowany jest remont
Biblioteki G∏ównej. B´dzie to zwiàzane
z koniecznoÊcià zamkni´cia tej placówki na
ok. 2–3 tygodnie.
Wi´cej informacji na stronie internetowej
http://wesola.e-bp.pl/ oraz na FB Biblioteki.
El˝bieta Dani∏owicz

Nowe, ciekawe sekcje w OÊrodku Kultury w Dzielnicy
Weso∏a i Filii ODT Pogodna na sezon 2014/2015
Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkaƒców naszej
dzielnicy,
OÊrodek
Kultury co roku stara
si´ poszerzaç ofert´
zaj´ç sekcyjnych.
Ju˝ od wrzeÊnia ruszajà zaj´cia dla wszystkich. Zarówno dzieci, m∏odzie˝, jak i doroÊli
znajdà zaj´cia dostosowane do ich zainteresowaƒ. Dotychczasowe sekcje dzia∏ajàce zarówno
w OÊrodku, jak i filii ODT Pogodna zosta∏y rozszerzone o nowe interesujàce propozycje.
Pracownicy OÊrodka starali si´ dostosowaç
ofert´ zaj´ç tak, aby wÊród nich znalaz∏y si´ zaj´cia edukacyjne, artystyczne, muzyczne i teatralne.
Oprócz zaj´ç edukacyjnych dla dzieci, takich jak
„Akademia Malucha”, chcielibyÊmy uruchomiç
dodatkowo zaj´cia umuzykalniajàce dla dzieci do
3 lat – „Muzyka i ruch” oraz „Muzyczny relaks”.
Kolejne zaj´cia dla najm∏odszych to „Zabawy
z taƒcem i muzykà” dla dzieciaków w wieku 3–6
lat, podczas których maluchy b´dà przyswajaç
podstawowe zagadnienia z zakresu muzyki i taƒca.
Ponadto dzieciom m∏odszym i starszym proponujemy nauk´ j´zyka hiszpaƒskiego z native speakerem – Carlosem Mendosà. Doros∏ym zaÊ proponujemy konwersacje z j´zyka angielskiego, których formu∏a ma odbiegaç od typowych lekcji,
a bardziej przypominaç spotkanie z przyjació∏mi
przy kawie lub herbacie, gdzie rozmowy na ró˝ne tematy prowadzone b´dà w j´zyku angielskim.
Dla dzieci w wieku szkolnym przygotowaliÊmy
zaj´cia w Akademii M∏odego Naukowca, podczas których uczestnicy b´dà wykonywaç eksperymenty chemiczne, fizyczne i biologiczne. Zaj´cia
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

majà na celu rozwijanie umiej´tnoÊci praktycznych
oraz zainteresowanie naukami Êcis∏ymi. Je˝eli jednak kogoÊ bardziej interesuje budowanie – mamy
te˝ dla niego propozycj´. „Twórcze budowanie
– klocki Lego” to oferta skierowana do dzieci
w wieku szkolnym. Podczas warsztatów poza doskona∏à zabawà po∏àczonà z kreatywnym i twórczym myÊleniem uczestnicy przejdà kurs in˝ynierii,
architektury, mechaniki oraz historii sztuki.
W tym roku mamy równie˝ zamiar uruchomiç
Studio Piosenki, gdzie przewidujemy zaj´cia indywidualne i grupowe. Dla ch´tnych prowadzimy nauk´ gry na gitarze basowej, klasycznej,
kontrabasie, perkusji, pianinie. NowoÊcià
w tej grupie jest nauka gry na flecie pod∏u˝nym
i poprzecznym. Nie zapominajàc o osobach dojrza∏ych – ch´tnych zapraszamy do uczestniczenia w zaj´ciach chóru seniora MALWY.
Dla lubiàcych taniec i ruch przygotowaliÊmy
nowe ciekawe propozycje.
Doros∏ym i m∏odzie˝y proponujemy taniec
Latino, taniec brzucha i aerobik. Dla m∏odszych korektyw´ lub taniec afrykaƒski ∏àczàcy
w sobie wiele stylów tanecznych.
Dla utytu∏owanego licznymi nagrodami Teatru
Poszukujàcego, skupiajàcego si´ na teatrze ruchu, proponujemy alternatyw´ dla m∏odszych
dzieci – „Teatr Ma∏ego Aktora”. Podczas
zaj´ç uczestnicy poznajà aktorskie tajniki,
takie jak praca nad
g∏osem i cia∏em, tworzenie roli i interpretacja tekstu. Obiecujemy, ˝e uczestnicy zagrajà tylko znakomite

role i nikogo nie obsadzimy w roli drzewa czy halabardnika. Propozycjà dla doros∏ych sà spotkania
teatralne – „Teatr blisko dla seniorów”. Zaj´cia
poÊwi´cone sà tematyce teatru, pog∏´bione dyskusjà i wspólnymi wyjÊciami do teatru.
Dla ch´tnych proponujemy te˝ zaj´cia fotograficzne, które obejmujà zaj´cia z budowy, zasad dzia∏ania aparatów fotograficznych, a tak˝e
technik wykonywania zdj´ç oraz przygotowania
ich do druku.
Ciekawà propozycjà sà równie˝ zaj´cia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 3–4 oraz 5–7
lat. Wst´pem do dzia∏aƒ plastycznych b´dà wiersze, bajki i krótkie opowiadania polskich autorów.
OczywiÊcie nie zabraknie sekcji, które od lat
cieszà si´ ogromnym powodzeniem: ceramiki,
decoupage’u, zaj´ç z rysunku i malarstwa,
modelarni i innych.
Mamy nadziej´, ˝e oferta znajdzie uznanie wÊród
mieszkaƒców i ka˝dy znajdzie tu coÊ dla siebie.
Wszystkie informacje dotyczàce dzia∏alnoÊci
sekcji znajdà paƒstwo pod numerem telefonu:
22 773 61 88 (OÊrodek Kultury), 22 427 37 74
(filia ODT Pogodna) lub na stronie OÊrodka Kultury: www.domkulturywesola.net.
Serdecznie zapraszamy!
OK Weso∏a
REKL AMA
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WYDARZENIA KULTURALNE W DZIELNICY WESO¸A WE WRZEÂNIU
OÂRODEK KULTURY W DZIELNICY WESO¸A
M.ST. WARSZAWY

OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH

„POGODNA”

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

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

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

19 wrzeÊnia (piàtek), godz. 10.50

19 wrzeÊnia (piàtek), godz. 11.50

SPOTKANIA Z MUZYKÑ – koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci pt. „Stroiki, guziki, pa∏eczki, szczoteczki...”. Bohaterami koncertu b´dà
perkusja i akordeon, instrumenty odkryte na nowo w XX wieku. Zaprosimy dzieci do barwnego Êwiata tych instrumentów muzycznych, wspólnie
b´dziemy poznawaç tajemnice ich budowy i bogactwo brzmienia.

SPOTKANIA Z MUZYKÑ – koncert Filharmonii Narodowej dla
dzieci pt. „Stroiki, guziki, pa∏eczki, szczoteczki...”.

21 wrzeÊnia (niedziela), godz. 17.00
PIOSENKI WIECZNIE M¸ODE... CZYLI ZWARIOWANE PRZEBOJE Z LAT 60. i 70. – koncert w wykonaniu Aleksandry Matryby,
Wiktorii Jab∏oƒskiej i Alicji Kosiƒskiej, przy akompaniamencie pianisty.
24 wrzeÊnia (Êroda), godz. 10.00
WARSZTATY ETNOGRAFICZNE „Zabawki optyczne” – tworzenie zabawek, dzi´ki którym dzieci poznajà tajemnice ruchomych obrazów. Zaj´cia edukacyjno-artystyczne dla klas „0” – zapraszamy grupy
zorganizowane. Liczba miejsc ograniczona, obowiàzujà zapisy.
24 wrzeÊnia (Êroda), godz. 18.00
SPOTKANIE Z R¢KODZIE¸EM – warsztaty artystyczne dla mi∏oÊników robótek r´cznych. Prowadzenie – Gra˝yna Milczarczyk.
28 wrzeÊnia (niedziela), godz. 17.00
RORAIMA – ZAGINIONY ÂWIAT. Pokaz slajdów, filmów i opowieÊci z podró˝y ¸ukasza Sacharczuka i Katarzyny Seku∏y.
Roraima to najwy˝sza tepui, czyli góra sto∏owa, znajdujàca si´ na granicy Brazylii, Wenezueli i Gujany. Us∏yszymy o legendach, które wià˝à si´ z tà niezwyk∏à górà, i o niesamowitych ludziach towarzyszàcych podró˝nikom w w´drówce.

25 wrzeÊnia (czwartek), godz. 19.00
W LESIE – wernisa˝ wystawy prac Mariusza Borkowskiego.
Mariusz tworzy swój w∏asny kolorowy Êwiat, tak jak w krzywym zwierciadle przedstawia w nim to, co go otacza. Maluje, rzeêbi i wycina, jego
opowieÊci sà pe∏ne fantastycznych postaci, ˝yjàcych w wymyÊlonych
krainach. ObfitoÊç szczegó∏ów sprawia, ˝e w jego pracach d∏ugo mo˝na
odkrywaç nowe elementy, zmieniajàce znaczenie tego, co widzimy. Te
niby weso∏e historie kryjà w sobie mnóstwo ironii.
26 wrzeÊnia (piàtek), godz. 19.00
SPOTKANIA MUZYKUJÑCYCH RODZICÓW. Zapraszamy na
pierwsze z cyklu spotkanie dla rodziców (choç nie tylko!), którzy odczuwajà potrzeb´ muzycznej realizacji. JeÊli w Twoim ˝yciu brakuje kontaktu z ˝ywà muzykà, a w duszy gra potrzeba wspólnego tworzenia, odkurz
gitar´, bongosy, flet lub inny instrument, zostaw dzieci pod dobrà opiekà i przyjdê do filii „Pogodna”!
28 wrzeÊnia (niedziela), godz. 16.00
KRÓL ZWIERZÑT – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru Urwis.
W królestwie d˝ungli nast´pujà prze∏omowe zmiany. Dotychczasowy
król ju˝ nie chce d∏u˝ej byç w∏adcà. Kto zostanie nowym królem i uratuje d˝ungl´? Bajka kolorowa, zabawna i interaktywna. Przedstawienie
uczy zasad savoir-vivre’u oraz przestrzega, ˝e nie powinno si´ oceniaç
innych tylko po pozorach.

MATERIA¸Y ORGANIZATORÓW. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów lub odwo∏anie wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu programu imprez.
REKL AMA

LECZENIE BÓLU gabinet lekarski
zapisy i informacje:

ul. Widok 10
Warszawa-Śródmieście

tel.

730 266 030

www.leczeniebolu.waw.pl

możliwość wizyt domowych

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej


Leczenie dorosłych i dzieci



Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego
zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna



Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

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

12

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

tel.

662 822 340

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

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

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

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

Zach´camy do publikacji zdj´ç najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od
naszego sponsora – sklepu Baby Boom. Upominki sà do odbioru w sklepie
(ul. Dolomitowa 2, wejÊcie od ul. Jana Paw∏a II), wystarczy przyjÊç z numerem
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”, w którym opublikowaliÊmy zdj´cie Waszego dziecka.
Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres e-mail: redakcja.wesola@wiadomosci
sasiedzkie.pl (zdj´cie musi mieç wymiar co najmniej 4 x 5 cm przy rozdzielczoÊci 300 dpi).

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

QLTURKA

przyk∏ad w jazzowej solówce „Let
it bleed”) czy te˝ reggae (znowu
gitary, tym razem jednak te bardziej rytmiczne i bujajàce sekwencje). Przesterowany wokal jest celowo niezrozumia∏y, krzyki i wycie oraz powtarzanie s∏ów brzmià niczym
odprawianie czarów nad wielkim ogniskiem,
wokó∏ którego taƒczà cz∏onkowie plemienia.
Czasami brzmi to mrocznie, niczym przywo∏ywanie bàdê odp´dzanie z∏ych si∏ czy te˝ ceremonia pogrzebowa (melancholijne „Goatlord”), ale przez wi´kszoÊç czasu podczas
s∏uchania „World Music” mamy ochot´ poderwaç si´ do dzikiego taƒca (spróbujcie
usiedzieç przy hicie „Run To Your Mama”).
Mamy wra˝enie obcowania z szamanami

Szamani XXI wieku
„World Music”
Goat
Kiedy pierwszy raz
spotykamy si´ z zespo∏em Goat, mo˝emy
mieç kilka myÊli. Np. ˝e
to zespó∏ pochodzenia
afrykaƒskiego, który
z dumà czerpie z szamaƒskich zwyczajów
przodków. W koƒcu ich muzyka brzmi jak
czary, a swoje koncerty sami nazywajà „rytua∏ami”, na których taƒczà jak op´tani,
przebrani w kolorowe stroje i podobne do
zwierzàt maski. I wyraênie jest to skuteczne, bo nie tylko hipnotyzujà tysiàce fanów,
ale na koncercie na OFF Festivalu w zesz∏ym roku zdo∏ali przywo∏aç pierwszy
deszcz (a by∏o naprawd´ goràco). Jednak
nasze pierwsze za∏o˝enie by∏o b∏´dne. Goat
to grupa z mroênej Szwecji. Ale klimat suchych pustyƒ i sawann oddajà doskonale.
Zainteresowania zespo∏u klimatami voodoo znajdujà jednak swoje uzasadnienie.
Mimo ˝e wi´kszoÊç jego cz∏onków pochodzi
z Göteborga, swoich korzeni doszukujà si´
w Korpilombolo na pó∏nocy Szwecji. Miasto
to ma mieç tradycj´ zwiàzanà z kultem voodoo, po tym jak kiedyÊ przyby∏ do niego
szaman i w nim zamieszka∏. Goat sàdzà równie˝, ˝e po zniszczeniu miasta przez uczestników krucjaty mieszkaƒcy uciekli i na∏o˝yli
na nie klàtw´. Zainspirowani tymi historiami
∏àczà zatem dawne instrumenty i motywy
muzyczne ze wspó∏czesnym graniem gitarowym na naprawd´ wysokim poziomie. Gatunek? W sumie trudno go okreÊliç. Niektórzy
dopatrujà si´ w nim afrobeatu, inni fusion,
ale naj∏atwiej pozostaç przy doÊç szerokiej,
acz trafnej etykietce – alternatywie.
Album „World Music” to debiut zespo∏u.
Muzycznie wyraênie czerpie nie tylko z szamaƒskich rytua∏ów, ale te˝ z rocka (mocne
gitary chocia˝by w „Goatman”), jazzu (na
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

dwudziestego pierwszego wieku, którzy do
swojego arsena∏u instrumentów magicznych
zaprz´gli gitary elektryczne oraz perkusj´
i czerpià z tradycji gigantów rock and rolla
– w koƒcu trzeba przemówiç nowym j´zykiem do nowych wyznawców. Utwory zaskakujà zmianami rytmu, nietypowymi po∏àczeniami stylistycznymi, ale jednoczeÊnie doskona∏ymi umiej´tnoÊciami muzycznymi.
P∏yty s∏ucha si´ tak dobrze, ˝e nie zauwa˝a
si´, kiedy si´ skoƒczy∏a. Dajemy si´ ponieÊç
rytmicznym b´bnom i pragniemy, aby ta dziwaczna ceremonia jeszcze si´ ciàgn´∏a.
Warstwa tekstowa nie jest tu tak istotna
jak muzyczna. Zespó∏ nadal czerpie z sza-

Liliana Bieniawska
Urodzi∏a si´ 16 kwietnia 2014 r.
w Warszawie.

maƒskich tradycji, ale teksty sà doÊç minimalistyczne, majàce raczej przypominaç,
jak wspomnia∏am, odprawianie czarów
bàdê wznoszenie mod∏ów. Jak mówià sami
cz∏onkowie zespo∏u, kiedy wspólnie nagrywajà, nie grajà piosenek, ale „tworzà muzyk´”. „Nasze utwory tak naprawd´ nigdy
nie sà ukoƒczone i nie wiemy, jak b´dà
brzmia∏y, kiedy zakoƒczymy nagrywanie”
– powiedzia∏ w którymÊ z wywiadów jeden
z muzyków, Christian Johansson. Tak wi´c
trzeba przygotowaç si´ na dzikà podró˝,
która nie przypomina tradycyjnych albumów muzycznych.
Muzyka Goat na pewno nie jest dla ka˝dego, aczkolwiek ka˝dego b´d´ namawiaç,
aby si´ do niej przekona∏. Niektórym mo˝e
byç trudno przebrnàç przez nietypowy,
zwiàzany z mrocznà historià kultów voodoo klimat, innym trudno b´dzie zrozumieç nieco improwizacyjny charakter albumu. Jednak pierwszym powiem, ˝e chocia˝
album ma swoje bardziej przera˝ajàce elementy, to przede wszystkim brzmi jak afirmacja ˝ycia i radoÊci, do której da si´ tylko
taƒczyç. Drugim, ˝e mimo swojego pozornego chaosu „World Music” to Êwietnie
skomponowana i wbrew pozorom doskonale zaplanowana p∏yta. Utwory nast´pujàce po sobie si´ uzupe∏niajà, a dowodem
tego, ˝e zespó∏ przemyÊla∏ to, co robi, mo˝e byç klamra kompozycyjna ukazujàca si´
w powtórzeniu majestatycznego motywu
muzycznego z „Diarabi”, który pod koniec
albumu wybrzmiewa niczym uzupe∏niony
o wszystkie szamaƒskie doÊwiadczenia,
które zebraliÊmy po drodze. JeÊli ktoÊ zaÊ
obawia si´, ˝e muzycy naprawd´ sà czarownikami, którzy chcà nas uwieÊç swojà muzykà, niech pos∏ucha, po raz kolejny, Johanssona: „Od ma∏ego byliÊmy uczeni, ˝eby mieç zrozumienie nie tylko dla
zachodnich zespo∏ów, ale równie˝ dla muzyki z innych cz´Êci Êwiata. Tytu∏ „Muzyka
Êwiata” („World Music”) zosta∏ wybrany,
poniewa˝ wierzymy, ˝e gramy „muzyk´
Êwiata”, i myÊlimy te˝, ˝e grajà jà wszyscy”.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

13

WESO¸A

Zielony p∏omieƒ

Powrót do korzeni
Po ca∏ym roku przygotowaƒ nadszed∏ czas
na podsumowanie pracy wszystkich zast´pów
– i tak rozpoczà∏ si´ obóz letni. W tym roku
wyjazd 44 WDH-y Stanica i 44 MDH-ek Archandraja podzielony by∏ na trzy cz´Êci. Pierwszà z nich by∏ kurs zast´powych, na którym doszkalaliÊmy si´ w technikach harcerskich i nauczyliÊmy si´ wielu praktycznych rzeczy, które
z pewnoÊcià pomogà w pracy zast´pom. Po
kursie przyjecha∏a reszta dru˝yny, pr´dko zbudowaliÊmy podobóz i wcieliliÊmy si´ w patrycjuszy oraz plebejuszy okresu republiki staro˝ytnego Rzymu. Czas mija∏ szybko, jednak gdy
nadszed∏ koniec obozu, nie by∏o powodu do
zmartwieƒ, poniewa˝ kilka dni po powrocie

wyruszaliÊmy na nast´pny wyjazd, prawdopodobnie
najwa˝niejszy
w ca∏ej historii Stanicy:
„Powrót do korzeni” –
obóz na wyspie Brownsea. Ma∏a wysepka po∏o˝ona u wybrze˝y Anglii
to dla harcerzy i skautów
z ca∏ego Êwiata miejsce
szczególne. W kolejnà
rocznic´ powstania ruchu skautowego rozbiliÊmy obóz w miejscu,
gdzie za∏o˝yciel skautingu Robert Baden-Powell obozowa∏ po raz pierwszy. MieliÊmy okazj´ do wymiany doÊwiadczeƒ oraz nawiàzania
przyjaêni z wieloma skautami z zagranicy. Ponadto razem z Polakami mieszkajàcymi w Poole uczciliÊmy przypadajàcà w tym roku 70.
rocznic´ wybuchu Powstania Warszawskiego,

Strefa zdrowia

Co zamiast soli?
Sól zatrzymuje wod´ w organizmie. Nadmiar
soli mo˝e przyczyniç si´ do powstania nadciÊnienia t´tniczego, niewydolnoÊci nerek czy osteoporozy. Maksymalna bezpieczna dawka soli rekomendowana przez Âwiatowà Organizacj´
Zdrowia to ok. 5 g na dob´ (odpowiednik ma∏ej
p∏askiej ∏y˝eczki). Du˝o wi´kszà iloÊç dostarczamy jednak ju˝ wraz ze spo˝ywanymi na co dzieƒ
gotowymi produktami – pieczywem, serem, w´dlinami, mieszankami przypraw, daniami
w puszkach, a nawet s∏odyczami!
Mimo posiadanej wiedzy na temat wp∏ywu soli na zdrowie wielu z nas nie wyobra˝a sobie przygotowania potraw bez tego sk∏adnika. JesteÊmy
wr´cz uzale˝nieni od soli. Pocieszajàce jest, ˝e or-

ganizm odzwyczaja
si´ od s∏onego
smaku ju˝ w ciàgu kilku dni, podczas gdy od s∏odkiego – 1–3 miesiàce.
Czym zatem – jeÊli nie solà – przyprawiç
potrawy? Odkryjmy bogactwo zió∏!
Wi´kszoÊç zió∏ posiada nie tylko walory smakowe, ale i zdrowotne. Dzi´ki zawartoÊci zwiàzków flawonowych, pektyn czy garbników zio∏a
mogà byç u˝ywane równie˝ samodzielnie, g∏ównie w profilaktyce czy ∏agodzeniu objawów ró˝nych schorzeƒ. Przyjrzyjmy si´ w∏aÊciwoÊciom
niektórych z nich:

REKL AMA

pobudzajàc ducha patriotyzmu wÊród naszych
podopiecznych, jak i wÊród rodaków mieszkajàcych w Anglii. Tegoroczny obóz jest z pewnoÊcià wyjazdem, który wielu m∏odym dzieciakom zapadnie w pami´ç na d∏ugo i zach´ci do
tworzenia podobnych, a nawet wi´kszych akcji.
HO Piotr Koz∏owski
Bazylia – posiada dzia∏anie rozkurczowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, moczop´dne, rozgrzewajàce, przeciwgoràczkowe, przyspiesza regeneracj´ skóry.
Czosnek – jest silnie bakteriobójczy, przeciwgrzybiczy, przyspiesza przemian´ materii.
Tymianek – pobudza
apetyt, sprawnoÊç umys∏owà, dzia∏a moczop´dnie, przeciwkaszlowo, przeciwwzd´ciowo, przeciwastmatycznie.
Oregano – posiada dzia∏anie przeciwzapalne,
wspomaga prac´ uk∏adu pokarmowego, pobudza apetyt.
Majeranek – wspomaga prac´ uk∏adu trawiennego, ma dzia∏anie rozgrzewajàce i przeciwzapalne.
Papryczka chili – dzia∏a rozgrzewajàco
i przeciwbólowo, pobudza prac´ ˝o∏àdka i jelit,
przyspiesza przemian´ materii i krà˝enie krwi.
LiÊcie laurowe – posiadajà dzia∏anie ˝ó∏ciop´dne, przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne,
wspomagajà prac´ wàtroby.
Kolendra – wspomaga perystaltyk´ jelit, ma
dzia∏anie przeciwskurczowe, grzybobójcze i bakteriobójcze.
Lubczyk – posiada dzia∏anie silnie moczop´dne, rozkurczowe, wykrztuÊne.
Sza∏wia – dzia∏a przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, wspomaga prac´ uk∏adu pokarmowego
i regeneracj´ skóry.
Dobrym pomys∏em jest tworzenie domowych
mieszanek zió∏ przeznaczonych do konkretnych
rodzajów potraw. Nie doÊç, ˝e b´dà one wolne
od soli, to unikniemy równie˝ jeszcze groêniejszego sk∏adnika gotowych mieszanek – glutaminianu sodu.
Urszula Religioni
specjalista ds. zdrowia publicznego
HD MEDICAL – www.hdmedical.pl
Do∏àcz do nas na Facebooku!
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Szko∏a j´zykowa ELC, poprzez udzia∏ w programie patnerskim Addvantage, do∏àczy∏a do grona
organizacji wspó∏pracujàcych z British Council.
Program Addvantage zrzesza szko∏y przygotowujàce dzieci, m∏odzie˝ oraz osoby doros∏e do egzaminów Cambridge YLE, KET, FCE for Schools, CAE oraz
BULATS (Business English). Program Addvantage
jest dobrà wiadomoÊcià dla rodziców. Wielu opiekunów ma problemy z ocenà, czy ich pociechy
robià post´py, czy wybrali w∏aÊciwà szko∏´ lub korepetytora. A jeÊli decydujà si´ na zmian´ nauczyciela, to zwykle s∏yszà, ˝e trzeba nadrobiç podstawy albo zaczàç od powtórki. Z certyfikatem Cambridge dziecko mo˝e udaç si´ do ka˝dej szko∏y
i jest od razu przygotowane do rozpoczecià nauki
na swoim, jasno okreÊlonym poziomie, a rodzic ma
stuprocentowà jasnoÊç, od czego dziecko powinno
zaczàç, w razie gdyby decydowa∏o si´ na zmian´.
Tegoroczne wyniki: 100% zdajàcych pozytywnie
przesz∏o egzaminy i otrzyma∏o certyfikaty w 4 ró˝nych grupach poziomujàcych (YLE, FCE, KET i CAE)
Ponad 70% procent otrzyma∏o wyniki powy˝ej
90%, w tym ponad 30% noty maksymalne.
W roku szkolnym 2014/2015 zapraszamy do
grup YLE – dzieci 7–11 lat, KET for Schools, FCE,
CAE, na kursy przygotowujàce do egzaminu szóstoklasisty (obowiàzkowy od 2015 roku), egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. MaturzyÊci majà
do wyboru nastepujàce modu∏y: Matura Podsta-

wowa, Matura Rozszerzona i Matura Ustna. Dla
naszych najm∏odszych s∏uchaczy kontynuujemy zaj´cia sobotnie. Zapraszamy dzieci 3–4- i 5–6-letnie. Dodatkowo od paêdziernika do maja, w piàtki, b´dà odbywa∏y si´ konwersacje przygotowujàce do ustnej cz´Êci egzaminów KET, FCE oraz CAE
zgodnie z nowà formu∏à egzaminu obowiàzujàcà
od 2015 roku oraz zaj´cia plastyczne i kulinarne
w j´zyku angielskim Learning-by-doing.

Jak uczymy – sprawdê,
czy takich zaj´ç oczekujesz.
■

■

■
■

■

Aby nauczyç si´ mówiç, trzeba artyku∏owaç s∏owa i zdania NA G¸OS. Zatem szczególny nacisk
k∏adziemy na wypowiedzi ustne oraz systematyczne czytanie na g∏os, równie˝ w domu.
Prace domowe sà integralnà cz´Êcià nauki
i wst´pem do samodzielnej i systematycznej
pracy z j´zykiem (dzieci od 6 lat).
S∏uchanie ze zrozumieniem jest nieod∏àcznym elementem ka˝dych zaj´ç.
Zeszyt – uczymy si´ notowania, starannego
pisania i odkrywania najlepszego dla ka˝dego ucznia sposobu nauki j´zyka.
Native speaker – w trakcie roku szkolnego
cz´Êç zaj´ç prowadzona jest przez nauczycieli
wizytujàcych z krajów angloj´zycznych.

WWW.ANGIELSKIWESOLA.PL
biuro@angielskiwesola.pl
tel. 608 520 808, 608 609 663
Siedziba szko∏y:

ul. Godebskiego 3/1,
05-075 Warszawa-Weso∏a
Organizujemy transport ze Starej Mi∏osnej

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Zapraszamy na treningi koncentracji, relaksacji
i na treningi dla osób z dysleksjà
W Gabinecie EEG Biofeedback i Metody Warnkego w Starej Mi∏oÊnie posiadamy najwy˝szej jakoÊci
sprz´t medyczny umo˝liwiajàcy treningi funkcji
poznawczych dla dzieci
i doros∏ych. Posiadamy
certyfikaty niezb´dne do
prowadzenia tego typu
treningów. Dzi´ki dost´pnoÊci aparatury do trzech typów treningu
(EEG Biofeedback, HEG Biofeedback oraz Metody Warnkego) mamy mo˝liwoÊç po∏àczenia
ró˝nych metod, tak aby pomoc przez nas
udzielana by∏a jak najskuteczniejsza.

zultaty w terapii zachowaƒ u dzieci i doros∏ych. Technologia opiera si´ na metodzie termoskopii. Specjalna czujka podczerwieni (czyli ciep∏a) umieszczana jest na czole pacjenta
(obszar kory przedczo∏owej odpowiedzialny
za wiele kluczowych funkcji, m.in. samokontrol´, pami´ç, koncentracj´). Dane z pomiaru
przekazywane sà do komputera, który z kolei
wyÊwietla je z powrotem pacjentowi w postaci multimedialnej. Trenujàcy ma za zadanie
utrzymywaç stan spokojnego skupienia i uczy
si´, tym samym, zwi´kszaç ciep∏o wydzielane
przez mózg, wp∏ywajàc na regionalny przep∏yw krwi w mózgu. Efektem jest poprawa
regulacyjnych funkcji kory przedczo∏owej, redukcja nadpobudliwoÊci uk∏adu nerwowego,
co przek∏ada si´ na popraw´ koncentracji.

EEG Biofeedback

Jest to metoda pasywna, bezinwazyjna, co
oznacza, ˝e nic nie jest mózgowi aplikowane,
zmiany powstajà jedynie na skutek tego, co
robi sam mózg.

to nowoczesna metoda treningowa wykorzystujàca specjalistyczny sprz´t wraz z oprogramowaniem do obserwacji aktywnoÊci i pracy mózgu
podczas treningu. Atrakcyjna forma pracy (animacje, gry multimedialne, filmy) sprawia, ˝e nabywanie kolejnych umiej´tnoÊci staje si´ dla
dziecka, a tak˝e dla osoby doros∏ej ekscytujàcà
zabawà i prawdziwà przyjemnoÊcià. Stosowana
jest dla doros∏ych i dzieci w wieku od 5/6 lat.
Trening EEG Biofeedback stosuje si´:
Dla poprawy zdrowia w zaburzeniach psychosomatycznych i psychologicznych (dzieci,
m∏odzie˝, doroÊli):
przy zaburzeniach uwagi i koncentracji,
przy nadpobudliwoÊci ruchowej, agresji,
apatii (zespo∏y ADHD, ADD),
przy problemach szkolnych (gorsze wyniki
w nauce, dysleksja, dysgrafia itp.),
przy tremie, stresie, napi´ciu wewn´trznym, z∏ej samoocenie.
U osób zdrowych (dzieci, m∏odzie˝, doroÊli):
w celu poprawy szybkoÊci zapami´tywania, uczenia si´ i przypominania materia∏u,
równie˝ w zakresie nauki j´zyków obcych,
w celu przygotowania do uzyskiwania lepszych wyników sportowych,
dla osób, których praca wià˝e si´ z nadmiernym stresem, du˝à odpowiedzialnoÊcià,
dla osób pracujàcych twórczo.
Regularne treningi EEG Biofeedback powodujà, ˝e mózg osoby trenujàcej zapami´tuje, utrwala, a nast´pnie wykorzystuje wyçwiczone umiej´tnoÊci w ˝yciu codziennym,
sprawiajàc, ˝e nauka przychodzi z ∏atwoÊcià,
a dziecko cieszy si´ z osiàganych rezultatów.

Kiedy warto zastosowaç t´ metod´ u dzieci:
zaburzenia pami´ci i koncentracji uwagi,
ch´ç poprawienia szybkoÊci uczenia si´,
nadpobudliwoÊç psychoruchowa (ADHD),
problemy szkolne,
dysleksja, dysortografia,
trema, reakcje stresowe, agresja,
ch´ç poprawienia wyników w dziedzinach
wymagajàcych koncentracji (sport, muzyka).

Metoda Warnkego zosta∏a
stworzona przede wszystkim
z myÊlà o dzieciach (ju˝ od 5 roku ˝ycia) i m∏odzie˝y. Pierwszym
za∏o˝eniem metody jest trening zaburzonych funkcji centralnego przetwarzania, podejmowany
w celu ich zautomatyzowania. Autor metody zauwa˝y∏, ˝e istnieje kilka
funkcji podstawowych,
odpowiedzialnych za p∏ynnoÊç wykonywania czynnoÊci bardziej z∏o˝onych,
takich jak czytanie, pisanie
i mowa. W pierwszym
etapie terapii dà˝y si´
wi´c do osiàgni´cia automatyzacji tych funkcji.
Drugie za∏o˝enie jest
takie, ˝e dobra wspó∏praca obydwu pó∏kul mózgowych umo˝liwia lepsze
przetwarzanie informacji.
Stàd w drugim
etapie

Najcz´Êciej trening HEG Biofeedback ∏àczony jest z treningiem EEG Biofeedback dla
zwi´kszenia powodzenia terapii.

Metoda Warnkego
to nowoczesna metoda terapii, która jest pierwszà w Polsce metodà w ca∏oÊci opracowanà dla
potrzeb osób ze specyficznymi trudnoÊciami
w czytaniu i pisaniu, czyli z dysleksjà. Jako jedyna
skupia si´ na przyczynach, a nie na objawach.
Z metody tej korzystajà równie˝ osoby z zaburzeniami koncentracji uwagi, pami´ci, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Terapia adresowana
jest zarówno do dzieci, jak i osób doros∏ych.
Kto odnosi korzyÊci z treningów
metodà Warnkego?
Dzieci i m∏odzie˝ z zaburzeniami: czytania
(np. dysleksja), pisania (np. dysortografia,
dysgrafia), rozwoju mowy, przetwarzania
bodêców s∏uchowych.

prowadzony jest trening lateralny, s∏u˝àcy
usprawnieniu koordynacji pó∏kul, i tym samym
eliminujàcy zaburzenia mowy oraz dysleksj´.
Chocia˝ manipulowanie w∏asnym mózgiem
mo˝e wydawaç si´ dosyç abstrakcyjne i budziç
pewne obawy, nie nale˝y si´ baç prezentowanych powy˝ej metod terapeutycznych. Podobnie jak mi´Ênie mo˝emy wytrenowaç po to, by
zwi´kszyç ich si∏´ i elastycznoÊç, tak samo
mózg – choç jest du˝o bardziej skomplikowany
ni˝ mi´Ênie – jest podatny na trening majàcy
go usprawniç. A kiedy wykonujemy taki trening pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, u˝ywajàc najwy˝szej jakoÊci urzàdzeƒ, jedynym skutkiem mo˝e byç korzyÊç, jakà zamierzaliÊmy osiàgnàç, podejmujàc taki trening.

HEG Biofeedback (HemoEncefaloGrafia)
to Êwiadoma, bezpieczna modyfikacja procesów w mózgu, która daje ponadprzeci´tne re-
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Ko∏o PTTK w Weso∏ej
serdecznie zaprasza Paƒstwa
na nasze jesienne wycieczki:

●

20 wrzeÊnia
– Rowerami nad Mieni´ i do Glinianki
To frajda dla wszystkich mi∏oÊników dwóch
kó∏ek. Wycieczka odb´dzie si´ po naszych najbli˝szych okolicach. Trasa b´dzie wiod∏a przez:
● Mazowiecki Park Krajobrazowy – kontrastowe
po∏àczenia piaszczystych wydm z malowniczymi i urokliwymi bagnami,
● dolin´ rzeki Mieni – roÊnie tu jeden z najwi´kszych oraz najstarszych d´bów szypu∏kowych
– „Bartek Mazowiecki”,
● Gliniank´ – znajduje si´ tu malowniczy drewniany koÊció∏,
● Kàck – kàpielisko powsta∏e w miejscu dawnej
kopalni piasku. Na kàpielisku w Kàcku przewidziane jest ognisko z pieczeniem kie∏basek.
Ca∏a p´tla b´dzie mia∏a ok. 50 km, wi´c dystans
do pokonania b´dzie znaczàcy. Trasa nie b´dzie ∏atwa, ale tempo nie b´dzie du˝e, b´dà postoje.
Termin: 20 wrzeÊnia 2014 r.
Wyjazd: o godz. 9.30 z parkingu przy hali sportowej
w Starej Mi∏oÊnie na ul. Pogodnej
Wpisowe: 15 z∏ doroÊli, 10 z∏ dzieci do 15 roku ˝ycia.
Uwaga: Wszyscy uczestnicy obowiàzkowo jadà w kaskach. Nale˝y zabraç ze sobà zapas picia i prowiant na
drog´, a tak˝e kie∏baski na ognisko

●

Dzieci: W wycieczce dzieci mogà braç udzia∏ jedynie
pod opiekà rodziców lub opiekunów. Bardzo prosimy
o rozwa˝nà ocen´, czy Paƒstwo (a w szczególnoÊci
dzieci) podo∏ajà trudom wycieczki
Kierownik wycieczki: Bo˝ena Jaêwiƒska, tel. kom.:
510 079 422

18–19 paêdziernika
– W krainie gotyku (Toruƒ, Che∏mno)
Historyczna ziemia che∏miƒska, niegdyÊ nieopatrznie oddana Krzy˝akom, to kraina wspania∏ych budowli, jezior i ciszy. Odwiedzimy:
● zabytkowy, pe∏en gotyckich budowli i pamiàtek przesz∏oÊci Toruƒ – stolic´ regionu, jedno
z najciekawszych miast w Polsce. Miasto 300

zabytków, wpisane na list´ Âwiatowego Dziedzictwa UNESCO.
Che∏mno – malowniczo po∏o˝one na wysokich nadwiÊlaƒskich wzgórzach, jawi si´ z daleka jako miasto koÊcio∏ów. Ma w pe∏ni zachowany Êredniowieczny uk∏ad urbanistyczny
wraz z murami miejskimi. Che∏mno to tak˝e
miasto zakochanych – w miejskiej farze znajdujà si´ relikwie Êw. Walentego.
Golub-Dobrzyƒ – niegdyÊ dwa miasta po∏o˝one na przeciwnych brzegach Drw´cy, z malowniczym zamkiem w Golubiu.

Wyjazd: 18 paêdziernika 2014 r., zbiórka na parkingu
pod halà sportowà przy ul. Pogodnej o godz. 7.00
Powrót: 19 paêdziernika 2014 r. ok. godz. 21.00
Wpisowe: 250 z∏ doroÊli, 220 z∏ – dzieci do 15 roku ˝ycia
Wy˝ywienie: obiad i kolacja 18 paêdziernika oraz
Êniadanie i obiad 19 paêdziernika
Noclegi: Fort IV w Toruniu (nocne zwiedzanie fortu
z pochodniami)
Zg∏oszenia: do 15 paêdziernika 2014 r.
Kierownik wyjazdu: Bo˝ena Jaêwiƒska, tel. kom.:
510 079 422
Liczba miejsc: 50

Bo˝ena Jaêwiƒska
Wi´cej informacji o powy˝szych
imprezach, a tak˝e zg∏oszenia na nie
na naszej stronie internetowej
www.pttkwesola.pl – Zarzàd Ko∏a

REKL AMA

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

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz. Rejon
oferty m2
pokoi
706 50,46 3/3
2
Stara Mi∏osna
758
45
3/3
1
Stara Mi∏osna
761
70
0/3
3
Stara Mi∏osna
747
85
1/3
3
Stara Mi∏osna
636
34
0/3
1
Weso∏a

Nr
oferty
280
612
757
765
566

Cena
w PLN
340 000
220 000
380 000
475 000
210 000

Pow.
m2
581
750
850
2000
512

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

Cena
w PLN
325 000
232 000
458 000
1 024 000
430 000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
876
160
434
846
331
413
880
287
347
872
150
250

Rejon
Weso∏a
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Sulejówek

Cena w PLN
450 000
890 000
835 000
499 000

Rodzaj domu
Rok
wolnostojàcy
wolnostojàcy
segment naro˝ny
szeregowy
2014

Stan wykoƒczenia
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Deweloperski

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

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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EKSPLOZJA KULTURY
W piàtek 19 wrzeÊnia o godzinie
19.00 nastàpi otwarcie klubu
„Cygaro” – nowego miejsca
w niedawno otwartej Restauracji
Traktat przy Trakcie Brzeskim 3b.

na∏y system klimatyzacji zapewni, ˝e osoby
niepalàce nie b´dà mia∏y kontaktu z dymem). Ka˝dego wieczoru b´dzie nam tam
towarzyszy∏a muzyka, a profesjonalna obs∏uga do∏o˝y wszelkich staraƒ, ˝eby czuli si´
Paƒstwo jak najlepiej. Ale to nie koniec!

Zapewne przypuszczajà Paƒstwo, ˝e kolejne zdania b´dà prezentacjà oferty klubu,
i jeÊli ktoÊ z Paƒstwa nie jest bywalcem takich miejsc, nie odczuje potrzeby dalszego
czytania. Ja jednak zach´cam do dalszej lektury, bo b´dzie ona mi∏ym zaskoczeniem :-).

Jak zapowiada manager klubu, to w∏aÊnie tutaj, w podziemiach Restauracji Traktat wybuchnie prawdziwa eksplozja kultury. Centrum Warszawy przestanie byç dla
nas atrakcyjne, poniewa˝ ka˝da forma rozrywki, po jakà wybieramy si´ w tamtym kierunku, dost´pna b´dzie u nas w Weso∏ej,
w „Cygarze”.

Klub „Cygaro” oczywiÊcie uraczy swoich
goÊci szerokim wyborem alkoholi, przekàsek i – czyniàc zadoÊç nieprzypadkowej nazwie klubu – cygar z ca∏ego Êwiata (dosko-
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Jako pierwszy ruszy cykl spotkaƒ kabaretowych. Obejrzymy wyst´py zarówno
gwiazd wielkiego formatu, jak i kabareto-

wych debiutantów, których skecze nierzadko dorównujà, a nawet przewy˝szajà pomys∏owoÊcià i humorem wyst´py kabaretów
z wieloletnim doÊwiadczeniem. Ma∏o tego,
b´dziemy mogli Êledziç na ˝ywo zmagania
kabaretów! W planach jest organizacja
przeglàdu kabaretowego.
Równie cz´ste b´dà koncerty, w ró˝nych gatunkach muzycznych i dla ró˝nych
grup odbiorców. Tu tak˝e dzia∏aç b´dzie
zasada, ˝e scena stoi otworem zarówno
dla ju˝ znanych wykonawców, jak i tych,
którzy b´dà na niej stawiaç pierwsze kroki. JeÊli grasz, Êpiewasz, taƒczysz lub wykonujesz jakàkolwiek innà form´ szutki
w naszej dzielnicy, Ty tak˝e b´dziesz móg∏
wystàpiç! Klub chce promowaç lokalne ta-
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lenty – zarówno twórców indywidualnych,
jak i tych zg∏oszonych przez OÊrodek Kulutry Weso∏a, Uniwersytet Trzeciego Wieku czy ka˝dà innà placówk´ kulturalnà,
spo∏ecznà lub oÊwiatowà.

PodkreÊlenia wymaga fakt, ˝e eksplozja
kultury nie b´dzie jednoczeÊnie osza∏amiajàcà eksplozjà dêwi´ku. Klub „Cygaro” nie
chce sprawiç, ˝e przez kolejne dwa dni po
koncercie b´dzie nam szumia∏o w uszach,
jak to si´ cz´sto dzieje w innych klubach.
Daleki te˝ b´dzie od drugiej skrajnoÊci, jakà
jest nag∏oÊnienie tak s∏abe, ˝e mimo wielkiego zaanga˝owania muzyków w wyst´p, my
s∏yszymy tylko p∏aski, nieatrakcyjny dêwi´k
i oceniamy koncert jako przeci´tny. Tutaj zastosowano rzadko spotykanà w takich miejscach technologi´ nag∏oÊnienia surround sound 7.1 – krystalicznie czysty dêwi´k b´dzie
nas przyjemnie otacza∏, dostarczajàc niezapomnianych doznaƒ muzycznych. Wychwycimy ka˝dy muzyczny niuans i b´dziemy si´
nim mogli rozkoszowaç.
W klubie „Cygaro” mo˝emy si´ spodziewaç tak˝e atrakcji i wydarzeƒ zupe∏nie
innego rodzaju. Poszukiwaczy doznaƒ kulinarnych z pewnoÊcià ucieszy propozycja
cyklicznych spotkaƒ z restauratorami i producentami ˝ywnoÊci z innych miast Polski
i Êwiata. B´dzie mo˝na degustowaç ró˝ne
pyszne rzeczy i osobiÊcie porozmawiaç z tymi, którzy je wykonali. A tak˝e oczywiÊcie

nabyç tu na miejscu przywiezione z dalekiego Êwiata lub innego regionu Polski
smakowitoÊci.

potencja∏, jeÊli chodzi o wszelkiego rodzaju
zaj´cia taneczne, sportowe, teatralne... Ale
o tym mo˝e nast´pnym razem.

Czy mo˝na po∏àczyç w jedym miejscu rozrywk´ i powa˝ne spotkania biznesowe?
W Weso∏ej tak. I nie mam tu na myÊli wynajmu sali na konferencj´ firmowà. Klub b´dzie organizowa∏ spotkania networkingowe
dla lokalnych firm. Chce byç nie tylko miejscem spotkaƒ debiutujàcych muzyków z ich
pierwszà publicznoÊcià, a byç mo˝e i wydawcami, ale te˝ forum kontaktu biznesmenów
z innymi osobami z ich bran˝y czy te˝
z bran˝, z którymi mogliby nawiàzaç wspó∏prac´. A to niejedyna ods∏ona wzajemnej
prezentacji. W „Cygarze” b´dziemy mogli
zobaczyç te˝ takie niespotykane dotàd w naszej dzielnicy atrakcje jak pokazy mody niszowych projektantów czy prezentacje fryzur wykreowanych przez lokalne salony fryzjerskie. Latem na malowniczym terenie
przed Restauracjà Traktat, zimà we wn´trzu
klubu. Wn´trzu, które robi wra˝enie du˝à
powierzchnià,
niebanalnà
aran˝acjà
(w Êrodku nawet szemra strumyk!) i ukrytà
za scenà salà lustrzanà, która ma ogromny

Przyznacie Paƒstwo, ˝e jest to imponujàcy wachlarz propozycji i ich wcielanie w ˝ycie z pewnoÊcià du˝o wniesie w naszà lokalnà rzeczywistoÊç.
Tymczasem przed nami uroczyste otwarcie klubu 19 wrzeÊnia, które uÊwietnià swoim wyst´pem: Barry Solone – wokalista
z Broadwayu, który Êpiewa∏ m.in. w musicalu „Hair”, Piotr Rodowicz – muzyk jazzowy,
Adam Lewandowski – perkusista tak˝e specjalizujàcy si´ w jazzie oraz Wawrzyniec
Prasek – m∏ody, utalentowany pianista jazzowy, aran˝er i kompozytor. Zapraszamy
do udzia∏u, wst´p wolny. Tych zaÊ z Was,
którzy z kulturà, kulinariami, modà czy biznesem majà do czynienia nie tylko jako odbiorcy, zapraszamy w imieniu Klubu do
wspó∏pracy. To dzi´ki Wam to miejsce b´dzie t´tni∏o ˝yciem i zacieÊnia∏o wi´zi sàsiedzkie zarówno na p∏aszczyênie prywatnej, jak i kulturalnej oraz biznesowej.
Hanna Kowalska

CYGARO KLUB
w Restauracji „Traktat”
UL. TRAKT BRZESKI 3B,
05-077 WARSZAWA-WESO¸A
GODZINY OTWARCIA:
OD 18.00 DO OSTATNIEGO GOÂCIA
Kontakt:
tel: 660-12-54-22
e-mail:
cygaroklub@restauracjatraktat.pl

WWW.RESTAURACJATRAKTAT.PL
www.facebook.com/RestauracjaTraktat

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Tekst sponsorowany

Nie tylko doroÊli i aktywna m∏odzie˝, ale
te˝ dzieci, seniorzy, osoby samotne i niepe∏nosprawne znajdà tu coÊ dla siebie i mi∏o sp´dzà wieczór. Klub planuje wieczorki
taneczne 50+, zabaw´ sylwestrowà dla
dzieci z weso∏owskiego domu dziecka,
a lokal jest oczywiÊcie przystosowany dla
osób na wózkach inwalidzkich (winda, toalety, szerokie drzwi). Pami´ta si´ tu
o tym, ˝e kontakt z kulturà i innymi ludêmi jest jednà z wa˝nych potrzeb cz∏owieka
i jego obni˝ona sprawnoÊç czy samotnoÊç
nie mogà oznaczaç odci´cia od wydarzeƒ
kulturalno-rozrywkowych.

WESO¸A

Kàcik seniora
Kulturalne wakacje
Polonia i Och to jedyne teatry w stolicy, które pracowa∏y przez ca∏e wakacje. Postanowi∏am ten fakt wykorzystaç. Przede wszystkim uda∏o
mi si´ obejrzeç „Kalin´”, która rzadko goÊci na deskach
teatru. W rol´ Kaliny J´drusik
wcieli∏a si´ Katarzyna Figura, która w znakomity
sposób przedstawi∏a wielki talent i osobowoÊç aktorki. Spektakl ukaza∏ zwiàzek Kaliny ze Stanis∏awem Dygatem, jej prowokacyjne sceniczne epizody w czasach PRL-u oraz dramat kobiety niekonwencjonalnej, podlegajàcej ocenie publicznej.
Rewelacyjna kreacja Katarzyny Figury, która wzrusza i rozÊmiesza. Owacja na stojàco, ∏zy widowni
i aktorki sà najlepszà recenzjà tego spektaklu.
„Medea” to kolejny zaskakujàcy spektakl.
Tragiczna historia Eurypidesa i Medei widziana
z perspektywy ich synów. Dwóch ma∏ych braci,
TeoÊ i Leon, w czasie beztroskiej zabawy rozmawia o dramatycznych losach rodziców. M∏odzi
aktorzy rozbrajajà swojà naturalnoÊcià i spontanicznoÊcià. W kilku scenach pojawia si´ Magdalena Boczarska (Medea), wyÊpiewujàc swojà rol´ i przypominajàc, ˝e jest to tragedia antyczna.
Zaskakujàca inscenizacja z oszcz´dnà scenografià podkreÊla niezwyk∏e walory tej sztuki.
„Seks dla opornych” – ju˝ wiem, ˝e na t´ sztuk´
zaprosz´ mnóstwo znajomych. Dorota Kolak i Mi-

ros∏aw Baka grajà ma∏˝eƒstwo z 30-letnim sta˝em.
Spragniona zmian ˝ona organizuje weekend w hotelu. Zabiera ze sobà praktyczny poradnik „Seks
dla opornych”. Dalej to ju˝ samo ˝ycie. Âwietnie
podpatrzone sytuacje, znakomite dialogi, du˝a
dawka humoru, muzyki i... refleksji. Spektakl polecam nie tylko ma∏˝eƒstwom. Doskona∏a rozrywka
na nadchodzàce smutne, jesienne wieczory.

Festiwal filmu i sztuki „Dwa Brzegi”
W dniach 2–9.08.2014 odby∏ si´ ju˝ ósmy festiwal w Kazimierzu Dolnym. Po raz pierwszy mia∏am
przyjemnoÊç uczestniczyç w tym wydarzeniu. Dyrektorem artystycznym festiwalu jest pi´kna, ciep∏a
i profesjonalna Gra˝yna Torbicka. Prowadzi∏a wi´kszoÊç wywiadów z goÊçmi festiwalu i z du˝à znajomoÊcià tematu zaprasza∏a na seanse. Projekcje
odbywa∏y si´ w dwóch klimatyzowanych namiotach dla 900 i 300 widzów. Pierwszy seans rozpoczyna∏ si´ o godzinie 9.30, ostatni o 21.00. Ma∏y
Rynek mieÊci∏ oko∏o 500 osób, które codziennie
mog∏y obejrzeç bezp∏atny, wieczorny seans. Nie
sposób wymieniç wszystkich tytu∏ów prezentowanych obrazów z ró˝nych zakàtków Êwiata. Oprócz
prezentacji filmów konkursowych odby∏y si´ pokazy specjalne, premierowe i projekcje filmów starszych, animowanych, dokumentalnych, muzycznych i teatru telewizji. „Kino za Rogiem” przedstawi∏o bogatà ofert´ zarówno dla doros∏ych, jak i dla
dzieci. W czasie „Lekcji kina” mo˝na by∏o porozmawiaç z takimi wybitnymi postaciami filmu jak
Tadeusz Sobolewski, Allan Starski, Jan Kanty PawluÊkiewicz czy Pawe∏ Pawlikowski – twórca „Idy”,
filmu, który w∏aÊnie podbija Êwiat. Mia∏am przy-

Senior – aktywny obywatel
Projekt „Senior – aktywny obywatel”, finansowany przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Spo∏ecznej w ramach Rzàdowego Programu na rzecz AktywnoÊci Spo∏ecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, jest kontynuacjà
dzia∏aƒ podejmowanych na rzecz warszawskich seniorów przez Biuro Porad Obywatelskich w Warszawie.
Ideà projektu jest poprawa jakoÊci ˝ycia seniorów dotkni´tych: niedostatkiem, trudnà sytuacjà rodzinnà, problemami mieszkaniowymi. Pomoc
jest ca∏kowicie bezp∏atna, udzielana z zachowaniem pe∏nej poufnoÊci.
W ramach projektu prowadzone sà tak˝e spotkania edukacyjne obejmujàce m.in. zagadnienia zakupów podczas prezentacji, zawierania umów
przez telefon, konsekwencji por´czania kredytów i po˝yczek, zaciàgania kredytu na proÊb´ innej osoby, opieki nad osobà starszà, spraw mieszkaniowych oraz w∏asnoÊci i form jej przekazania.
W powy˝ej wspomnianych sprawach, a tak˝e w wielu innych, doradcy
BPO udzielajà porad seniorom, których trudna sytuacja ˝yciowa zmusi∏a do
szukania fachowej pomocy. Wiele przydatnych informacji jest dost´pnych
w Internecie. W siedzibie BPO uruchomiono stanowisko internetowe, przy
którym mo˝na skorzystaç z pomocy wolontariusza w wyszukiwaniu niezb´dnych informacji oraz korzystaniu z poczty elektronicznej. Do seniorów

jemnoÊç uczestniczyç równie˝ w spotkaniach z Andrzejem Wajdà, Ma∏gorzatà Szumowskà, Majà
Ostaszewskà, Januszem Zaorskim. Tegorocznym
bohaterem cyklu „I Bóg stworzy∏ aktora” by∏ Andrzej Chyra. Festiwal uÊwietni∏y koncerty organowe oraz niezwyk∏y koncert na harf´ i pi∏´. ObejrzeliÊmy te˝ wyst´py m.in. Stanis∏awa Sojki i Adama
Struga (Êpiewali LeÊmiana), Budki Suflera, Dziadów Kazimierzowskich. W saloniku „Empik” prezentowa∏y swoje ksià˝ki Ma∏gorzata Potocka, Paulina M∏ynarska, Karolina Korwin-Piotrowska, Monika Jaruzelska. Oprócz tego odby∏y si´ niezliczone
wernisa˝e malarskie i fotograficzne. UFF! Trzeba
mieç niez∏à kondycj´, ˝eby to wszystko ogarnàç.
A na koniec w Grodarzu mo˝na by∏o obejrzeç jedynà na Êwiecie wystaw´ prac kazimierskiej Konfraterni. Swoje prace pokazali m.in. Agnieszka Mitura, Marek Anda∏a, Jerzy Krzysztoporski, których
dzie∏a mogliÊmy wczeÊniej podziwiaç w galerii
w Sulejówku. Natomiast od 20 wrzeÊnia w „Atelier-pracowni sztuk wszelkich” w Sulejówku, ul.
˚eromskiego 28, b´dziemy mogli obejrzeç obrazy
kolejnego znanego malarza zwiàzanego z Kazimierzem – Krzysztofa Raczyƒskiego (szczegó∏y na
www.atelier-sulejowek.pl). Serdecznie zapraszam.
Gra˝yna Weber

UWAGA UTW
Inauguracja VI roku akademickiego UTW Weso∏a odb´dzie si´ 11 paêdziernika o godz.
11.00 w gimnazjum w Starej Mi∏oÊnie. Zapraszamy wszystkich s∏uchaczy i sympatyków.

skierowany jest tak˝e poradnik „Krótki przewodnik po wirtualnym Êwiecie”, zach´cajàcy do korzystania z Internetu i wyjaÊniajàcy jego przydatnoÊç w ˝yciu codziennym.
Uzyskanie informacji o przys∏ugujàcych ulgach i uprawnieniach dla seniorów nie jest proste, gdy˝ informacje sà bardzo rozproszone (ró˝ne ulgi
przys∏ugujàce ze wzgl´du na wiek, ze wzgl´du na niepe∏nosprawnoÊç czy
sytuacj´ finansowà). Nie ma takiego miejsca, w którym senior móg∏by zapoznaç si´ ze wszystkimi przywilejami. Dlatego, w celu zaspokojenia potrzeb grupy seniorów, doradcy BPO opracowali „Kalkulator ulg i uprawnieƒ”, dzi´ki któremu dotarcie do wszystkich przywilejów b´dzie u∏atwione. Osoby niemajàce komputera mogà skorzystaç z niego przy pomocy
doradcy lub wolontariusza BPO. Wyszukiwarka zosta∏a zamieszczona na
stronie internetowej BPO. „Kalkulator ulg” stanowi odpowiedê na problem
spo∏eczny, jakim jest brak dost´pu do informacji o uprawnieniach oraz niewiedza na temat tego, w czym Internet móg∏by byç przydatny seniorom.
Szczegó∏owe informacje mo˝na uzyskaç w siedzibie BPO przy ul. Ga∏czyƒskiego 3, telefonicznie pod numerem: (22) 828-12-95, poprzez stron´
internetowà bpo.warszawa.pl lub e-mail: bpowarszawa@gmail.com.
Serdecznie zapraszamy.
Beata ¸ukasiewicz
doradca Biura Porad Obywatelskich w Warszawie

REKL AMA

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

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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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Warsztaty grafomotoryczne
i weterynaryjne w SP 173
Profesjonalny gabinet weterynaryjny przeprowadzi∏ u nas warsztaty. Lekarz weterynarii razem
ze swojà asystentkà opowiadali nam o ˝yciu
zwierzàt, o tym, jak trzeba si´ nimi opiekowaç,
czym karmiç i jak dbaç o ich ogólnà kondycj´.
Pokazali nam te˝, jak trzyma si´ zwierz´ do badania, mogliÊmy nawet wyszukaç serce prawdziwego kota i pos∏uchaç jego bicia. Ale nie tylko
kot Zachary odwiedzi∏ naszà szko∏´. WidzieliÊmy

Êwink´ morskà podobnà do je˝a. Wszystkich
zwierzàt mogliÊmy dotknàç, mogliÊmy je pog∏askaç, a pytaniom nie by∏o koƒca. Okaza∏o si´, ˝e
dzieci sà wszystkiego ciekawe i dociekliwie wypytywa∏y goÊci o ró˝ne fakty z ˝ycia zwierzàt.
W tym czasie kot Zachary wymoÊci∏ sobie pos∏anie na pó∏ce z samochodami, skàd bacznie obserwowa∏ Êwiat. Bardzo dzi´kujemy gabinetowi
„Uprzejmy ∏oÊ” za zrealizowanie u nas warsztatów weterynaryjnych. By∏o to dla nas bardzo
wartoÊciowe i pouczajàce wydarzenie.
W grupie 0 odbywa∏y si´ dodatkowe zaj´cia
grafomotoryczne. Projekt mia∏ na celu wspieranie

sprawnoÊci grafomotorycznej dzieci w oparciu
o ró˝norodne metody i formy nauczania. Dzieci
bardzo ch´tnie uczestniczy∏y w proponowanych
zaj´ciach. Malowanie na bardzo du˝ych formatach
papieru farbami, kredkami pastelowymi, rozcieranie o∏ówka, wylepianie plastelinà, zabawy z atramentem i zabawy masà solnà to tylko niektóre
z form zaj´ç plastycznych. Bardzo atrakcyjne okaza∏o si´ wspólne gotowanie w szkolnej kuchni
– r´czne wyrabianie makaronu, wypiekanie ciastek i pierników – przy czym wszelkie przygotowania, w∏àcznie z przygotowywaniem ciasta, dzieci wykonywa∏y samodzielnie. Nie mniej ciekawa by∏a
zabawa w s∏ynnych artystów malarzy.
Dzieci wiedzà, kto to jest Leonardo da Vinci i Vincent van Gogh. Próbowa∏y namalowaç ich s∏ynne „S∏oneczniki” i „Mon´ Lis´”. Ka˝de zaj´cia rozpoczyna∏y si´ od ró˝norodnych çwiczeƒ. By∏y to çwiczenia
gimnastyczne – rozciàgajàce i rozluêniajàce, napinajàce i relaksujàce na przemian.
Masa˝e d∏oni i paluszków atrakcyjnymi
szczoteczkami i zabawy przedmiotami
o ró˝nej fakturze powodowa∏y, ˝e podczas çwiczeƒ by∏o du˝o Êmiechu i Êwietnej
zabawy. Dodatkowo wierszyki powtarzane przez
dzieci przy tych czynnoÊciach wspiera∏y pami´ç
i aktywnoÊç poznawczà ma∏ych uczniów. Zwieƒczeniem zaj´ç by∏o zebranie pamiàtek dzieci i rysunków wykonanych podczas zaj´ç i zamkni´cie
ich w „kapsule czasu”. Kapsu∏a zakopana zosta∏a
w tajemniczym miejscu na terenie szko∏y. Dzisiejsi
zerówkowicze odkopià jà dopiero wtedy, kiedy b´dà w szóstej klasie, mo˝e podczas koƒcowego balu absolwentów? Tego jeszcze nie wie nikt.

REKL AMA

Danuta Czarnecka-Jagoda
Emilia Lisiecka

„KubuÊ Puchatek
i Przyjaciele” –
z tytu∏em MEN
„Przedszkole w Ruchu”
Rok szkolny 2013/2014 w naszym
przedszkolu przebiega∏ bardzo aktywnie, bowiem przystàpiliÊmy do ogólnopolskiej akcji Ministra Edukacji Narodowej „åwiczyç ka˝dy mo˝e” organizowanej w ramach Roku Szko∏y/Przedszkola
w Ruchu. Celem akcji by∏o podj´cie
i udokumentowanie dzia∏aƒ na rzecz aktywnoÊci fizycznej w nast´pujàcych obszarach: wychowanie fizyczne; edukacja
zdrowotna; doskonalenie nauczycieli;
zaj´cia zorganizowane w zakresie aktywnego trybu ˝ycia, bezpieczeƒstwa lub
zdrowia; zaj´cia niezorganizowane – zach´canie do rozwijania pasji, zainteresowaƒ i talentów dzieci oraz aktywnoÊç
w gronie rodziny.

W ciàgu ca∏ego roku przeprowadziliÊmy wiele akcji promujàcych aktywnoÊç
fizycznà oraz zdrowy tryb ˝ycia wÊród
dzieci, m.in.: dzielnicowy konkurs plastyczny „Sport to zdrowie, ka˝de dziecko
ci to powie”, dzielnicowy konkurs recytatorski „W zdrowym ciele zdrowy
duch”, spotkanie ze studentami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
oraz wiele innych.
Mi∏o nam poinformowaç, i˝ nasze
dzia∏ania zosta∏y docenione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jako jedna
z 73 placówek (szkó∏ oraz przedszkoli)
w Warszawie otrzymaliÊmy tytu∏ „Przedszkole w Ruchu”. Nasze przedszkole znajduje si´ na ogólnopolskiej mapie
szkó∏/przedszkoli w ruchu: www.szkola
wruchu.men.gov.pl/index.php/mapa-szkol-w-ruchu.
Marzena Kowalczyk
nauczyciel Przedszkola Niepublicznego
„KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
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Wolontariusze w SP 353
Szkolne Ko∏o Wolontariatu w SP 353 rozpocz´∏o swojà dzia∏alnoÊç we wrzeÊniu 2012 roku
z 13 m∏odymi wolontariuszami ch´tnymi do
dzia∏ania na rzecz potrzebujàcych ludzi i zwierzàt. Obecnie Ko∏o liczy 36 cz∏onków. W szkolnym wolontariacie dzia∏ajà g∏ównie uczniowie
klas piàtych i szóstych, chocia˝ i m∏odsi coraz
bardziej interesujà si´ bezinteresownà pomocà.
Dowodem tego jest powstanie Klubu M∏odego Wolontariusza, skupiajàcego 22 uczniów klas
trzecich, którzy z czasem zajmà miejsce starszych
kolegów w SKW. Wolontariat ma na celu zaanga˝owanie uczniów do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym. Nasze dzia∏ania rozwijajà pasj´ i zainteresowania, kszta∏tujà umiej´tnoÊç dzia∏ania zespo∏owego, stwarzajà okazj´ do
odnajdywania autorytetów i budowania Êwiata
wartoÊci oraz poszukiwania po˝ytecznej formy
sp´dzania czasu wolnego. Naszà pierwszà inicjatywà by∏o nawiàzanie wspó∏pracy z ˚oliborskim

Stowarzyszeniem Dom
– Rodzina – Cz∏owiek,
w ramach której organizujemy ca∏orocznà akcj´ „Zakr´cona nakr´tka”.
Chwil´ póêniej przy∏àczyliÊmy si´ do akcji Stra˝y
dla Zwierzàt w Polsce „Pomó˝ zwierz´tom przetrwaç zim´” – czyli zbiórki makulatury na rzecz
zwierzàt najbardziej potrzebujàcych. Tradycjà
SKW jest organizacja Kiermaszów Âwiàtecznych,
podczas których uczniowie sprzedajà wykonane
w∏asnor´cznie ozdoby, upominki oraz pierniki.
Dochód z kiermaszu przeznaczany jest na cel charytatywny. W zesz∏ym roku szkolnym obdarowaliÊmy Oddzia∏ Endokrynologii i Diabetologii w Centrum Zdrowia Dziecka telewizorem, a w tym roku
zakupiliÊmy trzy radioodbiorniki, gry i zabawki.
W tym roku cz∏onkowie Klubu M∏odego Wolontariusza wykonali równie˝ kartki Êwiàteczne dla ma∏ych pacjentów Oddzia∏u Onkologii w CZD. Zdà˝yliÊmy si´ równie˝ zaprzyjaêniç ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierzàt w Celestynowie, dla którego ju˝ dwukrotnie zbieraliÊmy wspólnie karm´
i koce. Dzia∏amy nie tylko lokalnie. W∏àczamy si´
ca∏à spo∏ecznoÊcià szkolnà w takie ogólnopolskie

akcje jak: Góra Grosza, WOÂP, Zaczytani oraz Marzycielska Poczta. Nie zapominamy równie˝ o naszych szkolnych kolegach i kole˝ankach. ByliÊmy
obecni na Pikniku Rodzinnym, gdzie pomagaliÊmy
w nauce udzielania pierwszej pomocy. W paêdzierniku ruszy∏y akcje „Pogotowie kole˝eƒskie”
i „Czytamy przedszkolakom”. W ich ramach szkolni wolontariusze pomagajà w odrabianiu prac domowych uczniom klas pierwszych, czytajà ulubione bajki przedszkolakom i bawià si´ z nimi pod
czujnym okiem nauczyciela Êwietlicy. Od wrzeÊnia
szkolni wolontariusze uczestniczà w cotygodniowych spotkaniach „Z∏ota Ràczka”, w czasie których przygotowujà przedmioty z przeznaczeniem
na szkolne kiermasze. Na zaj´ciach tych uczniowie rozwijajà swojà kreatywnoÊç. Mogà samodzielnie wykonaç bi˝uteri´, zaprojektowaç i uszyç
skórzanà ok∏adk´ na zeszyt, maskotk´, breloczek
do kluczy lub etui na telefon.
Jak widaç, uczniowie naszej szko∏y ka˝dego
dnia udowodniajà, ˝e sà pe∏ni pasji i zaanga˝owania.
Edyta Kowalczyk,
Izabela Krassowska

REKL AMA

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

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki
Lekarz chorób wewn´trznych
Specjalista medycyny rodzinnej
Badania do prawa jazdy, do pracy
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE

zapisy tel.

603-373-968

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

KANCELARIA ADWOKACKA

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
10% ZNI˚KI DLA EMERYTÓW

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

NA ZABIEGI Z FIZYKOTERAPII

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

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

tel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl
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Bu∏hak stoi j´zykami od 25 lat!
W tym roku szkolnym Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa nr 12 im. Emanuela Bu∏haka b´dzie obchodziç
25-lecie istnienia. Rozpoczynamy ten jubileuszowy
rok z wyjàtkowym tytu∏em: Centrum Egzaminacyjnego British Council w ramach siódmej edycji
Programu Partnerskiego British Council dla szkó∏
i instytucji Addvantage na rok 2014/2015 na poziomie Z∏otym. To wyró˝nienie jest wynikiem sukcesu 113 uczniów naszej szko∏y, którzy w roku szkolnym 2013/2014 zdali Mi´dzynarodowy Egzamin
z J´zyka Angielskiego Cambridge, na ró˝nych
poziomach: STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET.
W Spo∏ecznej Szkole Podstawowej nr 12 efektywne nauczanie j´zyków obcych by∏o zawsze jednym z g∏ównych celów strategii dydaktycznej Fundacji i Dyrekcji szko∏y. Od poczàtku istnienia placówki, czyli od 25 lat, j´zyk angielski jest nauczany
od pierwszej klasy, aktualnie w wymiarze 5 godzin lekcyjnych tygodniowo, w grupach poziomowanych. Od roku szkolnego 2013/2014 dzia∏ajà
klasy dwuj´zyczne. Od 18 lat prowadzone sà,
równie˝ od pierwszej klasy, obowiàzkowe lekcje
drugiego j´zyka obcego: niemieckiego, francuskiego i, od 2 lat, hiszpaƒskiego, w wymiarze:
w klasach I-II – 1 godzina i od III klasy – 2 godziny
lekcyjne tygodniowo. Szko∏a proponuje tak˝e zaj´cia j´zykowe, szkolne, pozalekcyjne: 5 zaj´ç o charakterze konsultacyjnym i 6 kó∏ j´zykowych.
W Zespole J´zykowym pracuje oÊmiu wykwalifikowanych nauczycieli, którzy realizujà zindywidu-

alizowany proces nauczania j´zyka, dostosowany do potrzeb uczniów z trudnoÊciami, jak i tych
szczególnie uzdolnionych. Lekcja w grupie j´zykowej toczy si´ na wielu p∏aszczyznach i wybrzmiewa
na ró˝nych tonach. Ka˝dy uczy si´ zgodnie ze swoimi mo˝liwoÊciami i tempem pracy. Stosowane na
co dzieƒ przez nauczycieli metody aktywizujàce
wraz z narz´dziami TIC motywujà uczniów do uczenia si´, podnoszà skutecznoÊç i jakoÊç nauczania,

uczà wspó∏pracy i komunikacji w grupie. Taka idea
nauczania j´zyków motywuje te˝ nauczycieli, którzy
stale uczestniczà w ró˝nych szkoleniach krajowych
i zagranicznych: w roku 2013/2014 nauczyciele
j´zyków obcych w SSP 12 uczestniczyli w 22 szkoleniach ró˝nego typu, w tym dwóch poza Polskà.
Aby umo˝liwiç uczniom bezpoÊredni i aktywny kontakt z j´zykami obcymi, SSP 12 wspó∏pracuje z ró˝nymi instytucjami zewn´trznymi,
realizujàc – z sukcesem – projekty europejskie:
e-Twinning i Comenius.
Wypracowany przez 25 lat system nauczania
j´zyków obcych, jak te˝ ogromna, codzienna
praca i determinacja nauczycieli, uczniów i rodziców przek∏adajà si´ na wymierne sukcesy. W roku szkolnym 2013/2014:
- 113 uczniów zda∏o Mi´dzynarodowy
Egzamin z J´zyka Angielskiego Cambridge,
- 6 uczniów – Mi´dzynarodowy Egzamin
z J´zyka Francuskiego DELF,
- 2 uczniów – Mi´dzynarodowy Egzamin
z J´zyka Niemieckiego FIT.
Ponadto 34 uczniów zosta∏o nagrodzonych
w konkursach j´zykowych: ogólnopolskich, wojewódzkich, warszawskich i dzielnicowych. Nasi
nauczyciele otrzymali Krajowe i Europejskie
Odznaki JakoÊci za realizowane projekty.
ChcielibyÊmy sobie ˝yczyç podobnych sukcesów na nast´pne 25 lat!

Anna Boguszewska
Przewodniczàca Zespo∏u J´zykowego w SSP 12

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 17 wrzeÊnia i 15 paêdziernika na
BEZPŁATNE KONSULTACJE ORTO
ORTODONT
DONTYCZNE
YCZNE

Warszawa-Weso∏a, ul. JEèDZIECKA 21 F, lok. 13
tel. sekretariat 22 401 05 00 (w godz. 1000–1800)
kom. 602 67 89 51 lub 509 980 390
przedszkolekubus@op.pl, www.przedszkolekubus.pl
Przedszkole za darmo przez ca∏y rok szkolny wraz z wy˝ywieniem i zaj´ciami dodatkowymi.
Realizujemy projekt unijny z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego dla dzieci które nie uczestniczy∏y
w wychowaniu przedszkolnym, dla rodzin ˝yjàcych poni˝ej minimum socjalnego, dla opiekunów samotnie
wychowujàcych dzieci, dla dzieci z wadami postawy i problemami logopedycznymi.
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NOWE ZASADY PUBLIKACJI OG¸OSZE¡ DROBNYCH
Szanowni Paƒstwo,

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢

Od pierwszego wydania „WS” og∏oszenia drobne by∏y traktowane jako rodzaj pomocy sàsiedzkiej. Niestety na przestrzeni lat sta∏y si´ okazjà do regularnego, bezp∏atnego reklamowania dzia∏alnoÊci gospodarczej. Tego typu
og∏oszenia komercyjne na tyle zdominowa∏y ca∏y dzia∏, ˝e te „sàsiedzkie”
zupe∏nie si´ wÊród nich zagubi∏y. W zwiàzku z tym poczàwszy od paêdziernikowych wydaƒ „WS” wprowadzamy nowe zasady kwalifikowania og∏oszeƒ jako bezp∏atnych (wymiana sàsiedzka, jednorazowa sprzeda˝ i pozosta∏e og∏oszenia niezwiàzane ze sta∏ym czerpaniem korzyÊci finansowych).
Jako komercyjne traktowane b´dà w szczególnoÊci: korepetycje, wszelkie
us∏ugi (hydraulik, kominiarz, wywóz szamba, naprawa komputerów itd.),
sprzeda˝ w ramach dzia∏alnoÊci gospodarczej (zarejestrowanej lub nie). Te
og∏oszenia mo˝na zamieÊciç odp∏atnie – w cenie 35 z∏ netto za jednorazowà publikacj´ (zg∏oszenia – tel. 22 810 26 04). Serdecznie zapraszamy!

◗ Sprzedam meble Ikea Mamut ró˝owo-czerwone szafa + komoda 300 z∏ tel. 503-759-762
◗ 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 piec elektryczny do wypalania ceramiki/elementów
metalowych lakierowanych oraz antyczne meble do remontu
tel. 796 760 762.

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

Tel. 660-769-211

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

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
◗ Dzia∏k´ pracowniczà 450 m2 w Wawrze odstàpi´, tel. 722 26
44 78.
◗ Szukam domu do wynaj´cia lub po∏owy bliêniaka z du˝ym
ogrodem. Tel. 600 335 363, 797 340 249.
◗ Sprzedam lub zamieni´ na mieszkanie atrakcyjnie po∏o˝ne
dzia∏ki budowlane w Izabeli pod Warszawa. Szczegó∏y pod nr
tel: 519-186-285, 511-200-610.
◗ Sprzedam segment Êrodkowy Weso∏a – Stara Mi∏osna, powierzchnia mieszkalna 180 m2, ca∏kowita 240m2, dzia∏ka
190m2, do negocjacji, tel. 781 48 98 22.
◗ Sprzedam dom w Wielgolesie Brzeziƒskim gm. Halinów stan surowy otwarty, powierzchnia ca∏kowita 190m2. tel. 511-777-393
◗ Sprzedam wspó∏udzia∏ 29/2791 z dzia∏ki nr 110/4, obecnie
jako miejsce parkingowe przy ul. Pogodna oddzielna KW.
Cena do negocjacji. Tel. 501 057 364.
◗ 2 dzia∏ki rolne po 11000 m2 z dopuszczonà zabudowà jednorodzinnà i us∏ug nieucià˝liwych, 3 km od Miƒska Mazowieckiego. Tel. 661 077 423.
◗ Sprzedam dom: 1/2 bliêniaka Zakr´t, stan surowy otwarty na
dzia∏ce 650m2, media, droga asfaltowa, okolica nowych domów, bezpoÊrednio sprzedam 310 tys. z∏. Tel. 504 078 195

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

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE
tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl
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◗ Sprzedam bliêniak (320m2) na dzia∏ce 1800m2, Zakr´t, stan
surowy otwarty, media, asfalt, okolica nowych domów, bezpoÊrednio, cena 650 tys. z∏. lub mo˝liwoÊç sprzeda˝y 1/2
bliêniaka. Tel. 601 620 890.
◗ Wynajm´ budynek (gara˝, magazyn) 60m2+300m2placu,
Warszawa Weso∏a (blisko Traktu Brzeskiego) teren ogrodzony
cena 500 z∏+koszty tel. 601 620 890
◗ Sprzedam dzia∏k´ Zakr´t o pow. 1800 m2 (rozpocz´ta budowa bliêniaka), media, asfalt, okolica nowych domów, szko∏a,
przychodnia, sklepy, bezpoÊrednio, cena 395 000 z∏. Tel.
601 620 890.
◗ Sprzedam mieszkanie w Starej Mi∏osnej – 3 pokoje, 62m2 na
Osiedlu Pod Sosnami; 425 tys. z∏ tel. 601 898 611.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà 325 m2 (13x25)
w Starej Mi∏osnej pod bliêniak, s∏oneczna. W. z., media, ksi´ga wieczysta. Spokojna okolica domów. Cena 255000 z∏. Tel.
504 188 550.
◗ Mieszkanie w∏asnoÊciowe, spó∏dzielcze, Ip./2 z widnà kuchnià, balkonem i piwnicà sprzedam bezpoÊrednio. Stan do zamieszkania, umeblowane, AGD. Cena 220 tys. do negocjacji
tel. 667 346 202; 693 820 472.

◗ 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.
◗ Kupi´ dom w Weso∏ej ok. 150 m2 z dzia∏ka min. 400m2 – cena do 700 tys. z∏. Tel. 519 125 975.
◗ Sprzedam dzia∏k´ 3.000 m2, Sulejówek Szkopówka przy samej
granicy z W-wà. Malownicza okolica, dobra komunikacja. Po
przekszta∏ceniu b´dzie przeznaczona pod budow´ bloków,
osiedla i budownictwa jednorodzinnego. tel. 508 549 374

DAWBRUK
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NIERUCHOMOÂCI

Sprzeda˝ i uk∏adanie kostki
brukowej, drena˝e, odwodnienia.
Posesje, chodniki, parkingi, place.
Tanio i solidnie! Tel.: 502 404 196.
◗ Sprzedam dzia∏k´ po∏o˝onà pomi´dzy Radzyminem a Zalewem Zegrzyƒskim usytuowanà w nowopowstajàcym otoczonym lasami osiedlu w ¸osiach. Niedaleko przystaƒ wodna.
tel. 508 549 374.
◗ Sprzedam dom bezpoÊrednio. Cena do uzgodnienia. Tel. 882
219 115.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam kompletny mundur harcerski dla dziewczynki r.
158, zakupiony w sk∏adnicy harcerskiej rok temu. Cena 120z∏.
Tel: 600 335 363.
◗ Sprzedam bardzo ∏adne ubranko do chrztu dla ch∏opca rozm.
62. tel. 511-777-393.
◗ Sprzedam kuchenk´ plastikowà mini Tefal, z wyposa˝eniem,
w bardzo dobrym stanie. Kuchenka sk∏ada si´ z p∏yty gotujàcej na baterie, lodówki, piekarnika i pó∏eczek. Cena 70 z∏. Zapraszam do obejrzenia. Tel. 666 327 035.

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

REMONTY • NAPRAWY • KONSERWACJE

tel. 605 636 170
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◗ Sprzedam u˝ywany plecak szkolny. Tel. 668 641 195.
◗ Sprzedam wózek bliêniaczy xLander. Niebieski, w dobrym stanie, bardzo zwrotny i wygodny. Cena 500 z∏; tel. 601 898 611.
◗ Sprzedam wózek spacerówk´ sk∏adanà – bliêniaczà, niewiele
u˝ywanà, czerwona. W bardzo dobrym stanie. Cena 200 z∏.
tel. 601 898 611.
◗ Sprzedam tanio rowerek dzieci´cy bmx 16” oraz samochodzik na akumulator z pilotem. Tel. 507-059-484

GARDEN & PLEASURE
Pracownia Sztuki Ogrodowej
OGRODY – Projektowanie i realizacja
Architektura Krajobrazu

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

692-081-969

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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◗ Sprzedam nowy wózek inwalidzki ze zdejmowanymi oparciami, lekki (aluminiowy) super! oraz nowy materac przeciwodle˝ynowy, rurkowy (odle˝yny I i II stopnia) Kupione poza
NFZ. Stara Mi∏osna. tel: 501 546 848.
◗ Przyjm´ ziemi´ z wykopu na podwy˝szenie terenu – ok. 20
wywrotek. Ch´tnie ziemi´ ∏àkowà bez gruzu, gliny i Êmieci.
tel. 505 936 517.
◗ Rowery u˝ywane sprzedam. Damka, bez przerzutki Romet –
200 z∏. Dziecinny, Grand 6–12 lat, 18 przerzutek – 200 z∏.
Tel. 668 641 195.
◗ Sprzedam m∏odzie˝owy rower Giant XTC JR 24, kolor granatowy, u˝ywany 2 sezony, stan bardzo dobry, cena 550 PLN,
tel. 603 555 152.
◗ Sprzedam u˝ywanà lodówk´ Ariston, srebrnà, wys./szer.
150/60 cm, zamra˝alnik u góry, tel. 22 773 73 36.

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
◗ Sprzedam stó∏ fornirowany kolor koniak ciemny i 6 krzese∏ tapicerowanych, lite drewno do kompletu. Stara Mi∏osna tel.
530 503 050.
◗ Przyjm´ drzewo ka˝dego rodzaju – deski rozbiórkowe, wycinkowe itp. tel. 512 371 367.
◗ Sprzedam stacjonarne ∏ó˝ko do masa˝u dzielone na 3 cz´Êci.
Super cena. Tel. 508-102-697.
◗ Stare prospekty samochodów i motocykli kupi´ tel. 600 817 479
◗ Sprzedam aparat foto Zenit 12 XP z obiektywem Helios 44m i drugim JU-9 oraz starà Minolt´-Autopak 430 Ex tel. 605 360 935
◗ Sprzedam ksià˝ki: Geografia Âwiata 5 tom. z 1965 r. po 10
z∏/tom. 400 Lat Poczty Polskiej z 1958 r., dwie powieÊci
z 1887 i 1889 r., Dzie∏a Kochanowskiego z 1864 r. i Tygodnik
Ilustrowany z 1927 r. tel. 605 360 935
◗ Sprzedam stacjonarny koncentrator tlenu – wspomagajàcy
oddychanie – NEWLIFE AIRSEP oraz przenoÊny i do auta –
waga 2 kg AIRSEP-FREESTYLE. Tel. 507 172 370

US¸UGI OGRODOWE

• WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
• SPRZÑTANIE GA¸¢ZI I LIÂCI
• POMOC W PRACACH OGRODOWYCH
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Redakcja
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Tel. 508 348 728, 501 256 908
◗ Odbior´ nieodp∏atnie wszelki z∏om oraz stare grzejniki, pralki, lodówki, przewody elektryczne, telefony komórkowe,
komputery itp. tel. 503-759-763.
◗ Sprzedam ∏awki szkolne Miko∏ów calvados/czarne w zestawie z krzes∏ami ISO czarnymi marengo/czarnymi, u˝ywane 2
tygodnie. Tel. 602 371 602.
◗ Biurko/stolik pod komputer, ma∏y, okleina olcha, 100z∏, nieu˝ywany, z terenu osiedla, tel. 602 371 602.
◗ Sprzedam dwie nowe opony zimowe (195/55 R15 85H)
w cenie jednej, 250 z∏, tel. 502 373 902.
◗ Sprzedam okràg∏y stó∏ oraz dwa krzes∏a. Bardzo praktyczne.
IKEA. cena do uzgodnienia tel 508-102-697.

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY
◗ J´zyk polski. Magister filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym. Nauczyciel w gimnazjum. Doktorant UW. 501
190 335.

◗ J´zyk polski. Korepetycje. Magister filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym. Doktorant UW. 501 190 335
◗ NAUKA GRY NA GITARZE – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ 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.

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

Tel. 601 262 086.
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◗ Matematyka na poziomie gimnazjum i liceum w zakresie
podstawowym. Matury. Zaprasza doÊwiadczony matematyk.
tel. 502.440.321
◗ Matematyka, fizyka, chemia – Pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej – magister in˝ynier, laureat olimpiad udzieli korepetycji. Zakres: podstawówka, gimnazjum, technikum,
LO. Cena: 50 z∏/h. W∏asny dojazd. Tel. 601 602 132.
◗ Lekcje francuskiego dla dzieci udzieli studentka filologii francuskiej. Tel. 508-484-217.
◗ J´zyk polski, terapia dysleksji – korepetycje, pomoc w nadrobieniu zaleg∏oÊci u cierpliwej, mi∏ej polonistki i równoczeÊnie
terapeutki. Nauka pisania wypracowaƒ. tel. 606 595 491
◗ Matematyka korepetycje! Pomoc w pracach domowych oraz
w przygotowaniu do sprawdzianu/egzaminu. Z mo˝liwoÊcià
dojazdu do ucznia. tel. 796-561-381.
◗ Studentka udzieli korepetycji z j´zyka angielskiego dla dzieci
i m∏odzie˝y. Poziom zaawansowany (C1). Cena: 25z∏/godz.
Mo˝liwoÊç negocjacji. Tel. 729 141 069.

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

Tel. 22 773 33 77
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◗ J´zyk polski – przygotowanie do matury 2015 Uwaga! nowa
ustna matura wymaga gruntownego powtórzenia, zapraszam
maturzystów i innych uczniów, Weso∏a Centrum, 22 7734 087
◗ J´zyk rosyjski – nauka i t∏umaczenia u doÊwiadczonego t∏umacza i lektora, skutecznie i sympatycznie, wszystkie poziomy, naucz´ ka˝dego!! Weso∏a, tel. 504 69 79 18
◗ Studentka Filologii Romaƒskiej udzieli korepetycji z j´zyka
francuskiego. Tel. 502 568 012.
◗ Studentka udzieli pomocy w nauce dzieciom ze szko∏y podstawowej. Tel. 502 568 012
◗ Matematyka, biologia. Od podstawówki do matury. Nauczycielka z wieloletnim doÊwiadczeniem. Tel. 22 773 13 09.
◗ J´zyk polski. Korepetycje. Magister filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym. Nauczyciel w gimnazjum. Doktorant UW. 501 190 335

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 27
Studium Policealne w Weso∏ej
Przyjmie m∏odzie˝ i doros∏ych
Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77
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◗ Matematyka – Studentka PW z 2-letnim doÊwiadczeniem udzieli korepetycji z matematyki w zakresie podstawówki, gimnazjum
i liceum. Dojazd do ucznia, 35z∏/60min. Tel: 608 417 799
◗ Korepetycje z j. niemieckiego na ul. Pogodnej w Starej Mi∏osnej dla uczniów gimnazjum i liceum, cena 40z∏/60 min. tel.
694210279
◗ Angielski/Rosyjski – Studentka Lingwistyki Stosowanej
z 3-letnim doÊwiadczeniem udzieli korepetycji w zakresie
podstawówki, gimnazjum, liceum. Dojazd do ucznia lub
u mnie, 35z∏/h. Tel: 504486939
◗ Terapia – pomoc w wyjÊciu z uzale˝nienia: alkohol, narkotyki, hazard, inne. Spotkania, oÊrodki. Bezp∏atnie. Teen Challenge, www.teenchallenge.pl, tel. 601 620 890.
◗ Angielski Studentka anglistyki UW udzieli korepetycji na poziomie szko∏y podstawowej i gimnazjum. Mo˝liwy dojazd do
ucznia. tel. 516 180 999
◗ J´zyk niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem
pedagogicznym. DwanaÊcie lat doÊwiadczenia. 500 720 523
◗ Chemia – przygotowanie do matury. 605 852 325
◗ Matematyka, ogólniak, równie˝ zakres rozszerzony. Stara Mi∏osna. tel. 514 37 14 95
◗ 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

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4
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◗ Sprzedam ∏ó˝ko w kszta∏cie samochodu. ¸ó˝ko firmy Step 2
FORMU¸A. Stan b. dobry. ¸ó˝eczko 140/70 drewniane
w kolorze ecru. Âliczne. Tel 502 318 691.
◗ Sprzedam nowy le˝aczek, mat´ edukacyjnà, podstawk´ do
wózka dla drugiego dziecka oraz drewniane ∏ó˝eczko. Ceny
do uzgodnienia. 508-102-697.
◗ Sprzedam korki do gry w pi∏k´ no˝nà marki Puma, kolor zielony, numer 35,5. Tel. 665 759 706.

OG¸OSZENIA DROBNE

WESO¸A

Malika i Danusia z Kraju Bawe∏ny
Malika i Danusia, a w∏aÊciwie Nadie˝da (to polskie imi´ przylgn´∏o do niej od poczàtku pobytu
w Polsce) – dwie tegoroczne absolwentki Liceum
im. Bu∏haka, w wakacyjne dni przywo∏ujà jak˝e mi∏e wspomnienie o szkole.
Pojawi∏y si´ doÊç niespodziewanie – Danusia we
wrzeÊniu 2012 roku, a kilka miesi´cy potem – Malika.
Obie pochodzi∏y z dalekiego i bardzo egzotycznego dla nas Uzbekistanu – jeÊli ju˝ komuÊ znanego,
to na ogó∏ z produkcji jedwabiu i uprawy bawe∏ny.
W jaki sposób i dlaczego rozpocz´∏y edukacj´
w polskiej szkole – to historia równie ciekawa, co zawi∏a, si´gajàca okresu II wojny Êwiatowej i polityki represyjnej Zwiàzku Radzieckiego. Jej skutkiem by∏y
przymusowe migracje ludnoÊci polskiej z terenów
wschodniej Polski, cz´sto w g∏àb Azji, do ówczesnych
republik radzieckich – obecnie Kazachstanu i Uzbekistanu. Danusia wspomina∏a jeszcze swojà babci´
– Polk´, od której uczy∏a si´ podstaw j´zyka polskiego.
W powrocie do starej-nowej ojczyzny pomóg∏ dziewczynom polski misjonarz – ksiàdz Jaros∏aw, z pasjà
walczàcy o powrót m∏odych Polaków z Uzbekistanu
do kraju ich przodków. Ogromnà pomoc i wsparcie
uzyska∏y tak˝e tu, w Polsce, od pani Ligii Krajewskiej.
Poczàtki, jak to zwykle bywa, by∏y bardzo trudne,
zw∏aszcza dla Maliki, która niemal w ogóle nie mówi∏a po polsku. Dziewcz´ta musia∏y przejÊç przy-

spieszony kurs historii Polski, aby rozumieç polskà
literatur´, a trafi∏y w samo jej centrum – w klasie II omawiamy literatur´ romantycznà – „Dziady”,
„Pana Tadeusza”... By∏o to wielkie wyzwanie, któremu mozolnie stara∏y si´ podo∏aç. JednoczeÊnie mogliÊmy si´ od nich wiele nauczyç. Wprowadza∏y nas
w j´zyk Puszkina i Lermontowa, uÊwiadamiajàc nam
wielkoÊç rosyjskiej kultury i pi´kno tego j´zyka. Dzi´ki Malice i Danusi niemal nieustannie uczestniczyliÊmy w lekcji wielokulturowoÊci i tolerancji. Cz´sto
uÊwiadamialiÊmy sobie, my, eurocentrycy, ˝e to, co
europejskie, nie musi byç wyk∏adnià wszelkich wartoÊci. DowiadywaliÊmy si´, ˝e istniejà rozleg∏e obszary oddalone od Europy, które majà innà religi´,
innà histori´ i odmiennà, jak˝e bogatà, kultur´. JednoczeÊnie mogliÊmy pe∏niej doceniç nasz kraj, cieszàcy si´ wolnoÊcià s∏owa i poglàdów, otwarty na
Europ´ i korzystajàcy ze zdobyczy technologicznych.
Pami´tam, bardzo wzruszajàce dla nas, s∏owa Maliki: „Kiedy pierwszego dnia pobytu obudzi∏am si´
w Polsce, myÊla∏am, ˝e to ciàgle jest sen, ˝e to, co
si´ wydarzy∏o, jest ca∏kowicie nierealne”.
Mimo i˝ pobyt w Polsce by∏ dla obu dziewczàt
du˝à szansà, to jednoczeÊnie ogromnie prze˝ywa∏y
rozstanie z rodzinà, przyjació∏mi. Mia∏y chwile zwàtpienia i za∏amania. StaraliÊmy si´ je wspieraç w tych
krytycznych momentach, przede wszystkim utwier-

Nadie˝da i Malika – tegoroczne
absolwentki Liceum Bu∏haka
dzajàc je w przekonaniu, ˝e sà bardzo dzielne i dokona∏y ju˝ tak wiele, i˝ nie mo˝na tego zaprzepaÊciç.
Malika i Danusia bardzo dobrze zda∏y egzamin maturalny, zaÊ wynik ich matury z j´zyka polskiego, plasujàcy si´ na takim samym poziomie jak wyniki innych
uczniów z klasy, by∏, moim zdaniem, najwi´kszym
osiàgni´ciem tych niezwykle ambitnych i pracowitych
uczennic. Obie postanowi∏y podjàç studia w Polsce.
Obraz Maliki Êpiewajàcej nostalgiczne uzbeckie
piosenki i Danusi pi´knie recytujàcej wiersze Puszkina pozostanie na d∏ugo w mojej pami´ci.
Jolanta Wiak
Nauczycielka j´zyka polskiego
w Gimnazjum i Liceum Bu∏haka

Wakacje w przedszkolu
nie muszà byç nudne!

W Niepublicznym Przedszkolu RobuÊ wakacje to
czas fascynujàcych przygód, wspania∏ych odkryç i niezapomnianych wra˝eƒ. Dzieci mia∏y mo˝liwoÊç rozwoju przez aktywnoÊç na Êwie˝ym powietrzu i nowe,
ciekawe doÊwiadczenia. Przez ca∏e wakacje odbywa∏y si´ zaj´cia sportowe, gry i zabawy rekreacyjne.

Ka˝dy dzieƒ bawi∏ i uczy∏ otaczajàcej nas przyrody poprzez zaj´cia przyrodnicze z udzia∏em licznych
zwierzàtek, takich jak: króliki, je˝e, kaczki, Êwinka
wietnamska oraz wij drewniak, prowadzone przez
doÊwiadczonego przyrodnika.
Kolejnà atrakcjà by∏ wyjazd do NadleÊnictwa
w Celestynowie, w którym dzia∏a jeden z najwi´kszych w Polsce leÊnych oÊrodków edukacyjnych
– Centrum Edukacji LeÊnej. To kompleks kilku wyjàtkowych obiektów, w którym prowadzone sà zaj´cia z edukacji przyrodniczo-leÊnej. Jest tu urzàdzona Êcie˝ka edukacyjna, naszym zdaniem doskona∏a pod ka˝dym wzgl´dem.

Zaskakujàco ciekawe dla
dzieci okaza∏y si´ tak˝e spacery do pobliskiego lasu, które
sà Êwietnà okazjà do tego, by
zaszczepiaç w dziecku pasj´
do przyrody. Ze spacerami
wiàza∏y si´ codzienne obserwacje ptaków, ró˝nych
kszta∏tów liÊci i kolorów kory drzew, a tak˝e rozmowy o tym, dlaczego mrówka tak pracowicie
dêwiga sosnowà ig∏´, a dzi´cio∏ stuka w drzewo.
Wykorzystujàc lupy, dzieciom uda∏o si´ znaleêç na
ziemi Êlady zwierzàt.
Wakacje w Robusiu min´∏y bardzo szybko, troch´
szkoda, ˝e ju˝ si´ skoƒczy∏y. Jednak w nadchodzàcym
roku przedszkolnym b´dzie si´ jeszcze wi´cej dzia∏o...
Wi´cej informacji i zdj´ç na stronie www.robus.pl.
mgr Beata Chalecka

REKL AMA
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kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

anteny TV i SAT
■ domofony

www.anteny-kamery.pl
tel. 663-677-701
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Ciekawe warsztaty tematyczne
z elementami j´zyka angielskiego,
hiszpaƒskiego i francuskiego

203

KO R E P E T YC J E
W BARDZO ATRAKCYJNYCH CENACH
w Szkole J´zyków Obcych N-joy English,
ul. Jana Paw∏a II 260, tel. 668-11-16-14

◗ Maturzystka ze Starej Mi∏osnej, pomo˝e uczniom ze szko∏y
podstawowej w nauce – matematyka, angielski, francuski,
(ew. inny przedmiot). tel: 502 508 768.
◗ Angielski, niemiecki, w∏oski, francuski. Mo˝liwoÊç zaj´ç grupowych. 35z∏/1h. tel. 514 848 584
◗ Matematyka – korepetycje, du˝e doÊwiadczenie, przygotowanie do matury i egzaminów gimnazjalnych tel. 503-759-762
◗ Fizyka, matematyka – matury, studenci. Doje˝d˝am. Dr, tel.
607-690-614
◗ Matematyka – profesjonalne korepetycje prowadzone przez
doÊwiadczonego nauczyciela (szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum – przygotowanie do matury). Tel. 605 077 751.
◗ Naucz´ j. rosyjskiego od podstaw w zamian za lekcje j. angielskiego dla Êredniozaawansowanych (ewentualnie konwersacje
w j. ang.), fililog rosyjski, Weso∏a Centrum, tel. 502 373 902
◗ Studentka 2 roku Ekonomii na UW, z 4-letnim doÊwiadczeniem
w nauczaniu, udzieli korepetycji z matematyki uczniom szko∏y
podstawowej, gimnazjum i liceum. 30 z∏/h. 881397189
◗ Studentka z doÊwiadczeniem w pracy w dzieçmi i m∏odzierzà
udzieli korepetycji z matematyki na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum. Tel. 508-102-697
◗ Matematyka, fizyka: Studentka 3 roku Politechniki Warszawskiej udzieli korepetycji z matematyki i fizyki, pomo˝e w przygotowaniu do sprawdzianu czy klasówki. Tel. 502-381-369
◗ J´z. angielski, studentka nauczania angielskiego na UW
udzieli lekcji na terenie Starej Mi∏osnej dzieciom w ka˝dym
wieku. Pomog´ nadrobiç zaleg∏oÊci i rozwinàç ch´ç nauki.
OdnieÊ sukces w nowym roku szkolnym :-) 600-076-602

KSI¢GOWA z doÊwiadczeniem
w zawodzie i uprawnieniami MF poprowadzi
ksi´gi rachunkowe, KPiR, w tym rozliczenia
podatkowe, deklaracje ZUS, VAT, kadry
i p∏ace, doradztwo w obszarze ksi´gowoÊci.
Wystawiam faktury VAT. Tel. 600-451-336.

• INNE PRACE PORZĄDKOWE
• WYCINANIE I PODCINANIE DRZEW

513-148-238

DORABIANIE KLUCZY

w Szkole J´zyków Obcych N-joy English,
ul. Jana Paw∏a II 260, tel. 668-11-16-14
◗ Angielski, francuski – nauka, konwersacje, korepetycje u mgr
Lingwistyki Stosowanej, tel. 791 630 994 lub ally.languages@gmail.com
◗ Matematyka – nauka i nadrabianie zaleg∏oÊci w mi∏ej atmosferze. tel: 692576475
◗ Chemia-Studentka III roku Chemii na UW z ch´cià pomo˝e
w nauce chemii na poziomie gimnazjum i liceum. Pomog´
w nauce do sprawdzianów oraz w przygotowaniach do matury. Tel. 506 116 674
◗ J´zyk hiszpaƒski, nauczycielka native speaker ze znajomoÊcià
j´z. polskiego, wszystkie poziomy, dzieci m∏odzie˝ i doroÊli.
795 549 347.
◗ Córka matematyczki, absolwentka SGH i studentka UW
z przyjemnoÊcià udzieli korepetycji z matematyki uczniom
szko∏y podstawowej i gimnazjum. Tel. 510 270 939

USŁUGI OGRODOWE
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■

mieszkaniowych i samochodowych

DACHY

ul. Trakt Brzeski 73 (bud. Biedronki)

SPRZEDA˚, MONTA˚

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

501 14 14 40

tel.: 692 905 352

◗ Studentka medycyny udzieli korepetycji z chemii – gimnazjum, liceum (przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym) tel. 534-220-607
◗ Business/General English/konwersacje z profesjonalnym Native Speaker tel: 787 144 743
◗ Udziel´ pomocy uczniom ze szko∏y podstawowej w nauce
matematyki, angielskiego, francuskiego. tel.: 502 508 768.
◗ Nauczyciel udziela korepetycji z j´z. angielskiego w domu.
Promocja!. tel. 693 808 696
◗ Korepetycje z j´zyka angielskiego- wszystkie poziomy, tak˝e
j´zyk specjalistyczny (medyczny), t∏umaczenia. Solidnie,
w dobrej cenie z dojazdem. tel. 504948837
◗ Absolwent Stosunków Mi´dzynarodowych UW udzieli korepetycji z j´zyka polskiego (gimnazjum, liceum – przygot. do
matury), historii i WOS. Du˝e doÊwiadczenie w pracy z m∏odzie˝à. Tel. 508 494 763.
◗ Szko∏a podstawowa: pomoc w nauce, korepetycje z matematyki. tel. 603 311 824
◗ Matematyka – nauka i nadrabianie zaleg∏oÊci w mi∏ej atmosferze. tel: 692576475

48

WYNAJM¢/DO WYNAJ¢CIA
◗ Wynajm´ pokój z kuchnià 36 m, mieszkanie samodzielne,
w wolno stojàcym domu, umeblowane, AGD, parking na posesji. Anin, przy ul. Kajki. Tel. 503-977-650.
◗ Poszukuj´ do wynaj´cia ma∏ego mieszkania w Starej
Mi∏osnej. Tel. 608 574 152.
◗ Wynajm´ dziewczynie 2 pokoje w Sulejówku-Mi∏osnej, kuchnia, oddzielne wejÊcie, blisko stacji PKP. tel. 22 783 52 16.
◗ Wynajm´ lokale vis a vis Urz´du Dzielnicy Warszawa Weso∏a. Tel. 693 862 799, e-mail: atenka5@op.pl.

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

Tel. 22 773 33 77

◗ Przyjm´ sprzàtanie domów, mieszkaƒ, mycie okien i prasowanie. Posiadam referencje. tel. 601-715-540
◗ Z∏ota ràczka tel. 515 400 656
◗ Ogrodnicze prace porzàdkowe. tel 22 35 35 821, 609 679 421
◗ Potrzebna Pani (niepalàca) do pomocy w obowiàzkach domowych w Starej Mi∏osnej, dochodzàca lub z zamieszkaniem.
Tel. 502 254 827.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. tel. 606-752-724.
◗ Szukam pracy – pranie, sprzàtanie, prasowanie lub opieka
nad dzieçmi. Posiadam samochód. Tel. 505-103-948.
◗ Uczciwa Ukrainka szuka pracy: sprzàtanie, prasowanie, mycie
okien, sprzàtanie biur po godzinach pracy. Tel.: 880-096-769.
◗ Praca – Kelner, cukiernik do hotelu blisko Warszawy. Praca
na bankietach, weselach i w cateringu w W-wie. CV na:
praca@willazagorze.pl.
◗ Z∏ota ràczka 503 150 991 (dodatkowo rozbiórki, kucie betonu)

HYDRAULIK
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◗ Wynajm´ w centrum Woli b. ∏adnà kawalerk´ 30 m (2 pokoiki plus aneks kuchenny), umeblowane. Bardzo czyste,
zadbane, parking. 1500 z∏ brutto ju˝ z licznikami. Telefon
605 435 110 – ma∏gosia.
◗ Do wynaj´cia lokal us∏ugowy o pow. 40 m2 w Starej Mi∏osnej
przy ul. J. Paw∏a II vis a vis sklepu Groszek tel. 507 625 453
◗ 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 paêdziernika 2014 r. Tel. kontaktowy 502 511 323.
◗ Poszukujemy mieszkania do wynaj´cia, najlepiej 2-3 pokojowego w Weso∏ej na osiedlu Pl. Wojska Polskiego w niewygórowanej cenie – spokojne, pracujàce ma∏˝eƒstwo bez na∏ogów i zwierzàt, tel. 513-001-038.
◗ BezpoÊrednio wynajm´ mieszkanie w Starej Mi∏osnej; 3 pokoje + kuchnia, ∏azienka, WC. Mieszkanie s∏oneczne, ciep∏e.
Salon z kominkiem. Do miejsca przynale˝y miejsce parkingowe. Czynsz 1490 mc + media. Tel. 600 450 269.
◗ Do wynaj´cia 38m2/1pokój, umeblowane os. Pogodna tel.
604 22 10 97.
◗ Wynajm´ na gara˝ lub magazyn 60m2+300m2placu, Warszawa Weso∏a (blisko Traktu Brzeskiego) teren ogrodzony cena 500 z∏+koszty tel. 601 620 890.
◗ Wynajm´ stanowisko fryzjerskie w Starej Mi∏osnej, tel. 501
425 407.

– TANIO I SOLIDNIE –

2

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Szukam pracy – zaopiekuj´ si´ ma∏ym dzieckiem. Jestem dyspozycyjna, cierpliwa, bez na∏ogów, lubi´ dzieci. tel. 517 800 293
◗ Mama 10-miesi´cznej dziewczynki, zaopiekuje si´ drugim
dzieckiem w podobnym wieku lub starszym. Szczegó∏y pod
nr tel: 600 335 363 Zapraszam :-)

Kids’ Club – nowo otwarty klub
dzieci´cy przy ul. Jana Paw∏a II 260
– opieka godzinowa i abonamentowa dla
dzieci od 1 do 4 lat. tel. 668 11 16 14
205

◗ Poszukuj´ opiekunki do dwuletniej dziewczynki – Stara Mi∏osna – 609 039 045, 663 314 756
◗ Szukam pracy, cierpliwa, dyspozycyjna, bez na∏ogów, lubiàca
dzieci zaopiekuje si´ ma∏ym dzieckiem tel. 602 610 965
◗ Studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej ch´tnie podejmie
dorywczà prac´ jako niania. tel. 508981270
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem jestem uczciwa i bez na∏ogów posiadam referencje tel 605519575
◗ Poszukuj´ lubiàcà dzieci, cierpliwà panià, która codziennie w dni
powszednie odbierze 7-letnie dziecko (druga klasa SP) ze szko∏y (ok godziny 12/13), zaprowadzi je do domu, pomo˝e w odrobieniu lekcji i zaopiekuje si´ dzieckiem do powrotu rodziców
z pracy (ok godziny 17/18). Stara Mi∏osna. Tel. 692 – 612 -554
◗ Uczciwy student kierunku lekarskiego udzieli korepetycji
z matematyki i chemii uczniom gimnazjum. Mo˝liwy dojazd
do ucznia. Stawka za godzin´: 40 z∏. tel. 788 032 934

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Roznios´ ulotki solidnie i tanio tel. 883 466 477
◗ Niemiecka Firma wchodzàca na rynek w bran˝y urody, poszukuje Osób o wysokiej kulturze osobistej, konkretnych, zmotywowanych, lubiàcych ludzi i nowe wyzwania, szczegó∏y po
przes∏aniu CV-dagaga.ziel@gmail.com lub tel. 533867903

17
4

www.dogadajciesie.pl

M O N TA ˚ :
■
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SZKOLENIE PSÓW DOGadajcie si´
w Starej Mi∏oÊnie. Szkolenia grupowe,
indywidualne, wyprowadzanie psów.
Agnieszka Kaniewska, tel. 501 379 779.

506 173 607
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◗ Zatrudni´ szwaczki do zak∏adu w Weso∏ej. tel. 501 75 75 78
◗ Uczeƒ liceum rozniesie ulotki tel. 883 466 477.
◗ Szukam pracy – mycie okien, sprzàtanie w domach, porzàdki tel. 511 210 315.
◗ Opieka piel´gniarska nad dzieçmi i doros∏ymi w domu tel.
793 456 990.
◗ Myj´ okna w domach prywatnych 500 895 836.
◗ Sprzàtanie na zamówienie. Pielenie chwastów w ogrodzie,
podlewanie. tel. 511 210 315.
◗ Sprzàtanie, równie˝ po remoncie 500 895 836.
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie
itp. tel. 507 097 028.
◗ Zdun, budowa i przebudowa piecy i kuchni kaflowych oczekuje propozycji tel. 723 745 118.
◗ Z∏ota ràczka – elektryka – 516 075 825.
◗ Poszukuj´ pracy oraz zleceƒ: Hydraulik-Elektryk-Glazurnik,
bezpoÊrednio, tel. 693 324 348.
◗ Sk∏adam meble – 516 075 825.
◗ Z∏ota ràczka wszelkie naprawy-wymiana kranów, sp∏uczek,
zamków, kontaktów itp. 503-759-763.
◗ Poszukuj´ osoby do sprzàtania biura w Sulejówku w godzinach popo∏udniowych. Tel.: 601 253 315.
◗ Potrzebna Pani do sprzàtania domu tel. 665 759 706.
◗ M´˝czyzna w Êrednim wieku umyje okna w domu tel. 693
808 696.
◗ Szukam pracy, sprzàtanie, prasowanie, pomoc domowa na
sta∏e. Spokojna, uczciwa, mam referencje. tel. 500 602 122.

KANCELARIA ADWOKACKA
SPRAWY CYWILNE:
✔
✔

spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

SPRAWY RODZINNE:
✔

rozwody

✔

opiekuƒcze

tel.: 22 201 92 60, 608 529 502
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 54
e-mail: majewski.adwokat@wp.pl

REKLAMA
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

27

WESO¸A

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

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

• 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
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WESO¸A

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

• 20 lat doÊwiadczenia
• pełen zakres usług
• korzystne ceny
• pomoc w zało˝eniu działalnoÊci
gospodarczej

ul. Motylkowa 11
Warszawa-Międzylesie

z piątym etapem budowy

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

Tel. 22 773-25-69, 22 773-38-91
www.podatkiwesola.pl
Warszawa-Wesoła ul. Trakt Brzeski 54 A (pawilony handlowe)

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

www.ulicamotylkowa.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WESO¸A

Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

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

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