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i nie odpowiadali za funkcjonowanie pogotowia
wodociàgowego, stali si´
mimowolnymi adresatami mocno krytycznych
uwag o funkcjonowaniu tego dzia∏u swojej firmy.
Co prawda w sprawie planowanych na naszym terenie inwestycji, których zakres bardzo si´ zwi´ksza, a realizacja przebiega harmonijnie, dyskusja
by∏a spokojna i rzeczowa, ale zosta∏o poruszonych
sporo drobnych problemów, których cz´Êç obecni
na sesji mieszkaƒcy w trakcie przerwy mogli
szczegó∏owo omówiç i uzyskaç precyzyjne i ˝yczliwe uwagi jak sprawnie je rozwiàzaç. Przypominam, ˝e szczegó∏owy wykaz planowanych na ten
rok inwestycji MPWiK by∏ opublikowany w poprzednim numerze WiadomoÊci Sàsiedzkich.
Kolejnym punktem by∏o sprawozdanie z wykonania bud˝etu Dzielnicy w roku 2011 oraz wykonania ubieg∏orocznych inwestycji. Wi´cej na ten temat mo˝na przeczytaç na dalszych stronach „WS”.
Nast´pnie Rada wys∏ucha∏a informacji o funkcjonowaniu i planach rozwoju weso∏owskiej s∏u˝by
zdrowia. Tu najwi´kszym problemem jest ciasnota
w przychodni w Starej Mi∏osnej. Jest to przedmiotem szczególnej troski w∏adz naszego SPZLO.
Szcz´Êliwie pojawiajà si´ perspektywy pozyskania
dodatkowych Êrodków, które umo˝liwi∏yby budow´
nowego, przestronnego budynku przychodni.
W dalszej cz´Êci obrad zosta∏ przedstawiony
szczegó∏owy harmonogram tegorocznych inwestycji. Ze wzgl´du na koniecznoÊç pewnych

uszczegó∏owieƒ, pozwol´ sobie go zaprezentowaç
Paƒstwu dopiero w nast´pnym numerze „WS”.
Na koniec sesji Rada zapozna∏a si´ z informacjami
o przebiegu akcji Zima w MieÊcie oraz o funkcjonowaniu instytucji i organizacji pozarzàdowych realizujàcych w Dzielnicy zadania z zakresu kultury
i sportu. Koƒczàce sesj´ wolne wnioski i informacje zosta∏y zdominowane przez kwesti´ rozwa˝anych zmian w organizacji ˝ywienia dzieci w naszych szko∏ach. Poniewa˝ to bardzo szeroki temat,
zainteresowanych Paƒstwa odsy∏am do odr´bnego tekstu na dalszych stronach „WS”.
Kolejna sesja jest zaplanowana na dzieƒ 22 marca, jak zwykle o godz. 14.00 w Sali Rady Dzielnicy
weso∏owskiego ratuza.
Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski

tów trasy WOW. WÊród bardzo wielu
wytycznych dotyczàcych projektowania, znalaz∏ si´ równie˝ taki zapis: „Ze
wzgl´du na utworzenie obszaru Natura 2000
«Strzebla b∏otna w Zielonce» oraz liczne protesty
mieszkaƒców Weso∏ej – w tym osiedla Grzybowa
nale˝y dokonaç szczegó∏owej analizy mo˝liwoÊci
prowadzenia trasy w tych rejonach”. A dokonanie
tej szczegó∏owej analizy opieraç si´ b´dzie
na przeprowadzeniu szerokich konsultacji spo∏ecznych z: mieszkaƒcami, w∏adzami samorzàdowymi, organizacjami spo∏ecznymi, ekologicznymi
oraz gospodarczymi. Mo˝emy wi´c oczekiwaç, ˝e
jeszcze w tym roku takie konsultacje si´ odb´dà.
Bardzo wiele miejsca w wymaganiach poÊwi´-

cone jest inwentaryzacji przyrodniczej. Zdawa∏am sobie spraw´, ˝e taka inwentaryzacja jest
szczegó∏owa, ale nie wiedzia∏am, ˝e a˝ tak. OkreÊlone sà dok∏adnie okresy dokonywania inwentaryzacji poszczególnych gatunków ssaków, p∏azów, gadów, ptaków.
OczywiÊcie wykonujàcy opracowanie b´dzie si´
równie˝ posi∏kowa∏ materia∏ami dost´pnymi, wyjÊciowymi, opracowanymi do tej pory dla tej inwestycji. Ale niech to b´dà tylko materia∏y pomocnicze.
Wszystkich zainteresowanych zach´cam do zapoznania si´ ze szczegó∏owymi wymaganiami przetargowymi na stronie www.gddkia.gov.pl/pl/792/
powyzej-progow-unijnych.
Anna Ksi´˝opolska

Z prac Rady Dzielnicy
Lutowa sesja Rady Dzielnicy odby∏a si´ w czwartek 16
lutego. Rozpocz´∏a si´ od serii
spotkaƒ: najpierw z przedstawicielem Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego,
nast´pnie z przedstawicielami
MPWiK. Pierwsze z tych spotkaƒ by∏o krótkie, bo – jak mogliÊmy si´ dowiedzieç – Biuro nie rozpatruje obecnie
ani jednego wniosku owarunki zabudowy, ani o pozwolenie na budow´ na terenie naszej Dzielnicy, co
nale˝y rozumieç, ˝e w najbli˝szym czasie nie nale˝y
si´ spodziewaç powstawania kolejnych blokowisk
lub hipermarketów. Pojawi∏a si´ tak˝e informacja, ˝e
SKO uchyli∏o decyzj´ Marsza∏ka województwa dotyczàcà odmowy wy∏àczenia produkcji leÊnej prywatnych dzia∏ek budowlanych, le˝àcych na obrze˝ach
osiedla Stara Mi∏osna i skierowa∏o t´ decyzj´ do ponownego rozpatrzenia, jako wydanà z istotnym naruszeniem interesu spo∏ecznego. Z jednej strony to dobra decyzja, z drugiej koniecznoÊç ponownego rozpatrzenia jej przez Marsza∏ka o kolejne d∏ugie miesiàce odsuwa termin uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Stara Mi∏osna Po∏udnie.
Spotkanie z przedstawicielami MPWiK przebieg∏o ju˝ w nieco bardziej burzliwej atmosferze. Choç
obecni na sesji goÊcie byli z wydzia∏u inwestycji

Co dalej z WOW?
Wschodnia Obwodnica
Warszawy. Dla jednych inwestycja niezwykle istotna,
dla innych – szkodzàca
mieszkaƒcom i Êrodowisku.
Ma pewnie tyle samo zwolenników, co przeciwników.
Ale fakt pozostaje faktem
– dla nas, mieszkaƒców
Weso∏ej, jej przebieg jest bardzo wa˝ny. Chcia∏am wi´c przybli˝yç Paƒstwu obecny stan prac
zwiàzanych z jej projektowaniem i budowà.
Jak wiemy, w listopadzie 2011 roku na wniosek
GDDKiA wygaszona zosta∏a tzw. decyzja Êrodowiskowa. Oznacza∏o to, ˝e proces projektowania
i uzyskania pozwolenia na budow´ Wschodniej
Obwodnicy Warszawy na odcinku Drewnica – Zakr´t musi zaczàç si´ od poczàtku. I w tym roku,
a dok∏adnie 30 stycznia 2012 roku, taki proces si´
rozpoczà∏. W tym dniu GDDKiA oddzia∏ w Warszawie og∏osi∏a przetarg na „Wykonanie opracowania
pt. OkreÊlenie przebiegu projektowanej WOW
na odcinku w´ze∏ Drewnica – w´ze∏ Zakr´t”. Termin wykonania opracowania: 30 marca 2013.
W przetargowej specyfikacji technicznej bardzo
ogólnie nakreÊlony jest przebieg projektowanej
trasy. A dok∏adnie – okreÊlone sà tylko dwa punkty skrajne: w´ze∏ Drewnica i w´ze∏ Zakr´t oraz szacunkowa d∏ugoÊç trasy: oko∏o 15 km. To do przygotowujàcego opracowanie nale˝eç b´dzie dok∏adne wyrysowanie trasy WOW, a raczej warian-

elegatura Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego w Dzielnicy
Weso∏a informuje, ˝e w siedzibie delegatury, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33, pokój –111
(niski parter), w ramach programu „Bezpieczne Osiedle” w marcu odb´dà si´ trzy
spotkania Grup Osiedlowych, w razie potrzeby po∏àczone z wizjami lokalnymi w terenie:

D

• 7 marca, godz. 9.00 – „Centrum”
• 14 marca, godz. 9.00 – „Zielona”
• 21 marca, godz. 9.00 – „Stara Mi∏osna”

Z∏ó˝ PIT w swoim Urz´dzie Dzielnicy
We wspó∏pracy z Urz´dem Skarbowym Warszawa - Wawer ustalona zosta∏a data dy˝uru
pe∏nionego przez pracownika Urz´du Skarbowego w siedzibie Urz´du Dzielnicy Weso∏a przy
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33 w celu u∏atwienia
Mieszkaƒcom z∏o˝enia deklaracji rocznych PIT.
Pracownik Urz´du Skarbowego pe∏niç b´dzie
dy˝ur w nast´pujàcych terminach:
• 27 marca 2012 r. (wtorek),
• 20 kwietnia 2012 r. (piàtek)
– w godzinach od 10.00 do 15.00 w Sali Obs∏ugi Mieszkaƒców na parterze, stanowisko nr 4.
W ramach dy˝uru przyjmowane b´dà, za potwierdzeniem odbioru, deklaracje PIT oraz
udzielane informacje dotyczàce zasad rozlicza-

nia podatku i wype∏niania deklaracji rocznych.
Do dyspozycji mieszkaƒców wy∏o˝one zosta∏y w punkcie informacyjnym formularze PIT
oraz broszury informacyjne.
Dodatkowych informacji dotyczàcych rozliczeƒ
rocznych udzielajà pracownicy Urz´du Skarbowego Warszawa - Wawer pod numerami telefonów:
• 22 50 94 122, 126 (poniedzia∏ek 8.00–18.00,
wtorek–piàtek 8.00–16.00),
• 22 50 94 118, 128, 130, 226, 228, 319 (poniedzia∏ek–piàtek 8.00–16.00).
Marta Wepa
Naczelnik Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
dla Dzielnicy Weso∏a
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∏o si´ wygospodarowaç ju˝
3,3 mln. Niestety nadal brakuje 2,7 mln, a oszcz´dzaç
Tym razem nie chodzi
praktycznie nie ma ju˝ na czym. Bo w ca∏oÊci
o recenzj´ popularnego prokosztów funkcjonowania szkó∏ p∏ace nauczycieli
gramu telewizyjnego, a g∏ostanowià ok. 85%.
Êny w Êrodowisku cz´Êci
Pewnie mo˝na by pójÊç na ∏atwizn´ i – tak jak
rodziców problem proponow zesz∏ym roku zrobi∏o kilka dzielnic- zrezygnowanych zmian w zarzàdzawaç z niektórych inwestycji, do∏o˝yç brakujàcà
niu sto∏ówkami szkolnymi,
kwot´ do oÊwiaty i mieç problem z g∏owy. Jedktóry jest tak naprawd´ tylnak jest to ostatecznoÊç, którà nie bardzo sobie
ko cz´Êcià du˝o wi´kszego
wyobra˝am.
problemu noszàcego nazw´ „finansowanie
I w takich w∏aÊnie realiach toczy∏y si´ dyskuoÊwiaty”. Dlatego zanim zajrzymy na szkolne
sje nad szukaniem dalszych oszcz´dnoÊci.
sto∏ówki, kilka s∏ów wprowadzenia.
W trakcie tych dyskusji pojawi∏ si´ wàtek dofiTeoretycznie organizacja procesu nauczania
nansowywania sto∏ówek szkolnych. Znów trzeba
spoczywa na samorzàdach. Szko∏y podstawowe
odwo∏aç si´ do ustawy o systemie oÊwiaty, któi gimnazja prowadzone sà przez samorzàd gminra mówi, ˝e szko∏a mo˝e organizowaç sto∏ówki
ny, szko∏y ponadgimnazjalne przez samorzàd poszkolne. A jak ju˝ taka sto∏ówk´ zorganizuje, to
wiatowy. Silnym i cz´stym uzupe∏nieniem oferokwoty pobierane za obiady mogà pokrywaç tylko
wanej przez samorzàdy sieci szkó∏ sà liczne
i wy∏àcznie koszty tzw. wsadu do kot∏a. Wszelkie
szko∏y spo∏eczne, prywatne itp., czyli ca∏y syspozosta∏e koszty, w tym koszty zatrudnienia
tem szkó∏ niepublicznych. A za finansowanie tych
personelu kuchennego, szko∏a musi pokryç ze
wszystkich placówek odpowiada bud˝et PaƒÊrodków w∏asnych. W przypadku Weso∏ej jest to
stwa, przekazujàc prowadzàcym szko∏y organom
kwota rz´du 650 tys. z∏ rocznie. OczywiÊcie zatzw. subwencj´ oÊwiatowà. To tyle teoria, bo
oszcz´dzenie takiej kwoty jeszcze by wszystkich
praktyka jest bardziej przyziemna. Z racji ustawy
problemów oÊwiaty nie rozwiàza∏o, ale bez wàtpieo systemie oÊwiaty oraz karty nauczyciela na ornia mocno je ograniczy∏o. Tym bardziej, ˝e z koƒgany prowadzàce na∏o˝ona jest niezliczona liczba
cem tego roku k∏opoty z jej finansowaniem si´ nie
obowiàzków i zasad, które powodujà, ˝e realny
skoƒczà, a wr´cz przeciwnie, raczej b´dà narastawp∏yw na funkcjonowanie placówek oÊwiato∏y, wi´c im pr´dzej oszcz´dnoÊci b´dà wprowawych jest znikomy. Za to przekazywana na edudzone, tym ∏atwiej b´dzie nam w przysz∏oÊci.
kacj´ ka˝dego z uczniów kwota subwencji
W tym miejscu chcia∏bym podkreÊliç, ˝e
oÊwiatowej wystarcza zaledwie na pokrycie powbrew obiegowym opiniom, nigdy w oficjalnych
∏owy rzeczywistych kosztów tej edukacji.
planach w∏adz Dzielnicy (w ka˝dym razie w tych,
W szko∏ach niepublicznych tà drugà po∏ow´ doktóre ja znam) nie by∏o myÊlenia o likwidacji stop∏acajà rodzice. W szko∏ach publicznych robi to
∏ówek. Zdrowe ˝ywienie dzieci jest niezmiernie
samorzàd ze Êrodków w∏asnych, czyli pieni´dzy
wa˝ne, szczególnie w dzisiejszych czasach,
nas wszystkich – podatników. W przypadku Wekiedy to dost´pnoÊç fast-foodów nawet w naso∏ej ubieg∏oroczne wydatki na oÊwiat´ wynioszej Dzielnicy jest tak wielka. Chodzi∏o tylko o to,
s∏y 36 mln z∏ z liczàcego po zmianach 68 mln
by urealniç odp∏atnoÊç za obiady do wysokoÊci
pe∏nego bud˝etu naszej Dzielnicy.
ich rzeczywistych kosztów. Wed∏ug wst´pnych
Co gorsza, ze wzgl´du na uregulowania prawwyliczeƒ, musia∏yby one podro˝eç z obecnych
ne koszty utrzymania oÊwiaty rosnà niewspó∏4,00–4,50 z∏ do kwoty 6,50–7,00 z∏, wi´c – tak
miernie szybciej ni˝ subwencja oÊwiatowa,
szczerze mówiàc – nadal bardzo niewielkich
a na dodatek dochody samorzàdu malejà. W zekwot. Trzeba te˝ pami´taç, ˝e taka podwy˝ka nie
sz∏ym roku objawi∏o si´ to brakiem kwoty 4 mln z∏
dotyczy∏aby osób z najubo˝szych rodzin, bo za
w oÊwiatowym bud˝ecie i prowadzonymi ca∏y rok
obiady takich dzieci i tak p∏aci OPS.
rozpaczliwymi poszukiwaniami brakujàcych pieNiestety, ze wzgl´du na cytowane powy˝ej
ni´dzy. Cz´Êç z tej kwoty uda∏o si´ pozyskaç
przepisy, szko∏a nie mo˝e podnieÊç op∏at za
w postaci zwi´kszenia Êrodków przekazanych
obiady. Pojawi∏y si´ wi´c koncepcje zmian w ornaszej Dzielnicy przez w∏adze Warszawy, cz´Êç
ganizacji ˝ywienia. Jednà z opcji, od poczàtku
by∏a wygospodarowana poprzez oszcz´dnoÊci
traktowanà jako ma∏o interesujàca, by∏o wprow innych dziedzinach funkcjonowania Dzielnicy.
wadzenie cateringu. Innà, majàcà wysokie oceW tym roku zacz´∏o si´ jeszcze gorzej. Wst´pny wÊród cz∏onków Zarzàdu Dzielnicy, by∏o przena wersja bud˝etu nie spi´∏a si´ z potrzebami
kazanie sto∏ówek ajentom, którzy zobowiàzani
szkó∏ na ok. 6 mln z∏. Dzi´ki zmianom w organibyliby przejàç dotychczasowych pracowników
zacji pracy szkó∏ i licznym oszcz´dnoÊciom udai zagwarantowaç narzucony pu∏ap cenowy
przy zachowaniu dotychczasowej jakoÊci
posi∏ków. Jednak to
rozwiàzanie budzi sze- ZEGARY; ZEGARKI
- PASKI; BRANSOLETY
reg wàtpliwoÊci wÊród
- NAPRAWA; SPRZEDA˚
rodziców, którzy oba- BATERIE; SZK¸A ITP.
wiajà si´, ˝e nie uda
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 158
si´ wymóc ani zachotel. 0606 657 692
pn-pt w godz. 10-18, sob. w godz. 10-14

Kuchenne rewolucje
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Izabeli Krassowskiej
kondolencje i najszczersze
wyrazy wspó∏czucia
z powodu Êmierci Mamy
sk∏adajà Dyrekcja,
Nauczyciele i Pracownicy
Szko∏y Podstawowej nr 173
w Warszawie
wania w∏aÊciwego poziomu ˝ywienia, ani poziomu op∏at za obiady. Bo przecie˝ ajent nie b´dzie
dobroczyƒcà i decydujàc si´ na takà form´ dzia∏alnoÊci, szuka∏ b´dzie w niej zysku dla swojej
firmy i siebie.
Poniewa˝ konsultacje w sprawie zmian by∏y
prowadzone z gracjà podobnà do konsultacji
rzàdu w sprawie ACTA, doÊç szybko zacz´∏o narastaç sporo nieprawdziwych plotek, wàtpliwoÊci i niezdrowych emocji. Na szcz´Êcie ostatnio
tempo dialogu z g∏ównymi zainteresowanymi,
czyli rodzicami dzieci korzystajàcych ze sto∏ówek, nieco wzros∏o, choç ze wzgl´du na naros∏e
niedomówienia, rozmowy sà nieco bardziej
emocjonalne. No i nie pomaga w nich fakt, ˝e
Weso∏a nie jest wolna od wp∏ywu polskiego politycznego piekie∏ka. Sà i u nas osoby, które nawet z tak apolitycznego problemu jak sposób ˝ywienia dzieci w szko∏ach, sà sk∏onne zrobiç politycznà manifestacj´ i wykorzystaç do lansowania w∏asnej osoby.
Na szcz´Êcie sà te˝ i konstruktywne pomys∏y.
Jednym z nich, mogàcym byç niez∏ym kompromisem, jest powierzenie sto∏ówek nie ajentom,
ale fundacjom lub stowarzyszeniom rodziców.
Organizacje takie nie sà nastawione na zysk,
przej´∏yby dotychczasowych pracowników,
dzia∏a∏yby pod kontrolà rodziców i szko∏y,
a w swoim dzia∏aniu nie majà ograniczeƒ wynikajàcych z ustawy o systemie oÊwiaty. Ca∏y
czas trwajà rozmowy, zosta∏ powo∏any specjalny zespó∏ z∏o˝ony z dyrektorów szkó∏, przedstawicieli rad rodziców, radnych i pracowników
Urz´du. B´dà analizowane wszystkie pomys∏y,
argumenty za i przeciw proponowanym rozwiàzaniom. Jedno jest pewne, na dalsze dofinansowywanie szkolnych obiadów samorzàdu ju˝ staç
nie b´dzie. Jest za to daleko idàca elastycznoÊç
Zarzàdu Dzielnicy, aby te zmiany w jak najwi´kszym stopniu wychodzi∏y naprzeciw oczekiwaniom rodziców. W szczególnoÊci dotyczy to terminu ich wprowadzenia, bo choç mia∏y wejÊç
ju˝ od nowego roku szkolnego, nie jest wykluczone, ˝e zostanà przesuni´te o kilka miesi´cy,
tak by je lepiej przedyskutowaç i przygotowaç.
Bo w ca∏ej sprawie nie chodzi bynajmniej o jednorazowe oszcz´dnoÊci w tym roku, a o systemowe, które dadzà szans´ na dopinanie bud˝etu oÊwiaty w kolejnych latach, bez koniecznoÊci
ci´ç w i tak ju˝ bardzo skromnym bud˝ecie inwestycyjnym.
Marcin J´drzejewski
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AktualnoÊci z Osiedla Plac Wojska Polskiego
Szanowni Mieszkaƒcy,
Na wst´pie odnios´ si´ do
treÊci artyku∏u opracowanego przez Redakcj´ „WiadomoÊci Sàsiedzkich” w oparciu o przes∏ane przeze mnie
materia∏y, a dotyczàcego dewastacji naszego „oÊrodka
sportu i rekreacji”, czyli placu zabaw i nie tylko,
zamieszczonego w „WiadomoÊciach...” w lutym br.
Otó˝ artyku∏ ten nie w pe∏ni oddaje istot´ problemu, a mianowicie nie wspomina o moim pisemnym wystàpieniu do naszego Burmistrza,
w którym w sposób wyrazisty mówi´ o pewnych

zaniedbaniach i braku nadzoru przez osoby odpowiedzialne za stan techniczny rzeczonego
„oÊrodka” i bezpieczeƒstwo na jego terenie, nie
informuje tak˝e o spotkaniach z Komendantem
Komisariatu Policji panem insp. Mariuszem
Màczkorowskim majàcych na celu obj´cie Êcis∏ym nadzorem wymienionych obiektów.
Redakcja wyjaÊni∏a, ˝e arSzkic nr 1
tyku∏ skrócono ze wzgl´du
na jego zbyt obszernà treÊç,
co oczywiÊcie przyjà∏em ze
zrozumieniem.
B´dàc „przy g∏osie”, chc´
serdecznie podzi´kowaç ca∏emu zespo∏owi redakcyjne-

mu „WiadomoÊci...” za umo˝liwienie mi przekazywania informacji o sprawach bie˝àcych i codziennych, a tak˝e podejmowanych dzia∏aniach
mieszkaƒcom naszej Dzielnicy, a szczególnie
mieszkaƒcom Osiedla Plac Wojska Polskiego.
No w∏aÊnie – sprawy bie˝àce to z nastaniem
wiosny dalsza modernizacja uk∏adu drogowego

Szkic nr 2

Napad w autobusie?
– SMS-uj do Stra˝y Miejskiej!
SMS Interwencyjny to alternatywna
forma powiadamiania
Stra˝y Miejskiej o wykroczeniach i przest´pstwach, do których mo˝e dochodziç
w Êrodkach komunikacji miejskiej. Pozwala na dyskretne
i anonimowe wezwanie patrolu Stra˝y
Miejskiej w niebezpiecznej sytuacji.
System uruchomiono we wrzeÊniu ubieg∏ego
roku i cieszy si´ du˝à popularnoÊcià wÊród warszawiaków, najszybciej przyjà∏ si´ w ÂródmieÊciu,
na Pradze Po∏udnie, Pradze Pó∏noc i Bia∏o∏´ce.
Najcz´Êciej zg∏oszenia dotyczà agresywnych
wspó∏pasa˝erów, spo˝ywania alkoholu, palenia
papierosów oraz osób pijanych. W czasie
zimowych mrozów cz´sto informowano interwencyjnym SMS-em o Êpiàcych na przystankach osobach, w wi´kszoÊci bezdomnych.
SMS-y te pozwoli∏y Stra˝y na szybkà reakcj´
i obj´cie opiekà tych osób.

Âwiadek przest´pstwa lub wykroczenia w obszarze komunikacji miejskiej wysy∏ajàc SMS-a
powinien podaç nr linii, nr boczny pojazdu, kierunek jazdy, miejsce zdarzenia (ulica, charakterystyczny budynek, przystanek) oraz wskazaç
zagro˝enie i liczb´ sprawców. JeÊli nie zapami´taliÊmy tych wytycznych, mo˝emy wys∏aç jedynie s∏owo „POMOC”, a w odpowiedzi otrzymamy szablon do wype∏nienia. Szablon mo˝e
byç wielokrotnie u˝ywany. Po otrzymaniu
szablonu nale˝y wybraç z opcji „przeka˝”,
uzupe∏niç wolne pola
i odes∏aç na numer
Stra˝y Miejskiej.

osiedla, a w tym budowa kolejnych miejsc postojowych w pasie drogowym od strony po∏udniowej bloku 151 (5 miejsc postojowych), co mam nadziej´
poprawi sytuacj´ w∏aÊcicieli samochodów zamieszka∏ych w tym
rejonie – szkic nr 1.
Dalej to te˝ dokonanie remontu chodnika ko∏o naszej szko∏y podstawowej, po
przeciwleg∏ej stronie ulicy, w∏àcznie z uzupe∏nieniem oÊwietlenia (dwie lampy) – szkic nr 2 oraz
dwie lampy w pasie drogowym przy bloku 149.
Dbajàc o estetyczny wyglàd naszego osiedla,
spowodowa∏em zatrzymanie przez policj´
w dniu 10 lutego br. oko∏o godziny 14.00 przedstawiciela jednej z firm rozklejajàcych ulotki. Nakazano mu usuni´cie kilkudziesi´ciu ulotek reklamowych ze Êcian naszych gara˝y.
Dbajmy o czystoÊç i schludnoÊç naszego
osiedla.
Wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
dr Stefan S∏owikowski

ZAPAMI¢TAJ TEN
NUMER:

723-986-112
Ze strony
Stra˝y Miejskiej
m.st. Warszawy
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Poznaj tajniki RJnO
Doradca Metodyczny Wychowania Fizycznego – Piotr Wróblewski zaprasza wszystkich
zainteresowanych, a w szczególnoÊci nauczycieli szkolnych, do udzia∏u w kursie na temat rowerowej jazdy na orientacj´.
Termin: soboty 17, 24, 31 marca oraz 14
i 21 kwietnia 2012 roku, godziny 14.00–18.00.
Miejsce: Studium Wychowania Fizycznego
Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 2, Warszawa.
Zg∏oszenia: do 15.03.2011 r. z podaniem
adresu korespondencyjnego (fax, e-mail) prosz´ przesy∏aç na adres piotr@wroblewski.
edu.pl lub piotr.wroblewski@wcies.edu.pl
Zasady udzia∏u: realizacj´ programu kursu
i materia∏y szkoleniowe zabezpiecza PZOS.
Przejazd odbywa si´ na koszt jednostek delegujàcych lub osób zainteresowanych. Uwaga!
Przyje˝d˝amy na w∏asnych rowerach!
W programie kursu m.in.: istota i zasady
rowerowej jazdy na orientacj´, za∏o˝enia procesu szkoleniowego dzieci i m∏odzie˝y, mapy
do RJnO, podstawy organizacji zawodów
i budowy tras, spotkanie z Annà Kamiƒskà –
mistrzynià Êwiata w jeêdzie na orientacj´.
Aktualne informacje na temat szkolenia
znajdujà si´ na: www.wroblewski.edu.pl
Jan Cegielka

Bud˝et 2011 zamkni´ty
Rok 2011 w finansach
Weso∏ej up∏ywa∏ pod znakiem
permanentnego poszukiwania Êrodków na sfinansowanie oÊwiaty. W ciàgu roku by∏
kilkanaÊcie razy nowelizowany, najcz´Êciej by∏y to przesuni´cia zaoszcz´dzonych
gdzieÊ Êrodków w∏asnych,
jednak by∏y te˝ zwi´kszenia wp∏ywów, przekazywanych na ró˝ne cele przez W∏adze Warszawy. Pierwotnie opiewa∏ na kwot´ 65 mln z∏, w wyniku
zwi´kszeƒ ostatecznie zamknà∏ si´ kwotà 71,7 mln
z∏, z czego wydano 68,3 mln z∏, czyli 95,3%. Na
zaoszcz´dzonà kwot´ 3,4 mln z∏ sk∏ada∏y si´:
1,9 mln z wydatków bie˝àcych (tu oszcz´dnoÊci
by∏y g∏ównie na wynagrodzeniach w Urz´dzie Dzielnicy – 600 tys., oko∏o 300 tys. uda∏o si´ zaoszcz´dziç na zimowym utrzymaniu dróg, by∏o tez sporo
drobnych kwot, które zsumowane da∏y prawie kolejny milion oszcz´dnoÊci) oraz 1,5 mln z∏ oszcz´dnoÊci na wydatkach majàtkowych (inwestycjach).
Jak to mo˝liwe, ˝e przy tak skromnym bud˝ecie zosta∏o jeszcze tyle niewykorzystanych
pieni´dzy? Otó˝ wi´kszoÊç z tych oszcz´dnoÊci
uzyskano na inwestycjach „celowych”, czyli
takich, które Dzielnica realizuje w imieniu innych
podmiotów. I tak 550 tys. z∏ nie zosta∏o wydanych na realizowany w imieniu ZDM projekt przebudowy Traktu Brzeskiego (nie zosta∏ jeszcze
ukoƒczony), 400 tys.
zaoszcz´dziliÊmy na
budowie domów ko-

munalnych oraz
300 tys. na termomodernizacji szkó∏
nr 171 i 174. O ile ta pierwsza kwota przejdzie
na lata nast´pne, to pieniàdze z domów komunalnych raczej przepadnà. Podobnie jak te z termomodernizacji szkó∏, choç w tym przypadku
Zarzàd Dzielnicy czyni starania, by Êrodki te
przenieÊç na termomodernizacj´ szko∏y nr 173.
Dobrà wiadomoÊcià jest deklaracja pani Prezydent, ˝e wi´kszoÊç zaoszcz´dzonej na wydatkach
bie˝àcych kwoty zostanie przywrócona dzielnicom na wskazane przez nie cele. W naszym
przypadku by∏aby to kwota oko∏o 1,6 mln z∏.
Cz´Êç z niej zapewnie b´dzie musia∏a zasiliç fundusz oÊwiaty, ale cz´Êç byç mo˝e uda si´ do∏o˝yç do tegorocznych inwestycji.
Jak ju˝ jesteÊmy przy inwestycjach, to warto
wspomnieç, ˝e planowane na rok 2011 inwestycje pod wzgl´dem zakresu rzeczowego zosta∏y
wykonane w 100%. Mo˝na jedynie ˝a∏owaç, ˝e
tych inwestycji nie by∏o wi´cej, choç i tak ostatecznie nie by∏o tak êle. Pierwotnie bud˝et inwestycyjny opiewa∏ na kwot´ ok. 16 mln, w ciàgu
roku wzrós∏ do 21 mln, z czego wydano 19,5 mln.
Dla porównania w roku 2010 bud˝et inwestycyjny wynosi∏ 24 mln z∏, z czego wydano 21,2 mln.
Ale to ju˝ historia, mamy rok 2012, na starcie
Êrodków na inwestycje zaledwie 14 mln z∏ i znów
w oÊwiacie niedobory na, bez ma∏a, 3 mln z∏.
Czeka nas wi´c kolejny rok zaciskania pasa i intensywnych zabiegów o zwi´kszenie dost´pnych
Êrodków, bo na co rozsàdnie je wydaç, pomys∏ów znajdzie si´ a˝ nadto.
Marcin J´drzejewski

Zarzàd Klubu Sportowego Weso∏a kierujàc si´ wzgl´dami
formalno-statutowymi wzywa tych Cz∏onków Klubu, którzy d∏u˝ej ni˝
rok nie op∏acali sk∏adki cz∏onkowskiej, do zap∏aty wszystkich zaleg∏ych sk∏adek w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2012 r.
Nieuregulowanie sk∏adek w ww. terminie skutkowaç b´dzie niestety
skreÊleniem z listy Cz∏onków Klubu.
Wszystkim pozosta∏ym Cz∏onkom Klubu przypominamy o koniecznoÊci zap∏acenia sk∏adki cz∏onkowskiej za 2012 rok.
JednoczeÊnie zapraszamy wszystkich Cz∏onków do brania czynnego udzia∏u w dzia∏alnoÊci Klubu. Szczegó∏y i dodatkowe informacje
na stronie internetowej www.kswesola.pl
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Weso∏owskie organizacje pozarzàdowe
– zainwestuj 1% lokalnie
O tym, jak wiele organizacji spo∏ecznych
dzia∏a w Weso∏ej, pisaliÊmy w styczniowym
numerze „WS”. Jest to
doprawdy imponujàca
liczba, z której mo˝emy byç dumni. Zbli˝a
Lp.

PODMIOT

si´ coroczna okazja do udzielenia im
przez Paƒstwa wsparcia finansowego
w ramach rozliczania PIT-ów.
Goràco zach´camy do wybrania organizacji po˝ytku publicznego, która
jest Paƒstwu szczególnie bliska, i przekazania jej swojego 1% podatku. Poni˝ej prezentujemy aktualny wykaz

ADRES

1

Polski Komitet Pomocy
05-075 Warszawa
Społecznej Zarzàd Wesoła ul.1 Praskiego Pułku 31
2 Szczep 297 Warszawskich
05-075 Warszawa
Dru˝yn Harcerskich
ul. Szeroka 2
i Zuchowych „Wesoła”
ZHP

3

Szczep 44
Zwiàzku Harcerstwa
Rzeczypospolitej

05-077 Warszawa
ul.Klimatyczna 1

Szczep 420 Warszawskich
05-075 Warszawa,
Dru˝yn Harcerskich
ul. 1 Praskiego Pułku 31
i Gromad Zuchowych
im. Pułku AK „Baszta”
ZHP

4
5

Stowarzyszenie
„Alter Ego”
Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Zarzàd Dzielnicy
Wesoła

6

Stowarzyszenie „Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Wesołej”
7
Stowarzyszenie
Sàsiedzkie Stara Miłosna
8
9
10
11
12

13
14

Fundacja Razem Lepiej

05-077 Warszawa
ul. Jeêdziecka 20
05-075 Warszawa
ul. Szeroka 2

ADRES E-MAIL

NUMER KRS

annawodkan
@poczta.onet.pl
szczepwesola
@gmail.com

nie ma mo˝liwoÊci
przekazania 1%
KRS: 0000268913
INFORMACJE
UZUPEŁNIAJÑCE:
– cel szczegółowy 1%:
297 – PRAGA
POŁUDNIE
KRS: 0000057720
INFORMACJE
UZUPEŁNIAJÑCE:
cel szczegółowy 1%:
MAZ-44-SZCZEP
KRS: 0000268913
INFORMACJE
UZUPEŁNIAJÑCE:
– cel szczegółowy 1%:
420 – PRAGA
POŁUDNIE

jedrzejkozak@gmail.com

Omaha: tomasz.wacho
wicz@gmail.com;
Anemon: maria.kwiatko
wska@pragapoludnie.
zhp.pl;
Skrzaty z LeÊnego
Wzgórza:
chabowska@gmail.com
stowarzyszenie
@alter-ego.org.pl
janusz.zdzieborski
@wp.pl

05-075 Warszawa
ul. Armii Krajowej 39

utw.wesola@wp.pl

05-077 Warszawa
ul. Trakt Brzeski 28

stowarzyszenie
@staramilosna.org.pl

05-077 Warszawa
fundacja@razemlepiej.pl
ul. Jana Pawła II 17C
Stowarzyszenie Artystyczne
05-077 Warszawa
dariusz.stachelek
„Stara Miłosna”
ul. Hiacyntowa 32
@pepsiamericas.com
Stowarzyszenie
05-075 Warszawa
naszawesola
Nasza Wesoła
ul. Warszawska 26
@gmail.com
Fundacja
05-077 Warszawa,
jerzyna.przypasniak
„Il Canto Magnificat”
ul. Piotrusia Pana 12
@lasy.gov.pl
Stowarzyszenie
05-075 Warszawa,
stowmieszka@onet.pl
Mieszkaƒców Dzielnicy Plac Wojska Polskiego 28
Wesoła Centrum i Osiedla
Plac Wojska Polskiego
OSP Wesoła
05-075 Warszawa
ospwesola@op.pl
ul.1. Praskiego Pułku 31
OSP Stara Miłosna
05-077 Warszawa
ospstaramilosna@op.pl
ul. Trakt Brzeski 28

KRS: 0000138731

weso∏owskich organizacji wraz z numerami KRS. Podajemy równie˝ te,
które nie podlegajà mo˝liwoÊci przekazania 1%, ale zawsze mo˝na wp∏aciç darowizn´ na konto stowarzyszenia czy fundacji.
Hanna Kowalska

SFERA
OPIS
DZIAŁANIA
społeczna, Animacja czasu wolnego seniorów, aktywizacja,
kultura, sport pomoc socjalna, pomoc powodzianom
społeczna Projekt biegów na orientacj´, dotacje, patriotyzm
lokalny (m.in. „Wesoła wczoraj, dziÊ jutro”)

społeczna

Patriotyzm lokalny – Stara Miłosna

społeczna

Patriotyzm lokalny i zaj´cia ogólnorozwojowe dla
dzieci i młodzie˝y – Wesoła i Rembertów

społeczna

Pomoc socjalna dla potrzebujàcych, prowadzenie
punktów wydawania ciepłych posiłków

KRS: 0000134684
społeczna
INFORMACJE
UZUPEŁNIAJÑCE:
– cel szczegółowy 1%:
Oddział Wesoła
nie ma mo˝liwoÊci kultura, sport
przekazania 1%
0000216303

społeczna

nie ma mo˝liwoÊci
przekazania 1%
nie ma mo˝liwoÊci
przekazania 1%
nie ma mo˝liwoÊci
przekazania 1%
nie ma mo˝liwoÊci
przekazania 1%

kultura

KRS: 0000123985

Prowadzenie zaj´ç w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, animacja czasu wolnego seniorów
i aktywizacja

społeczna, Organizator Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki, biegu „Wekultura, sport soła stówa” i maratonu „Stara Miłosna”, biesiad

0000304102

KRS: 0000066589

Zaj´cia dla dzieci, organizowanie czasu wolnego,
prowadzenie Êwietlic, pomoc w nauce

sàsiedzkich, artbiesiad sàsiedzkich oraz innych
imprez kulturalnych i sportowych
Pomoc ofiarom przemocy domowej oraz rodzinom
znajdujàcym si´ w trudnej sytuacji ˝yciowej
Organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Kol´d i Pastorałek, prowadzi równie˝ warsztaty artystyczne

społeczna, Imprezy integracyjne w Osiedlu Zielona, pomoc
kultura, sport w organizacji MTB Maraton Legia 1928
Prowadzenie chóru ˝eƒskiego, organizacja festiwakultura
lu chórów

społeczna, Imprezy integracyjne w Osiedlu Wojska Polskiego
kultura, sport i Centrum

społeczna
kultura
społeczna
kultura

Współpraca przy organizacji dorocznych imprez:
ROCK ON oraz Pikniku Wesoła, przełaje
Współpraca przy organizacji imprez lokalnych, m.in.
Pikniku Wesoła

cd. na str. 6 ➽
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Parafia Êw Hieronima

16

Parafia Êw Brata Alberta

17

Parafia OpatrznoÊci Bo˝ej

18

Parafia NajÊwi´tszego
Serca Pana Jezusa
Parafia p.w. bł.
Jana Pawła II
Fundacja
Szkoły Społecznej

19
20

21 Uczniowski Klub Sportowy

„Dwójka”
22 Uczniowski Klub Sportowy

„Judo Fight Club”
23 Uczniowski Klub Sportowy

„MiłoÊnik”
24 Uczniowski Klub Sportowy

„VICTOR”

05-077 Warszawa
ul. Rumiankowa 2
05-075 Warszawa
ul. Szeroka 2
05-075 Warszawa
ul. Ks. Skargi 2
05-077 Warszawa
ul. Borkowska 1,
05-075 Warszawa
ul. Okuniewska 1
05-075 Warszawa
ul. Armii Krajowej 9

parafia
@swhieronim.waw.pl
zaklukasz@wp.pl
kancelaria
@parafiawesola.pl
parafiastaramilosna
@gmail.com
kapelan@wesola.3.pl
sekretariat@emanuel.pl

nie ma mo˝liwoÊci
przekazania 1%
nie ma mo˝liwoÊci
przekazania 1%
nie ma mo˝liwoÊci
przekazania 1%
nie ma mo˝liwoÊci
przekazania 1%
nie ma mo˝liwoÊci
przekazania 1%
nie ma mo˝liwoÊci
przekazania 1%

05-075 Warszawa
ul. Krótka 1

aj51@wp.pl

nie ma mo˝liwoÊci
przekazania 1%

05-077 Warszawa
ul. Klimatyczna 1

radek@judofightclub.pl

nie ma mo˝liwoÊci
przekazania 1%

05-077 Warszawa
ul. Jana Pawła II 13

mambo
@mambo-fitness.pl

nie ma mo˝liwoÊci
przekazania 1%

05-077 Warszawa
ul. Klimatyczna 1

victor@badminton.net.pl

nie ma mo˝liwoÊci
przekazania 1%

społeczna,
kultura, sport
społeczna,
kultura, sport
społeczna,
kultura, sport
społeczna,
kultura
społeczna,
kultura
kultura, sport

Wspieranie talentów i rozwoju uczniów szkół prowadzonych przez fundacj´ (m.in. udział wychowanków w licznych konkursach), zarówno w sferze
edukacji jak i innych dziedzinach
Udział w licznych zawodach badmintonowych
sport
badminton ró˝nego szczebla, wspieranie rozwoju sportowego
dzieci i młodzie˝y
Udział w licznych zawodach judo ró˝nej rangi,
sport
z osiàganiem wysokich wyników (w sumie zdojudo
bywcy ponad 200 medali tylko w 2011 r.). Lider
programu „sportowy talent”
sport taniec, Grupa cheerleaderów, rozbudowany cykl zaj´ç z seaktywizacja niorami, sekcja szachowa

seniorów
sport
szermierka
sport
badminton

25 Uczniowski Klub Sportowy

„Wesołek”
26 Stowarzyszenie „Szwadron
Jazdy Rzeczypospolitej”
27 Klub Jeêdziecki „Szwadron
28

Jazdy Rzeczypospolitej”
Klub Sportowy „Wesoła”

29

TKKF Ognisko Wesoła

30

PTTK Koło Wesoła

31

Młodzie˝owa Rada
Dzielnicy Wesoła

05-075 Warszawa,
Pl Wojska Polskiego 28
05-077 Warszawa
ul. Szkolna 14

hanna.kozlowska1
@op.pl
szwadron@onet.pl

05-077 Warszawa
stajnia-milosna@o2.pl
ul. Szkolna 14
05-075 Warszawa
kswesola@kswesola.pl
ul. 1. Praskiego Pułku 33
adres do korespondencji:
skrytka pocztowa nr 3
05-075 Warszawa
05-075 Warszawa
ul. Armii Krajowej 32
05-077 Warszawa
marcin@jproperty.pl
ul. Tymiankowa 16

sport
łucznictwo
kultura, sport Centrum sportów konnych, organizator zawodów
jeêdziectwo i imprez o zasi´gu ogólnopolskim, współpraca

nie ma mo˝liwoÊci
przekazania 1%
nie ma mo˝liwoÊci
przekazania 1%

sport
jeêdziectwo
sport
piłka no˝na
badminton
szachy
tenis stołowy
sport
tenis ziemny
turystyka

Ka˝dy polityk musi çwierkaç

6

Udział w najwa˝niejszych zawodach w kraju, roczna
klasyfikacja PZSzerm (1 do lat 20 i 2 miejsce do lat 17).
Wspieranie rozwoju sportowego dzieci i młodzie˝y.
Trenerzy: Krzysztof Grzegorek i Marcin Sobala
Udział w licznych zawodach.Wspieranie rozwoju
sportowego dzieci i młodzie˝y. Trenerzy: Jacek
Szafraƒski, Honorata Nowak
Pierwszy rok działalnoÊci (sukcesja po KS Wesoła),
szkolenie dzieci imłodzie˝y, organizacja turniejów
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Wszyscy politycy pragnà
docieraç do jak najwi´kszego grona wyborców. W tym
celu bardzo ch´tnie korzystajà z tradycyjnych mediów i coraz Êmielej wkraczajà w ró˝ne obszary internetu. Obok telewizyjnych
happeningów i inscenizacji
bardzo wa˝na sta∏a si´ aktywnoÊç na portalach
spo∏ecznoÊciowych. Obecnie nie znajdziemy ju˝
chyba ˝adnego czo∏owego polityka, który nie
mia∏by konta na Twitterze czy Facebooku.
Internet w Polsce jest stosunkowo nowym narz´dziem wykorzystywanym do kampanii wy-

Integracja społecznoÊci parafialnej, współraca
z Władzami dzielnicy przy imprezach, działalnoÊç
na rzecz młodzie˝y, wyjazdy (Hieronim i NSPJ),
współpraca przy organizacji Êwiàt narodowych,
koncerty kol´d itd.

borczej, o czym Êwiadczy ma∏a, w porównaniu
z zagranicà, aktywnoÊç polityków na tym obszarze. Pod wzgl´dem liczby u˝ytkowników Twitter
pozostaje daleko w tyle za Facebookiem, jednak˝e to w∏aÊnie on sta∏ si´ w zesz∏ym roku najpopularniejszym êród∏em informacji pojawiajàcych
si´ póêniej w mediach i prasie. Najwi´kszym zainteresowaniem na Twitterze w Polsce cieszy si´
Janusz Palikot, którego wpisy Êledzi ponad 35
tys. u˝ytkowników. Zaraz za nim plasuje si´ Rados∏aw Sikorski z blisko 35 tys. obserwujàcych.
Ich wyniki miernie prezentujà si´ na tle Baracka
Obamy, którego wpisy Êledzi ponad 12 mln u˝ytkowników. Twitter to bardzo dobre narz´dzie
do komunikacji z wyborcami. Dzi´ki niemu ko-

z Dzielnicà przy Pikniku Wesoła, akcjach Zima i Lato
w MieÊcie, WOM
Szkolenie dzieci i młodzie˝y w WKKW, hipice
Czołowe lokaty w ogólnopolskich i mazowieckich
turniejach roczników 2000/2001, organizowanie
głównych turniejów piłkarskich dzielnicy

Sport tenis ziemny
Cykl imprez „Wesoła na szlaku” – w´drówki, spływy
kajakowe, rowery, narty

PIKNIK WESOŁA, ROCK ON, URZÑD JEST COOL,
bie˝àca współpraca z Urz´dem Dzielnicy

mentarze i przemyÊlenia polityków docierajà
do nas na bie˝àco i co wa˝ne, z pierwszej r´ki.
Aby zaistnieç w sieci, ka˝dy z nich musi çwierkaç, najlepiej, jeÊli robi to regularnie i potrafi wyraziç swoje zdanie w 140 znakach.
Twitter to mikroblog, w którym dominuje precyzja s∏owa, gdy˝ w jednym wpisie mo˝na zawrzeç okreÊlonà liczb´ znaków. Jest najlepszym
narz´dziem do przekazywania i pozyskiwania informacji, które sà krótkie, rzeczowe i przedstawiane z ró˝nych punktów widzenia.
Niestety nasi radni z Weso∏ej na Twitterze
jeszcze si´ nie pojawili, ale wielu z nich mo˝emy
znaleêç na Facebooku. Z niecierpliwoÊcià wi´c
oczekujemy na pierwsze wpisy naszych samorzàdowców.
Sebastian Mateusz Nowak
www.sebastiannowak.boo.pl
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Piknik Narciarski Weso∏a 2012
Zapowiadany na 12.02.2012 r. Pierwszy Piknik Narciarski Weso∏a 2012 odby∏ si´! Uczestnicy Pikniku – zawodnicy, kibice, obserwatorzy,
mieszkaƒcy Weso∏ej, dobrze wiedzà, w jak
Êwietnej atmosferze przysz∏o im si´ znaleêç.
Nieobecnym nie b´dziemy zdradzaç szczegó∏ów
imprezy, ˝eby nie by∏o im przykro :-). Zaprezentujemy jedynie zwyci´zców poszczególnych kategorii biegowych:
• ˚ó∏wiki – Pawe∏ Olejarczyk, KrzyÊ ˚akowski,
Maurycy J´drzejewski
• Light (kobiety) – Anna Gdaƒska, Beata Maçko, Maria Kopczyska
• Light (m´˝czyêni) – ¸ukasz Zajàc, Konrad
Czabok, Piotr ˚akowski
• Medium (kobiety) – Anna Gdaƒska, Klaudia
Czabok, El˝bieta Lenssinck
• Medium (m´˝czyêni) – Piotr Baraƒski, Mariusz Bielaszewski, Zbigniew Potylicki
• Norwe˝ki (kobiety) – Krystyna Nowacka, Klara ˚erdzicka, Magdalena Chmielewska
• Norwe˝ki (m´˝czyêni) – Szymon PoÊnik,
Ignacy Cybuch, Maciej Strzyczkowski.
Wbrew tytu∏owi artyku∏u, niniejszy tekst nie
jest sprawozdaniem z niedzielnego, zimowego

wydarzenia, tylko krótkà opowieÊcià o dobrych
ludziach, ich determinacji, realizowanych pomys∏ach, spo∏ecznym dzia∏aniu, energii, która
nie wiadomo skàd si´ bierze..., opowieÊcià
o uporze i o inicjatywie, której prawie ka˝dy
mieszkaniec Weso∏ej, i nie tylko, kibicuje. Bohaterami tej opowieÊci sà: Kasia, Marcin, Robert,
Przemek, Rafa∏, Ewa, Marek, Arek, Patrycja,
Piotr, Norbert, Grzegorz, Maciek i jeszcze kilka
osób – s∏owem TN Biegówki Weso∏a. Jak chcecie wiedzieç o nich wi´cej, wejdêcie na stron´
biegowkiwesola.org.
Wszystko zacz´∏o si´ w lecie 2011 r. – pierwsze spotkania, rozmowy, analiza lokalizacji odpowiednich na trasy biegowe, zbieranie podpisów pod petycjà do Burmistrza. Nast´pnie,
przygotowanie opracowania „Koncepcja organizacji narciarskich tras biegowych na terenie
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy”, kolejne spotkania z w∏adzami dzielnicy, niezb´dne korekty,
analizy... i wreszcie posz∏o!
Zacz´∏o si´ doÊç skromnie, od nieodp∏atnego
szkolenia przeprowadzonego w scenerii jesiennej – „Przygotowanie do narciarskiego sezonu
biegowego”. Pomimo kiepskiej pogody i okresu

przygotowaƒ przedÊwiàtecznych, stawi∏o si´
na Êwie˝o przygotowanej do Ênie˝nego opadu
trasie Hipodrom ponad 30 osób! Na opad Êniegu musieliÊmy tej zimy troch´ poczekaç, ale
dzia∏ania TN Biegówki Weso∏a koncentrowa∏y
si´ na przygotowaniu organizacyjnym i technicznym, ˝eby szybko zadzia∏aç, jak spadnie
wystarczajàca iloÊç Êniegu. I tak si´ sta∏o
w okresie ferii zimowych. Dzi´ki temu zosta∏o
przeszkolonych 60 dzieci uczestniczàcych
w akcji „Zima w mieÊcie”. Nast´pne weekendy
to olbrzymia frekwencja na trasie narciarskiej
Hipodrom, na którà przyje˝d˝ajà narciarze z ca∏ej Warszawy i nie tylko.
Ale to, co si´ wydarzy∏o 12.02.2012, przesz∏o
najÊmielsze oczekiwania wszystkich! Nigdy
wczeÊniej na terenie naszej dzielnicy nie widziano w jednym miejscu takiej iloÊci narciarzy biegowych, dzieci na nartach wraz z rodzicami,
osób sympatyzujàcych i chcàcych spróbowaç
przygody z biegówkami! Mamy nadziej´, ˝e to
dopiero poczàtek i ˝e trasy narciarskie na terenie
naszej dzielnicy b´dà „zimowà wizytówkà
Weso∏ej”. Kasiu, Marcinie, Robercie, Przemku,
Rafale, Ewo, Marku, Arku, Patrycjo, Piotrze,
Norbercie, Grzesiu, Maçku – dzi´kujemy Wam!!!
Pawe∏ Topolewski

UKS Weso∏ek na lutowych zawodach
4 i 5 lutego w goÊcinnej hali GOSiR Teresin rozegrano III Memoria∏ Karola Hibnera i Mi´dzynarodowe Halowe Mistrzostwa Mazowsza. Wzi´∏o
w nich udzia∏ pi´cioro zawodników Sekcji ∏uczniczej UKS WESO¸EK.

W zawodach zwyci´˝y∏a Justyna Mospinek
(Piàtka Zgierz) olimpijka i kandydatka do udzia∏u
w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Barbara

Koz∏owska uleg∏a w çwierçfinale Justynie Kobak
i zaj´∏a 8 miejsce.
W kategorii seniorów Piotr Stachwiuk wyeliminowa∏ z rozgrywek zawodnika Kadry Narodowej i zajà∏ wysokie 5 miejsce.
W kategorii juniorek m∏odszych Klaudia
¸adziak zaj´∏a 3 miejsce, Anastazja Stachwiuk uplasowa∏a si´ na 4, a Joanna Bucior na 8 miejscu.
12 lutego 2012 r. w Radzyminie odby∏a
si´ kolejna runda Halowego Pucharu Mazowsza w kategorii dzieci, m∏odzików starszych i m∏odzików. W m∏odzikach starszych w kategorii dziewczàt 1 miejsce zaj´∏a Klaudia ¸adziak, na 2 stopniu podium
stan´∏a Anastazja Stachwiuk. Wysokà
4 lokat´ zaj´∏a
równie˝ zawodniczka UKS WESO¸EK Joanna
Bucior. W kategorii ch∏opców Patryk
Jasku∏a zakoƒczy∏ rywalizacj´ na 5 miejscu.

Artykuły Wyposa˝enia Wn´trz
Naczynia kuchenne • Garnki • Patelnie
Sztuçce • Czajniki • Akcesoria kuchenne
Porcelana • Zestawy do grilla, wina
Sulejówek ul. DWORCOWA 72, pon–pt 10 -18 , sob 10 -14
00

Zawodniczki UKS WESO¸EK
Klaudia ¸adziak, Joanna Bucior

Kupuj taniej
u producenta!

www.materacewarszawa.waw.pl

Doskonałe na prezenty !!!
30

W kategorii m∏odzik Mateusz Siwek by∏ 7.
W kategorii dzieci dziewczyny zaj´∏y wysokie
miejsca: Aleksandra ¸apiƒska – 1, Aleksandra
Dalecka – 2 (uczennice SP nr 174), Sandra
Drass – 4, Justyna Charytonowicz – 5, a Vanessa
Drass – 7 miejsce.
W zawodach dru˝ynowych UKS Weso∏ek
równie˝ pokaza∏, na co go staç.
W kategorii m∏odzików dru˝yna w sk∏adzie
Klaudia ¸adziak, Anastazja Stachwiuk i Patryk
Jasku∏a zaj´∏a 3 miejsce.
W kategorii dzieci srebrny medal zdoby∏y
Sandra Drass, Aleksandra ¸apiƒska i Aleksandra Dalecka.

00

00

Duchnów – ul. Góry Warszawskie 41, tel. 22 789 00 89
Warszawa – ul. Grochowska 119, tel. 22 612 37 82
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Wychowankowie Klubu Sportowego
„Weso∏a” – pi∏ka no˝na
Klub Sportowy „Weso∏a” regularnie szkoli
dzieci i m∏odzie˝ w kilku sekcjach sportowych.
Najstarszà sekcjà tego Klubu jest pi∏ka no˝na,
która przyciàga najwi´kszà liczb´
m∏odych sportowców. Szkolenie
przysz∏ych pi∏karzy i pi∏karek rozpoczynamy obecnie w wieku poczàtku szko∏y podstawowej, dla
dzieci w tym wieku co roku powstaje kolejna grupa treningowa.
Najstarsza m∏odzie˝ trenujàca
w Klubie to juniorzy, którzy w nied∏ugim czasie zasilà kadr´ pierwszego zespo∏u lub Êladem starszych kolegów spróbujà swoich si∏
w zespo∏ach M∏odej Ekstraklasy.
W grupach naborowych nie stosujemy wst´pnej selekcji zawodników – ka˝dy
ch´tny m∏ody ch∏opiec lub dziewczynka mo˝e
spróbowaç swoich si∏ na treningach, zamieniajàc swoje marzenia w rzeczywistoÊç. Urozmaicone zaj´cia treningowe, a tak˝e udzia∏ w turniejach i zawodach powodujà, ˝e m∏odzi pi∏karze
nie mogà si´ doczekaç kolejnego treningu.
W ka˝de wakacje oraz ferie zimowe Klub zapewnia swoim zawodnikom mo˝liwoÊç uczestniczenia w specjalistycznych obozach sportowych,
które oprócz podnoszenia umiej´tnoÊci pi∏karskich gwarantujà równie˝ dobrà zabaw´.
Nasi trenerzy prowadzà równie˝ sta∏y nabór
uzupe∏niajàcy zawodników do ka˝dej z grup
treningowych, w których znakomità wi´kszoÊç
stanowià dzieci z dzielnicy Weso∏a. Treningi odbywajà si´ praktycznie przy ka˝dej szkole
w Weso∏ej w dogodnych godzinach. Jednak
dzi´ki szkoleniu na wysokim poziomie przez
wykwalifikowanà kadr´ trenerów na nasze treningi doje˝d˝ajà równie˝ zawodnicy z sàsiednich dzielnic oraz miast.
Klub Sportowy „Weso∏a” kilka razy w roku
jest organizatorem ogólnopolskiego turnieju pi∏ki no˝nej „Weso∏a Cup” dla ró˝nych kategorii
wiekowych. Ka˝dorazowo impreza ta przyciàga
ponad stu zawodników i stanowi Êwietnà promocj´ zarówno Klubu, jak i ca∏ej dzielnicy. Nasi
zawodnicy regularnie uczestniczà tak˝e w zawodach oraz turniejach ogólnopolskich organizowanych przez inne kluby, osiàgajàc w nich
du˝e sukcesy. Nasi pi∏karze powo∏ywani sà
do reprezentacji Mazowsza.
Pi∏ka no˝na jest grà zespo∏owà, w której na
sukces sk∏adajà si´ umiej´tnoÊci ca∏ej dru˝yny
– a wi´c wszystkich jej zawodników. Dlatego
w poczàtkowych etapach szkolenia skupiamy
si´ na kszta∏towaniu indywidualnych umiej´tnoÊci ka˝dego m∏odego pi∏karza. Choç sam wynik
jest wtedy na drugim planie, to ju˝ w najm∏odszych kategoriach wiekowych mo˝emy pochwaliç si´ wysokimi miejscami zajmowanymi przez
nasze dru˝yny w rozgrywkach mistrzowskich
oraz turniejach. W dalszych etapach szkolenia

8

nasi zawodnicy trenujà i doskonalà nabyte
wczeÊniej umiej´tnoÊci techniczne oraz zdobywajà cenne doÊwiadczenie poprzez rozgrywanie

du˝ej liczby meczów. Do najwi´kszych sukcesów dru˝ynowych mo˝emy zaliczyç bràzowy
medal dla naszej dru˝yny U-14 zdobyty na renomowanym Mi´dzynarodowym Turnieju REMES
CUP w 2009 roku.

Nasi wychowankowie
grajà obecnie w zespo∏ach M∏odej Ekstraklasy
(Jan Dêwiga∏a, Patryk
Olszewski), sà powo∏ywani do m∏odzie˝owej
kadry Polski (Adam Dêwiga∏a) a tak˝e grajà lub
grali w dru˝ynach II i III ligi (Arkadiusz Kaniowski, Daniel Matwiejczyk, Micha∏
Szymaƒski). Wielu naszych zawodników rozwija dalej umiej´tnoÊci w klubach grajàcych w I Lidze Juniorów. Jeszcze inni sà
w kr´gu zainteresowaƒ trenerów
z Legii, Polonii czy ostatnio równie˝ Barcelony.
Obecnie w ka˝dej grupie treningowej dzieci´cej lub m∏odzie˝owej, a jest ich osiem, trenuje stale po ok. 20 zawodników. WÊród
nich wielu ma ogromy talent i niema∏e ju˝ umiej´tnoÊci. JeÊli
chcesz do nas do∏àczyç – zapraszamy! Aktualne informacje mo˝na znaleêç na
stronie Internetowej Klubu www.kswesola.pl.
Krzysztof Adamski

Judo „slalomem gigantem”
Drugi tydzieƒ ferii mazowieckich to wyprawa
klubowa Judo Fight Club na narty i snowboard
do Murzasichla k. Zakopanego. ¸àcznie pojecha∏o nas 42 osoby, a na miejscu podzieliliÊmy
si´ na dwie grupy: 20-osobowa, poczàtkujàca
w sportach zimowych, uczy∏a si´ na okolicznych stokach pod okiem naszych instruktorów,
a reszta – zaawansowana i Êredniozaawansowana – jeêdzi∏a na bardziej wymagajàcych trasach m.in.: w Jurgowie, w Ma∏em Cichem i na
Rusiƒskim Wierchu.
Choç by∏ to wyjazd wypoczynkowy, dzia∏aliÊmy wg sta∏ego rytmu dnia: do po∏udnia jazda,
po po∏udniu zaj´cia dodatkowe: termy w Bia∏ce,
kulig z pochodniami i ogniskiem, zjazd na pontonach, zakupy w Zakopanem oraz konkurencje
olimpiady zimowej.

Ostatniego dnia odby∏ si´ test jazdy samodzielnej dla poczàtkujàcych, zakoƒczony pe∏nym
sukcesem – ka˝dy poczàtkujàcy zjecha∏ samodzielnie z Ma∏ego Cichego po 3-4 razy i to tylko

po pi´ciu dniach nauki. Gratulacje dla wytrwa∏ych! Dobrze wypad∏ te˝ najwa˝niejszy bilans
wyjazdu: zero chorób i kontuzji.
Obóz judoków bez judo, relaks
i odpr´˝enie na nartach – to daje
efekt: pierwszy turniej Grand Prix
Mazowsza w Lesznowoli w dniu
12.02.2012, gdzie startowa∏o ponad 40 klubów z ca∏ej Polski, przyniós∏ nam I miejsce w punktacji
dru˝ynowej wÊród dzieci i m∏odzików do lat 15.
Za rok z pewnoÊcià powtórzymy
nasz wyjazd, ale mo˝e w jakieÊ inne
miejsce, propozycji jest wiele: Krynica-Zdrój, Szczyrk, Wis∏a czy
Szklarska Por´ba – trzeba b´dzie si´ na coÊ
zdecydowaç.
Judo Fight Club
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Ogólnopolski Halowy Turniej
Pi∏ki No˝nej – rocznik 2004
To by∏o prawdziwe Êwi´to futbolu w wykonaniu najm∏odszych adeptów pi∏ki no˝nej. W niedziel´ 12 lutego w turnieju pi∏karskim Weso∏a
Cup 2012 odbywajàcym si´ w hali sportowej
przy Gimnazjum 119 rywalizowa∏o ze sobà 12
dru˝yn w kategorii wiekowej do lat 8. WÊród Klubów, które zagra∏y w turnieju,
znalaz∏y si´ mi´dzy innymi
CWKS Legia Warszawa, Kosa
Konstancin, Rona E∏k czy BKS
Lublin. Ju˝ od godzin porannych hala sportowa zape∏nia∏a
si´ powoli m∏odymi pi∏karzami,
których liczba przekroczy∏a 120
uczestników. Organizatorem
turnieju by∏ Klub Sportowy „Weso∏a”, a przygotowaniami kierowa∏ trener Pawe∏ Przygodzki.
Pierwsi do gry przystàpili
zawodnicy Kosy Konstancin,
Legionu Warszawa, Szko∏y Futbolu Wilanów i Szóstki Miƒsk Mazowiecki. Ju˝
mecze w pierwszej grupie pokaza∏y, ˝e poziom
sportowy tego dnia b´dzie sta∏ na bardzo wysokim pu∏apie i zgromadzeni kibice b´dà Êwiadkami wielu emocjonujàcych meczów.
Po zaci´tych bojach awans uzyskujà dru˝yny
Kosy, Wilanowa i Legionu, które mogà przygotowywaç si´ do meczów çwierçfina∏owych. W mi´dzyczasie rywalizacj´ rozpoczyna grupa B, gdzie
oprócz Legii Warszawa, RKS-u Mirków i M∏odych
Or∏ów Pu∏tusk gra równie˝ dru˝yna gospodarzy
– Klubu Sportowego Weso∏a – prowadzona przez
trenera Paw∏a. Ch∏opcy z Legii szybko pokazujà
swojà grà, ˝e b´dà jednym z faworytów do zwyci´stwa w ca∏ym turnieju, pewnie wygrywajàc
grup´. Dobre wyniki gospodarzy i zdobycie
4 punktów równie˝ dajà awans do çwierçfina∏u,
wraz z dru˝ynà z Pu∏tuska. W ostatniej grupie naprzeciwko siebie stajà zespo∏y Rony E∏k, BKS-u
Lublin, ˚agli Warszawa i 1 W´grów. Mecze w tej
grupie obfitujà w wiele niespodzianek, dla przyk∏adu bardzo mocna dru˝yna z Lublina musi zadowoliç si´ drugim miejscem. Po meczach gru-

powych przychodzi czas na krótkà przerw´. Ka˝da dru˝yna udaje si´ na obiad, aby w spokoju nabraç si∏ i przystàpiç do decydujàcej fazy turnieju.
Niestety, KS Weso∏a ponownie trafia na Legi´
i w çwierçfinale ˝egna si´ z marzeniami o walce
o podium, a stawk´ fazy medalowej uzupe∏niajà

Kosa, BKS i Wilanów. W mi´dzyczasie toczà si´
równie˝ mecze bara˝owe dru˝yn, które odpad∏y
z walki o najwy˝sze cele. Wszyscy bowiem zagrali w ca∏ym Turnieju minimum 5 meczów, aby ˝adna dru˝yna nie musia∏a jechaç wczeÊniej do domu, a wszyscy mogli bawiç si´ wspólnie do koƒca trwania imprezy.
UÊmiechy nie schodzi∏y z twarzy m∏odych
pi∏karzy, ale by∏y te˝
∏zy,
spowodowane
ogromnymi emocjami,
wraz ze zbli˝ajàcym
si´ fina∏em. Fina∏em,
który by∏ godny najwi´kszych meczów, fina∏em, który móg∏ zachwyciç najgorszych
sceptyków, wreszcie
fina∏em, w którym do
samego koƒca nikt nie
zna∏ rozstrzygni´cia.
Tego dnia najlepszà

dru˝ynà Weso∏a Cup 2012 okazali si´ pi∏karze
z Lublina, którzy w finale pokonali Kos´ Konstancin. Taƒcom zwyci´stwa i radoÊci nie by∏o koƒca,
ale trzeba przyznaç, ˝e ch∏opcy z BKS zas∏u˝yli
ca∏kowicie na to zwyci´stwo. Turniej sam w sobie
okaza∏ si´ du˝ym sukcesem, o czym mogà
Êwiadczyç wyrazy podzi´kowania i uznania sk∏adane na r´ce organizatorów, przez uczestniczàce
dru˝yny. Ca∏a impreza, skierowana do najm∏odszych pi∏karzy, nie pomin´∏a najwierniejszych kibiców, czyli rodziców. W trakcie trwania Turnieju
mogli oni wygraç atrakcyjne nagrody w postaci
zaproszeƒ do teatru i restauracji.
Równie˝ dzi´ki pomocy firm zaanga˝owanych tego dnia uda∏o si´ sprawiç, aby ka˝dy m∏ody uczestnik otrzyma∏ medal, niezale˝nie od zaj´tego
miejsca. Najlepszym tego dowodem
by∏y ogromne uÊmiechy na twarzach
dzieci podczas ceremonii rozdania
nagród, która zakoƒczy∏a ca∏y turniej.
W mi´dzyczasie odby∏ si´ jeszcze
mecz gwiazd, czyli rywalizacja najlepszych zawodników z ka˝dej dru˝yny,
a poziom meczu Êwiadczy∏, ˝e wybór
by∏ nieprzypadkowy.
Ca∏y turniej zakoƒczy∏ si´ tu˝
po godz. 17, kiedy wszyscy odebrali nagrody,
medale i dyplomy. Jeszcze tylko odÊpiewane zosta∏o „We are the champions” i uczestnicy z uÊmiechem pojechali do domów.
Pawe∏ Przygodzki

Konsultacje ortodontyczne – czwartek 15 marca od godz.1500
Przyjmujàcy lekarze:
• Edyta Kuza,
• Aneta Wróbel,
• Marta Wieczorek

• wt, Êr, czw 90000 – 140000
• pon, czw0015 –0018
• wt, Êr0016 –0019
• pt 15 – 19
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metrów do trzech, a nawet pi´ciu kilometrów.
Przy d∏u˝szych przejazdach cz´sto warto jest
zatrzymaç si´ nawet na
30–50 sekund i wybraç
jak najlepszy i najszybszy wariant jego pokonania.
Przy krótkich przelotach trzeba odpowiednie decyzje podejmowaç w czasie jazdy.

Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza
MTBO 2012 – dwie rundy w Weso∏ej
Na prze∏omie marca i kwietnia rusza kolejna
edycja Mistrzostw Warszawy i Mazowsza
w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´. Dwie
z oÊmiu rund odb´dà si´ w Weso∏ej: pierwsza
w terminie 21–22 kwietnia br., a druga jesienià,
w dniach 6–7 paêdziernika 2012.

go pr´dkoÊç jazdy. Bez odpowiedniego przygotowania fizycznego nie mo˝na osiàgnàç sukcesu
w tej dyscyplinie sportu, jednak sam wysi∏ek fizyczny absolutnie nie wystarczy, aby byç najlepszym. O zwyci´stwie w zawodach w RJnO decydujà nie tylko silne nogi i znakomity balans na siode∏ku, ale równie˝ umiej´tnoÊç precyzyjnej i szybkiej nawigacji. Nie ma zawodnika, który by nie
zrobi∏ b∏´du podczas pokonywania trasy, sztuka
polega na tym, aby tych b∏´dów by∏o jak najmniej.

Czym jest Rowerowa Jazda na Orientacj´ (ang.:
MTBO od „mountain bike orienteering”)?
To jazda na rowerze górskim, w której chodzi
o odnalezienie w okreÊlonej kolejnoÊci wszystkich punktów kontrolnych, zaznaczonych na mapie. Wygrywa ten, kto ukoƒczy zawody w najkrótszym czasie, odnajdujàc wszystkie punkty
kontrolne. Najwi´kszà przyjemnoÊcià i zaletà tej
dyscypliny jest to, ˝e uczymy si´ samodzielnego
podejmowania decyzji oraz przestajemy si´ baç
w trudnych sytuacjach. Mo˝e jà uprawiaç ka˝dy,
a mieszkajàc w takiej zielonej dzielnicy, jakà jest
Weso∏a, wr´cz grzechem by∏oby nie korzystaç
z uroków rowerowej jazdy po tych terenach,
wzbogaconej dreszczykiem sportowych emocji,
jakich dostarcza RJnO.

Jak przygotowaç si´ do uprawiania takiej
dyscypliny?
Przygotowanie jest bardzo proste – wystarczy
pójÊç lub pojechaç z planem danej miejscowoÊci, w której si´ znajdujemy i pokonaç par´ odcinków, jakie sobie wyznaczymy. Orientacja jest
wykorzystywana przez nas w ka˝dym momencie ˝ycia (podczas zakupów w supermarketach,
podró˝y do pracy, kina, teatru – tu musimy znaleêç numer miejsca, jakie mamy na bilecie). Najlepiej jednak przyjechaç na zawody (a odbywa
si´ ich bardzo du˝o w ró˝nych regionach kraju)
i w nich wystartowaç. W RJnO zawodnicy podzieleni sà na kategorie za wzgl´du na p∏eç,
wiek oraz umiej´tnoÊci. Pozwala to na wybranie
osobom poczàtkujàcym ∏atwiejszych i krótszych
tras do pokonania na poczàtku swojej przygody
z tym sportem. Na uwag´ zas∏uguje kategoria
rodzinna – open R, w której ca∏a rodzina wspólnie mo˝e wyruszyç na tras´.
Dla u∏atwienia czytania mapy bardzo przydatny, a wr´cz niezb´dny podczas zawodów, jest
mapnik, który mocujemy na kierownicy, dzi´ki
czemu ca∏y czas mamy map´ przed oczyma.
Mapnik jest obrotowy, o wymiarach 35 x 35 cm
i nie przeszkadza w jeêdzie rowerem, a dodatkowo na górze ma foli´ chroniàcà map´ przed
deszczem. Taki mapnik przydaje si´ te˝ w czasie
rodzinnych wycieczek w góry czy za miasto –
mo˝emy w∏o˝yç do niego map´ turystycznà
terenu, na którym akurat jesteÊmy, i dzi´ki temu
odwiedziç wi´cej ciekawych miejsc po drodze.
Czasami, szczególnie na poczàtku, bardzo przydaje si´ kompas, w celu zorientowania mapy
i ustalenia kierunku, w jakim mamy jechaç.

Mapa i trasy
Najwa˝niejszym elementem podczas zawodów jest mapa, na której wykreÊlona jest trasa,
jakà zawodnik musi pokonaç. Mapy sà bardzo
dok∏adne, ich skala wynosi 1:10 000, 1:15 000
lub 1:20 000, czyli 1 cm na mapie to 100 m,
150 m lub 200 m w terenie. Drogi na mapach sà
sklasyfikowane pod wzgl´dem pr´dkoÊci, z jakà
po nich mo˝emy si´ poruszaç, oraz ich szerokoÊci w terenie. Trasa na mapie jest wykreÊlona,
start zaznaczony jest trójkàtem, a poszczególne
punkty kontrolne kó∏kami, które sà po∏àczone
mi´dzy sobà, meta oznaczona jest podwójnym
kó∏kiem. Wszystkie punkty kontrolne wykreÊlona na mapie sà oznakowane kolejnym numerem
(1, 2, 3... 10), a obok tego numeru podane jest
oznaczenie kodu, jaki znajduje si´ na poszczególnym punkcie kontrolnym (1-32, 2-43...). Zadaniem zawodnika jest dotarcie do wszystkich
punktów kontrolnych wykreÊlonych na mapie
w kolejnoÊci ich numeracji oraz potwierdzenie
swojej obecnoÊci na tych punktach.
Dyscyplina ta uzmys∏awia nam, jak wa˝ne jest
zachowanie spokoju i pe∏nej koncentracji podczas
pokonywania trasy. Zawodnik musi podejmowaç
decyzje pomi´dzy poszczególnymi punktami kontrolnymi, jak najszybciej wybraç najlepszy wariant
pokonania trasy i póêniej ca∏y czas kontrolowaç,
czy prawid∏owo to realizuje, dostosowujàc do te-

Strategia podczas jazdy
Jest to najwa˝niejsza rzecz podczas zawodów.
Trasa jest za ka˝dym razem inna, wi´c ka˝dy start
wymaga podejmowania odpowiednich decyzji.
Dodatkowo odcinki pomi´dzy poszczególnymi
punktami kontrolnymi sà bardzo ró˝ne: od 200

DETEKTYW

Licencja
nr 0000505

Us∏ugi dla osób prywatnych i firm:
– rozwody, majàtek, wiarygodnoÊç biznesowa, badania
antypods∏uchowe, ekspertyzy, doradztwo, inne.

www.renoma2.com.pl
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Rady dla poczàtkujàcych
Przede wszystkim nie baç si´ mapy i ruszenia
z nià w teren. Na poczàtek radz´ bardzo powoli pokonaç tras´ i nauczyç si´ oceniania odleg∏oÊci, jakà
pokonaliÊmy, w stosunku do skali mapy, jakà mamy
do dyspozycji. Najcz´stszym b∏´dem jest zbyt szybka jazda i niekontrolowanie z mapà, gdzie w danym
momencie si´ znajdujemy. Osobom poczàtkujàcym, które si´ zgubià, cz´sto trudno jest odnaleêç
miejsce na mapie, w którym akurat si´ znajdujà.
Wówczas najlepiej wróciç do punktu, o którym wiedzieliÊmy, gdzie jest na mapie i w terenie.
Dla zabawy, ale i dla zdrowia
O korzyÊciach zdrowotnych aktywnego sp´dzania wolnego czasu nikogo nie trzeba przekonywaç.
Niewàtpliwà zaletà jazdy na orientacj´ jest równie˝
fakt, ˝e tras´ pokonujemy w przepi´knych obszarach leÊnych, jakie posiada nasz kraj, poznajemy
przyrod´ i mo˝emy si´ nià zachwycaç w ró˝nych
porach roku. Jest to wspania∏e po∏àczenie relaksu
i adrenaliny, jaka wyst´puje podczas zjazdów.
Dlaczego warto braç udzia∏ w imprezach MTBO?
Jest to wspania∏a przygoda i obok wysi∏ku fizycznego, jaki trzeba w∏o˝yç w pokonanie ka˝dego dystansu, najpi´kniejsze jest jednak odnajdywanie kolejnych punktów kontrolnych w terenie. Uprawianie tej dyscypliny bardzo u∏atwia
pokonywanie innych barier, jakie wyst´pujà
w ˝yciu ka˝dego cz∏owieka. Nigdy si´ nie poddajemy i wiemy, ˝e zawsze warto walczyç, aby dotrzeç do celu. Ka˝dy start w zawodach, pokonanie trasy i potwierdzenie wszystkich punktów
kontrolnych jest niezapomnianym prze˝yciem.
Jan Cegie∏ka
Na naszym portalu pod adresem
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/129/
n/1659 znajdà Paƒstwo szczegó∏owy regulamin mistrzostw wraz z terminarzem i lokalizacjà wszystkich etapów. Ponadto aktualne
regulaminy poszczególnych rund, bie˝àcà
klasyfikacj´ i wi´cej informacji na temat Rowerowej Jazdy na Orientacj´ mo˝na znaleêç
na stronie www.mtbo.pl.
Serdecznie zach´camy do startów!

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
email: fismag@poczta.fm

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Koncert i nowa p∏yta chóru Il Canto Magnificat
(mi´dzy innymi w Filharmonii Narodowej w Warszawie) i wyjazdów. Chór tworzy obecnie 15
obdarzonych wyjatkowà wra˝liwoÊcià muzycznà
dziewczàt, uczennic gimnazjum i liceum. Poza tym istnieje tzw. „chór m∏odszy”, kszta∏càcy
uczennice szko∏y podstawowej.
11 marca 2012 r. o godz. 17.00 w Galerii
Porczyƒskich w Warszawie (Plac Bankowy 1)
odb´dzie si´ promujàcy p∏yt´ koncert chóru

ll Canto Magnificat z towarzyszeniem orkiestry „Sinfonia Nova”. Ceny biletów to 35 z∏ dla
osoby doros∏ej i 25 z∏ dla m∏odzie˝y, do nabycia przed koncertem. W kuluarach b´dzie mo˝na b´dzie nabyç p∏yt´ (cena – 25 z∏). Serdecznie zapraszamy!

Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Weso∏ej zaprasza!

Kontakt z UTW:
• e-mail sekretariat@utw-wesola.org.pl;
• tel.: 519 173 671 (Teresa Polowczyk),
519 173 672 (Maria Surawska)
Szczegó∏owe informacje o zaj´ciach znajdà
Paƒstwo na naszej stronie internetowej
www.utw-wesola.org.pl.
Zarzàd UTW

W styczniu mieliÊmy ferie jak wszyscy
uczniowie i studenci. W lutym rozpocz´liÊmy
drugi semestr, nasi s∏uchacze kontynuowali zaj´cia edukacyjne, rozrywkowe, rekreacyjne
i sportowe. Ju˝ tradycyjnie wyje˝d˝aliÊmy do
Zamku Królewskiego.

Zwiedzanie wystawy „Stanis∏aw August – ostatni
król Polski”. Przewodnikiem spotkania by∏a
p. Beata Artymowska
W marcu zapraszamy na zaj´cia fakultatywne oraz na kolejne wyk∏ady obecnych i nowych
s∏uchaczy. Poznamy polskà sztuk´ XX wieku
prezentowanà przez p. Halin´ Polak jak zwykle
w interesujàcy sposób. W Zamku Królewskim
wys∏uchamy prelekcji o strojach w czasach
Stanis∏awa Augusta. Osoby zainteresowane
Kresami zapraszamy na wyk∏ad „Szlakiem
utraconego wysi∏ku zbiorowego. Kresy Po∏udniowo-Wschodnie, przesz∏oÊç i teraêniejszoÊç”. B´dzie te˝ kolejny wyk∏ad z cyklu Religie Êwiata – poznamy tym razem judaizm i ˚ydów mesjanistycznych. Z zakresu medycyny

us∏yszymy o zwiàzku udaru mózgu z migotaniem przedsionków. W ramach spotkaƒ
czwartkowych spotkamy si´ po raz kolejny
z filmem, poza tym
nasza s∏uchaczka –
p. Iwona Passini zabierze nas w wirtualnà podró˝ do Chin.
Warsztaty fotograficzne odbywajà si´
pod okiem fachowców
– zawodowych fotografików: Anny Krzemiƒskiej i W∏odzimierza Krzemiƒskiego.
W marcu p. Ewa
Lirska zaprasza na zaj´cia filcowania i zach´ca do kreatywnego sp´dzenia wolnego
czasu w pracowni
HOBBART, ul. Jana
Paw∏a II 240, Stara
Mi∏osna.
Dy˝ury
Kasjerki
i zapisy do UTW majà
miejsce w piàtki w godzinach 15.00–16.00
w Bibliotece G∏ównej
w Weso∏ej, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31 (nieparzyste piàtki miesiàca) oraz w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych,
ul. Jana Paw∏a II 25
(parzyste piàtki miesiàca).

Dorota Dzi´gielewska,
Fundacja Il Canto Magnificat

C AT E R I N G Â W I ÑT E C Z N Y – 6 0 0 8 0 4 4 0 4

Jesienià 2011 r.
chór Il Canto Magnificat, prowadzony przez panià
Mart´ Zamojskà-Makowskà, nagra∏ w studiu Polskiego
Radia
w ¸odzi utwór
„Stabat Mater”
autorstwa G. Pergolesiego. W czasie nagrania chórowi towarzyszy∏a orkiestra
„Sinfonia Nova”, kierowana przez dyrygenta pana ¸ukasza Wojakowskiego.
Nagranie profesjonalnej p∏yty to ukoronowanie dotychczasowych osiàgni´ç chóru. Zespó∏
dzia∏ajàcy od lat w Warszawie-Weso∏ej, ma na
swoim koncie wiele nagród, udanych koncertów
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Program OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy:
• 4 marca (niedziela), godz. 16.00
BAJANULKI – przedstawienie lalkowe dla
dzieci na podstawie baÊni J. Ch. Andersena.
Dwie Anki zabiorà
dzieci w podró˝ do
wn´trza komina, przez
który musieli si´ przedostaç Kominiarczyk
i Pastereczka, a tak˝e
nad staw, gdzie Kaczàtko przemieni∏o si´
w ¸ab´dzia.
Na w∏asne oczy widzowie b´dà mogli zobaczyç, co takiego
mia∏ w brzuchu Ba∏wan, który tak bardzo t´skni∏
za piecem. „Bajanulki” to Êwiat wyczarowany
z muzyki i lalek zrobionych na drutach, które zamkni´te w walizce, o˝ywajà zaraz po jej otwarciu.
W t´ magicznà podró˝ zabiorà dzieci Anna Kaêmierowska oraz Anna Szawiel, absolwentki Wydzia∏u Lalkarskiego Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie.
• 10 marca (sobota), godz. 12.00
WARSZTATY LEONARDA.
„Janusz Korczak – cz∏owiek,
który nikomu nie ˝yczy∏ êle”
Na zaj´ciach dzieci zapoznajà
si´ z filozofià Korczaka, jak i samym Januszem Korczakiem.
Lekarz, pedagog, pisarz, publicysta, dzia∏acz spo∏eczny, ale
przede wszystkim prekursor
dzia∏aƒ na rzecz praw dziecka
wprowadzi uczestników zaj´ç
w zagadnienia filozoficzne.
Warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci
w wieku 6-12 lat. IloÊç miejsc ograniczona, obowiàzujà zapisy pod numerem tel. 22 773 61 88.

• 10 marca (sobota), godz. 18.00
MACIEJ FORTUNA TRIO.
Koncert jazzowy w wykonaniu Macieja Fortuny (PL) –
tràbka, fluegelhorn, Franka
Parkera (USA) – perkusja
i Piotra Lemaƒczyka (PL) –
kontrabas.
Zespó∏ prezentuje wspó∏czesnà odmian´ jazzu silnie
bazujàcego na improwizacji. Muzyk´, jakà proponuje
Maciej Fortuna Trio, mo˝na
okreÊliç jako „jazz z duszà”. Jest to przede
wszystkim twórcze, niczym nieskr´powane
spotkanie – zarówno samych muzyków, jak
i stylistyk, wokó∏ których b´dà oscylowaç,
choç naturalnie – jak sama nazwa wskazuje –
punktem wyjÊciowym i koƒcowym b´dzie
oczywiÊcie JAZZ.
• 18 marca (niedziela), godz. 17.00
KANADA – pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y Marka ¸asisza.
Podczas spotkania wyruszymy w podró˝
do jednego z najwi´kszych krajów na Êwiecie.
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• 19 marca (poniedzia∏ek), godz. 14.00
KONKURS RECYTATORSKI „WARSZAWSKA
SYRENKA” – eliminacje dla laureatów eliminacji
szkolnych w dzielnicy Weso∏a.
• 24 marca (sobota), godz. 17.00
ÂWIAT DèWI¢KIEM MALOWANY – koncert
w wykonaniu uczniów Paƒstwowej Szko∏y
Muzycznej I st. nr 3 im. J. Zar´bskiego w Warszawie. Kierownictwo muzyczne – Jolanta
Generowicz.

OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A
M.ST. WARSZAWY
Warszawa, ul. Starzyƒskiego 21
tel.: 22 773 61 88, 22 773 55 99
www.domkulturywesola.net

Warsztaty zdrowego gotowania
Szukajàc mo˝liwoÊci ciekawego sp´dzenia
czasu zag∏´bi∏am si´ w internetowe poszukiwania. Zainteresowa∏a mnie oferta Pracowni Dalekowschodniej – „Warsztaty gotowania wg Pi´ciu
Przemian”. Pi´ç Przemian krà˝y∏o wokó∏ mnie
ju˝ od jakiegoÊ czasu, wi´c postanowi∏am spróbowaç na w∏asnej skórze, jak to smakuje...
Warsztat zaczà∏ si´ jogicznym porankiem (dla
ch´tnych). Krótka przerwa i Pi´ç Przemian
ruszy∏o, a w∏aÊciwie ruszy∏a opowieÊç o holistycznym dbaniu o zdrowie. Pi´ç Przemian okaza∏o si´ sposobem Êwiadomego gotowania,
w którym kucharz jak alchemik staje nad garncem i dorzuca do niego kolejne produkty tworzàc dzie∏o. Ma∏gosia, która prowadzi∏a ten
warsztat, przenios∏a nas do tej magicznej kuchni, pokazujàc, jak sprawiç, aby posi∏ki by∏y lekkostrawne i pe∏ne smaku.

Zobaczymy wa˝ne kanadyjskie miasta, takie jak
Ottawa, Toronto oraz Montreal. W Toronto
pójdziemy do China Town oraz obejrzymy
karaibski karnawa∏ zwany Caribanà. Wynajmiemy tak˝e samochód i pojedziemy
na pó∏noc do dzikiego Algonquin Park oraz
odwiedzimy pierwszà polskà osad´ w Kanadzie. OczywiÊcie wybierzemy si´ tak˝e
nad wodospad Niagara i b´dziemy podziwiaç pi´kno kanadyjskiej przyrody. Nasza
wirtualna podró˝ b´dzie ilustrowana oryginalnymi fotografiami oraz filmami.

Tematem styczniowego warsztatu by∏y po˝ywne Êniadania i od˝ywianie w czasie zimy.
Mieli∏yÊmy wi´c wspólnie zbo˝e owsa na p∏atki,
z p∏atków robi∏yÊmy owsiank´, do owsianki
przygotowywa∏yÊmy dodatki: d˝em z suszonych
fig i moreli (oczywiÊcie nie siarkowanych), pra˝one jab∏ka z cynamonem, daktyle z gruszkami,
limonkà i kardamonem, i inne smako∏yki. Najbardziej zaskakujàcy i najsmaczniejszy by∏ Êniadaniowy zestaw z czarnej fasoli i zbó˝!
Ca∏à wiedz´, zarówno teoretycznà, jak i praktycznà zapija∏yÊmy kompotem gruszkowym (bez
cukru!!!), zio∏owymi herbatami i kawà, oczywiÊcie wszystko przygotowywane by∏o zgodnie
z Pi´cioma Przemianami. Zmotywowana warsztatem powróci∏am do domu i nast´pnego dnia
przygotowa∏am obiad... rodzina zjad∏a, obliza∏a
si´ i wyjad∏a reszt´ kaszy.

Podstawà zdrowej kuchni wed∏ug Ma∏gosi
i Arka Ruchomskich jest odnalezienie przyjemnoÊci w gotowaniu, rozluênienie, ÊwiadomoÊç,
serce i jeszcze kilka innych drobiazgów. Mam
wra˝enie, ˝e ten warsztat zbli˝y∏ mnie nie tylko
do Kuchni wg Pi´ciu Przemian, ale te˝ dbania
o zdrowie poprzez dopasowanie nie siebie do jakiejÊ diety, ale tego, co jem, do mnie.
Jolka vdr Veer
Pi´ç Przemian jest jednym z podstawowych
za∏o˝eƒ Tradycyjnej Medycyny Chiƒskiej. System pi´ciu elementów stanowi elastycznà
struktur´, której harmonia wyra˝a si´ w ciàg∏ej, dynamicznej zmianie. W tradycyjnej
chiƒskiej dietetyce mówi si´, i˝ w przyrodzie
wszystko ulega transformacji. Stàd, by utrzymaç zdrowie, powinniÊmy dostosowaç przygotowywanie posi∏ków do tych naturalnych
procesów.
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Sàsiedzkie muzykowanie w Starej Mi∏osnej
By∏o mroêne popo∏udnie 4 lutego – wystartowaliÊmy! W sali Gimnazjum nr 119 odby∏ si´
koncert „Jak dobrze mieç sàsiada”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna pod kierownictwem Doroty Czajkowskiej.
Mimo zimna za oknem, atmosfera by∏a goràca.

Koncert by∏ podzi´kowaniem dla mieszkaƒców Weso∏ej za otwarcie serc i pomoc w zbiórce ˝ywnoÊci na paczki Êwiàteczne, których zgromadzi∏o si´ naprawd´ du˝o (pomoc otrzyma∏o 20 rodzin z Weso∏ej).
PowinniÊmy byç dumni, ˝e w naszej dzielnicy
jest tylu zdolnych ludzi, o których na co dzieƒ
mo˝emy nie s∏yszeç – naszych sàsiadów ch´tnych do pracy i bezinteresownej pomocy, którzy
tego wieczora ujawnili swoje talenty: zagrali i zaÊpiewali dla nas. WÊród nich znalaz∏a si´ piosen-

karka i aktorka Beata Kacprzyk, sopranistka Kasia S∏uszniak, zespó∏ taneczny „RODONDO”
z UTW w Weso∏ej sk∏adajàcy si´ z kobiet, które
swojà energià i zapa∏em wyprzedziç mogà niejednego m∏odego mieszkaƒca Starej Mi∏osnej.
Wystàpi∏ tak˝e zespó∏ „MALWY” z OÊrodka Kultury w Weso∏ej, pod kierownictwem Joanny Kie∏biewskiej. Panie z Malw zosta∏y przedstawione
jako „najpi´kniejsza cz´Êç naszych mieszkaƒców” i zaÊpiewa∏y znane, ale pewnie przez wielu
ju˝ zapomniane polskie piosenki, m.in. Czerwone
jab∏uszko, Hej bystra woda
czy Gdybym mia∏ gitar´.
MogliÊmy równie˝ us∏yszeç wokalistki Kasi´
Kwiat, Dominik´ Kazimierskà i Monik´ Kisiel.
Du˝e wra˝enie na publicznoÊci wywar∏ Tercet
„DOMINTER”, w którego
sk∏ad wchodzili: Teresa
Szulborska, Józef Kaszczyszyn oraz Dominik Olszewska – zespó∏ ∏àcznie liczàcy
ponad 200 lat! Objawieniem muzycznym koncertu by∏ Waldemar Wàsik
– muzyk, akompaniator oraz, jak si´ okaza∏o,
Êwietny piosenkarz. Akompaniowa∏ i kierowa∏
sferà muzycznà Andrzej ˚arnecki. Mi∏ym akcentem koncertu by∏ fakt, ˝e zaÊpiewa∏a dla nas

równie˝ sama organizatorka
– Dorota Czajkowska.
Mimo mrozów widownia
nie zawiod∏a. Pojawili si´ nie
tylko znajomi, przyjaciele i rodziny wyst´pujàcych, ale tak˝e sàsiedzi. Po koncercie na
twarzach s∏uchaczy mo˝na
by∏o dostrzec zadowolenie
z tego muzycznego spotkania sàsiedzkiego, co potwierdzi∏o si´, kiedy zapyta∏am
jednego z widzów o wra˝enia. Odpowiedzia∏, ˝e
bardzo mu si´ podoba∏o i cieszy si´, ˝e sà ludzie,
którzy swój czas i prac´ poÊwi´cajà na to, aby innym ˝y∏o si´ milej.
Angelika Mazurkiewicz

Program OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”, filii OK Weso∏a:
• 8 marca (czwartek), godz. 19.00
MÓJ GA¸GANKOWY ÂWIAT – wernisa˝ prac
Miros∏awy Choiƒskiej.
Podczas wystawy
autorka zaprezentuje
r´cznie szyte obrazy,
których inspiracjà
by∏y zarówno bajki
dla dzieci, jak i dzie∏a impresjonistów.
Wystawa potrwa
do 6 kwietnia 2012.
Zapraszamy serdecznie.
• 16 marca (piàtek), godz. 10.40
NIE TYLKO FANFARY –
koncert z cyklu „Filharmonia
Narodowa dla dzieci”.
Instrumenty d´te blaszane
majà w Europie bogatà i bardzo d∏ugà histori´. Ze wzgl´du
na swój mocny, donoÊny
dêwi´k s∏u˝y∏y najpierw
do grania ró˝nego rodzaju sygna∏ów i fanfar. Jednak z czasem, dzi´ki licznym udoskonaleniom konstrukcyjnym,
uzyska∏y takie mo˝liwoÊci techniczne i brzmie-

niowe, które pozwoli∏y na ich zastosowanie
w muzyce artystycznej i popularnej. Wa˝ne
miejsce zajmujà tak˝e w kameralistyce, gdzie
szczególne znaczenie zyska∏ kwintet instrumentów d´tych blaszanych.
Taki w∏aÊnie zespó∏ wystàpi w naszym koncercie, prezentujàc efektowne utwory oryginalnie napisane na ten sk∏ad oraz aran˝acje wielu
przebojów sal koncertowych.
OczywiÊcie s∏uchaniu muzyki towarzyszyç
b´dà komentarze dotyczàce historii i budowy instrumentów.
• 17 marca (sobota), godz. 18.00
KABARETOWE POWITANIE WIOSNY.
Wystàpià: Kabaret CHYBA, Kabaret HYRKI
oraz uczestnicy warsztatów kabaretowych
dzia∏ajàcych w Filii ODT „Pogodna”.
Miejsce: Gimnazjum nr 119, ul. Klimatyczna 1
• 25 marca (niedziela), godz. 16.00
KSIÑ˚¢ I ˚EBRAK. Przedstawienie dla
dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Art-Re.
Przypadek sprawia, ˝e Ksià˝´ i ˚ebrak
spotykajà si´. Okazuje si´, ˝e sà niezwykle
do siebie podobni. Wpadajà na pomys∏, ˝eby zamieniç si´ rolami. Ka˝dy z nich ma
szans´ poznaç zupe∏nie inne ˝ycie. Niekoniecznie

jest to zamiana na lepsze... Dzi´ki temu doÊwiadczeniu Ksià˝´ poznaje smutny los poddanych,
a ˚ebrak przekonuje si´, ˝e ˝ycie w pa∏acu nie
jest takie pi´kne, na jakie wyglàda. Spektakl uczy,
jakà wartoÊç majà uczciwoÊç i przyjaêƒ.
• 29 marca (czwartek), godz. 18.30
WIECZORNE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE
DLA DZIECI
Pisanki inaczej – warsztaty dla dzieci poprowadzi Izabela Jastrzàb (liczba miejsc ograniczona, zapisy przyjmujemy pod numerem tel.
22 427 37 74).
• 29 marca (czwartek), godz. 19.00
WIECZORNE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE
DLA DOROS¸YCH
Âwiece – warsztaty decoupage dla doros∏ych
poprowadzi Dorota ¸asisz (liczba miejsc ograniczona, zapisy przyjmujemy pod numerem tel.
22 427 37 74).
Filia OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a
OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH
„POGODNA”
Os. Stara M∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa, tel. 22 427 37 74

13

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
rodzinà, przyjació∏mi i znajomymi wprowadza nas
w Êwiat ubogich dzielnic
Bristolu, ekskluzywnej szko∏y dla nieprzeci´tnych ch∏opców oraz ulic Nowego Jorku w przededniu II wojny Êwiatowej.
PowieÊç porównywana jest do znakomitej Sagi rodu Forsyte’ów.
Polecam!

Kàcik bibliofila
Czas poka˝e
Jeffrey Arche
Angielski pisarz,
Jeffrey Archer, autor wielu powieÊci,
m.in. Synów fortuny,
Sprawy honoru, czy
Córki marnotrawnej,
po cz´Êci zekranizowanych, oddaje do ràk czytelników kolejnà ksià˝k´. Tym razem jest to pierwsza cz´Êç epickiej sagi, w której g∏ówny
bohater Harry Clinton wraz ze swojà

6. So∏tysik M. – Mocne ramiona pani
Kicz
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Jolibois Ch. – Chc´ mieç brata
2. Feldman T. – Portrety przyjació∏
3. Beskow E. – Zimowa wyprawa Ollego
4. Flanagan J. – Cesarz Nihon-Ja
(Zwiadowcy cz. 10)
Literatura popularnonaukowa:
1. Mro˝ek S. – Dziennik T. 2 1970–1979
2. Sbalchiero P. – Ojciec Pio: Êwi´ty
stygmatyk z Pietrelciny
3. Bronson P. – Rewolucja w wychowaniu

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Archer J. – Czas poka˝e
2. Akunin B. – Azazel
3. Orwell G. – Brak tchu
4. Leon D. – Cicho, we Ênie
5. Grzegorczyk J. – Puszczyk

Iza Zych

Gryzonie – zwierz´ta domowe, cz. I
Gryzonie
towarzyszà
ludzkoÊci od poczàtku jej
istnienia. By∏y z regu∏y nieproszonymi goÊçmi, poniewa˝ zjada∏y zapasy, zanieczyszcza∏y je przy okazji
moczem i ka∏em, niszczy∏y
ró˝ne sprz´ty i wyroby (liny, rzemienie). Dlatego te˝
t´piono je bezlitoÊnie. Obecnie stosunek
do nich uleg∏ zmianie. Znalaz∏y zastosowanie
jako zwierz´ta laboratoryjne, a ze wzgl´du
na ma∏e wymagania jako zwierz´ta domowe.
Najcz´Êciej hodowanymi gatunkami sà myszy,
szczury, Êwinki morskie, koszatniczki, myszoskoczki i chomiki. W tym artykule przybli˝´
paƒstwu niektóre wymagania Êrodowiskowe,
ale równie˝ niektóre problemy zdrowotne myszy, szczura i Êwinki morskiej.
Myszy domowe nale˝à do najmniejszych
ssaków. Z tego powodu budzà du˝e zainteresowanie wÊród najm∏odszych. Mo˝na je hodowaç
w dobrze wentylowanych klatkach, w Êrodku
których da si´ zainstalowaç domki, ko∏owrotki
i inne zabawki. Dzi´ki temu nasze ma∏e zwierzàtka nie b´dà si´ nudziç. Temperatura otocze-

nia nie powinna przekraczaç 30°C (optymalna
to 18–22°C), poniewa˝ mo˝e to spowodowaç
udar cieplny u zwierz´cia. Na dno klatki najlepiej wysypaç trociny, które dobrze ch∏onà wilgoç. Myszy w naturze ˝ywià si´ ró˝nymi nasionami, dlatego te˝ w warunkach domowych podajemy im specjalne mieszanki. Dobrym urozmaiceniem mo˝e byç podawanie chleba (najlepiej suchego), ziarna owsa, a tak˝e niewielkie
iloÊci marchwi, liÊci kapusty, kalafiora, selera.
Warzywa nale˝y podawaç stopniowo, w ma∏ych iloÊciach, aby nie wystàpi∏a biegunka. Dobrze jest te˝ do klatki w∏o˝yç troch´ siana (reguluje procesy trawienne). Najcz´Êciej wyst´pujàce schorzenia to: zapalenia skóry i biegunki na tle pokarmowym, nowotwory, urazy mechaniczne.
Cz´sto hodowanym gryzoniem jest te˝
szczur w´drowny. Mo˝na te zwierz´ta trzymaç
w klatkach lub np. w akwariach wyÊcie∏anych
trocinami, s∏omà lub sianem. Najlepszà temperaturà dla niego jest 15–27°C przy wilgotnoÊci 40–70%. Przy ni˝szej wilgotnoÊci mo˝e
dochodziç do wystàpienia schorzeƒ uk∏adu oddechowego. Natomiast temperatura powy˝ej 30°C mo˝e spowodowaç udar cieplny jak
u myszy. Szczury sà
OÊrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej zwierz´tami wszystko˝ernymi, dlatego
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk
w ich diecie powinny
znaleêç si´ produkty
• NOWOCZESNE METODY LECZENIA: bólów kr´gos∏upa,
pochodzenia roÊlinzmian zwyrodnieniowych, bólów g∏owy, wad postawy (zaj´cia
nego i zwierz´cego.
indywidualne i grupowe), dyskopatii
Podajemy im specjal• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA
• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

• Gimnastyka korekcyjna – zaj´cia indywidualne i grupowe
z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.
Aerobic – pilates, çw. wyszczuplajàce, çw. kszta∏tujàce, stretching

•
• Joga dla kr´gos∏upa

tel.

22 773 22 53
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Warszawa-Weso∏a
ul. S∏onecznej Polany 5

ne mieszanki, ale równie˝ Êwie˝e owoce i warzywa, gotowane jajka, ciastka dla psów, gotowane mi´so, ryby, chleb. Zbyt du˝e iloÊci bia∏ka mogà spowodowaç alergi´ i wysypk´. Oty∏oÊç naszego pupila prowadzi najcz´Êciej
do chorób nowotworowych. G∏ównie wyst´pujàce u tych zwierzàt choroby to: ropnie skóry,
grzybice skóry, niewydolnoÊç nerek, biegunki,
cukrzyca.
Najcz´Êciej trzymanym w domu gryzoniem
jest Êwinka morska. Sprzyjajà temu niewielkie
wymagania ˝yciowe i ∏atwoÊç hodowli. Klatka
lub akwarium dla Êwinki powinny byç wy∏o˝one
trocinami lub Êció∏kà. Optymalnà temperaturà
dla niej jest temperatura pokojowa. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura mo˝e prowadziç
do Êmierci. W diecie powinny znaleêç si´ specjalistyczne mieszanki, kolby kukurydzy, biszkopty oraz siano. Oprócz tego równie˝ owoce,
warzywa (jab∏ka, marchew, buraki, pietruszka,
sa∏ata, por, seler), a tak˝e m∏ode p´dy malin,
ga∏àzki brzozy oraz Êwie˝a trawa. Pokarm zielony podajemy ma∏ymi porcjami, aby nie wywo∏aç wzd´ç. Problemy, jakie napotkamy hodujàc
Êwinki, to: biegunki, zapalenia skóry, uszu,
oczu, choroby uk∏adu oddechowego.
Katarzyna Zakrzewska
Lekarz weterynarii
Gabinet Weterynaryjny
Stara Mi∏osna, ul. Rubinowa 14
Tel. 22 773 13 89, 604 871 490

PRACE WYSOKOÂCIOWE

„PO LINIE”

Faktura VAT

☎ 606-808-358
• ODÂNIE˚ANIE DACHÓW, POSESJI
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Witajcie
wÊród
nas

Zapraszamy do publikacji zdj´ç najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Nieposiadajàcym portretu nowo narodzonego maleƒstwa nasz sponsor, firma Foto-OSKAR, wykona takie zdj´cie za darmo! Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10 x 15 cm. Wykonane w∏asnor´cznie zdj´cia mo˝na zostawiç w sklepie Baby
Boom – ul. Jana Paw∏a II (róg Diamentowej) lub w sklepie dla dzieci Pati na ul. Borkowskiej 4 (ko∏o drewnianego
koÊcio∏a). Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres e-mail: redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
(zdj´cie musi byç zeskanowane co najmniej na wymiar 4 x 5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do
nast´pnego numeru przyjmujemy do 20 marca 2012 r.

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

Listy do redakcji
Jestem sta∏à czytelniczkà „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, natomiast do wypowiedzi na ∏amach
pisma sk∏oni∏y mnie listy czytelników zamieszczone w numerze 132 ze stycznia 2012 r.: „Niebezpieczny przystanek” i „Czy Urzàd Dzielnicy w Warszawie-Weso∏ej jest pogrà˝ony w letargu?”, gdy˝
obie wypowiedzi dotyczà problemów mieszkaƒców ul. Szmaragdowej, przy której mieszkam.
Autor pierwszego listu podkreÊla, jak niefortunnie usytuowany jest przystanek Sagali
(na ulicy Jana Paw∏a II), gdy˝ stanowi ustawiczne zagro˝enie dla pieszych.
Pragn´ poinformowaç, ˝e mieszkaƒcy ul. Szmaragdowej kilkakrotnie zwracali si´ do w∏adz dzielnicy, usilnie proszàc o przeniesienie przystanku
przed ulic´ Sagali, czyli w kierunku Lidla, przede
wszystkim ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa, ale tak˝e
z tego powodu, ˝e przystanek usytuowany jest

przed naszymi oknami, naprzeciwko naszych
ogródków, gdzie chcielibyÊmy odpoczàç po pracy.
Autobusy zatrzymujàc si´ i ruszajàc z przystanku
ha∏asujà, a my jesteÊmy bezradni, gdy˝ w∏adze wykazujà ca∏kowità oboj´tnoÊç na nasze proÊby.
W∏aÊnie oboj´tnoÊç w∏adz dzielnicy jest tematem drugiego listu do redakcji w numerze 132.
My tak˝e, podobnie jak autor listu, doÊwiadczamy jej ustawicznie. W∏adze dzielnicy nawet nie
odpowiadajà na nasze petycje. Ostatnià proÊb´
z podpisami mieszkaƒców adresowanà do Burmistrza, z∏o˝yliÊmy w Urz´dzie Dzielnicy w listopadzie. Dotàd pozosta∏a bez odpowiedzi.
MyÊl´, ˝e naszym w∏adzom nale˝y dedykowaç wiersz naszego noblisty Czes∏awa Mi∏osza:
„Który skrzywdzi∏eÊ cz∏owieka prostego
Âmiechem nad krzywdà jego wybuchajàc,
Nie bàdê bezpieczny...”.
Imi´ i nazwisko autorki listu
do wiadomoÊci redakcji

O listach do redakcji
s∏ów kilka
Szanowni Paƒstwo, uprzejmie informujemy, ˝e zarówno na ∏amach „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” jak i na naszej stronie internetowej www.wiadomoscisasiedzkie.pl
publikujemy wy∏àcznie listy imiennie podpisane przez autora. W liÊcie nale˝y podaç,
czy ˝yczà sobie Paƒstwo upublicznienia
autorstwa, czy te˝ dane te majà pozostaç
wy∏àcznie do wiadomoÊci redakcji – obie
te formy pozwalajà na publikacj´. Nie b´dà
natomiast publikowane listy anonimowe
lub podpisane przez bli˝ej nieokreÊlonà
grup´ osób (np. mieszkaƒcy osiedla Zielona, mieszkaƒcy Weso∏ej etc.).
Redakcja
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Nowe Osiedle przy ul. Motylkowej w Mi´dzylesiu
Atrakcyjna lokalizacja – atrakcyjna cena
Zapraszamy do zapoznania si´ z naszà inwestycjà
po∏o˝onà przy ulicy Motylkowej w Mi´dzylesiu
stanowiàca docelowo kompleks 5 budynków o ca∏kowitej powierzchni 5 x 522,90m2 na terenie 3497m2
z bezpoÊrednim wjazdem od ulicy Motylkowej.
W pierwszym budynku znajdujà
si´ dwa lokale o pow. 96,95m2
(dwupoziomowe) plus ogród
oraz dwa o pow. 62,32m2.
Budynki oddawane b´dà etapowo. Pierwszy budynek oddany b´dzie do 30 czerwca 2012 r.

G∏ówne atuty osiedla:
• Bliskie sàsiedztwo terenów leÊnych, miejsc rekreacji i wypoczynku.
• Kilka linii autobusowych oraz Szybka Kolej Miejska ∏àczàca Mi´dzylesie ze wszystkimi najwa˝niejszymi punktami
Warszawy. Osoby poruszajàce si´ samochodem mogà korzystaç z pobliskich szlaków komunikacyjnych ∏àczàcych
si´ z Trasà Siekierkowskà, Trasà ¸azienkowskà, Wa∏em Miedzeszyƒskim.
• Przyszli mieszkaƒcy b´dà mieli dost´p do pe∏nej infrastruktury lokalnej, takiej jak sklepy, punkty us∏ugowe, urz´dy, szpitale, szko∏y, przedszkola.
• W odleg∏oÊci ok. 2 km znajduje si´ nowy basen i lodowisko w Aninie.
• W odleg∏oÊci nieca∏ych 5 km znajduje si´ Centrum Handlowe Promenada. Podobny dystans dzieli naszà inwestycj´
od Centrum Handlowego Goc∏aw.

WczeÊniejsza rezerwacja lokali pozwoli Paƒstwu uzyskaç do 15% rabatu na ceny mieszkaƒ
Biuro Sprzeda˝y: tel. 505 283 785, e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl

www.ulicamotylkowa.pl
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Wszystko o ulicach Warszawy,
dzielnica po dzielnicy
2 miesiàce temu ruszy∏ najwi´kszy
w Polsce serwis informacyjny o ulicach
polskich miast Ulice Twojego Miasta
(www.utm.info.pl). Na dzieƒ dzisiejszy
sà opracowane wszystkie
ulice, place, skwery, ronda, mosty Warszawy (ponad 5400 pozycji, 20 000
stron autorskiego tekstu).
Do koƒca 2012 roku firma chce rozpoczàç wspó∏prac´ z 3 innymi du˝ymi
miastami w Polsce.
Ka˝da z ulic jest opisana, wi´kszoÊç
posiada tak˝e zdj´cia robione przez zespó∏ projektowy UTM, a tak˝e w du˝ej
mierze przez internautów.
Oprócz historii danej ulicy, ka˝dy
u˝ytkownik mo˝e znaleêç tysiàce informacji na temat ciekawych osób mieszkajàcych w jego okolicy, ciekawostki
architektoniczne, informacje na temat
swoich przodków i wiele innych rzeczy.
Elementy internetowe wzbogacane
sà o wycieczki terenowe po Warszawie.

motortest®
Krzysztof
Krzysztof Szadkowski
Szadkowski
rok
rok za∏.
za∏. 1979
1979

18

Sà to spacery bardzo niszowe, wàsko
zakrojone, prowadzone w nowatorski
na polskim rynku sposób. Ka˝da wycieczka jest fotografowana, nagrywana
i wieƒczona konkursem
z nagrodami dla najbardziej uwa˝nych s∏uchaczy.
Ju˝ na wiosn´ zaplanowano wycieczki po Weso∏ej, Pradze-Po∏udnie
i Wawrze. „Na dzieƒ dzisiejszy mamy opracowanych 150 spacerów, z czego du˝a cz´Êç obejmuje te 3 dzielnice.
OczywiÊcie od r´ki jesteÊmy w stanie
przygotowaç indywidualny spacer na
najbardziej wyrafinowane gusta jego
odbiorców” – mówi Grzegorz St´pieƒ,
wspó∏za∏o˝yciel UTM.
Oprócz wycieczek, zespó∏ UTM
prowadzi te˝ spotkania tematyczne
w oÊrodkach kulturalnych na terenie
ca∏ego miasta. Nied∏ugo zawita z takim spotkaniem równie˝ do Weso∏ej,
o terminie spotkania poinformujemy
Paƒstwa w nast´pnym numerze „WS”.
Jako
próbk´
ciekawej i bogatej
bazy serwisu Ulice Twojego Miasta prezentujemy
poni˝ej kilka ciekawostek o weso∏owskich ulicach.

Salon przy ul. Hynka 2a, Warszawa-Ok´cie
Godziny otwarcia: pon.–pt. 90000–180000, sob. 90000–150000.

tel./fax 22 868-01-21

www.motortest.com.pl

Ze wzgl´du na
bardzo szybki rozwój, portal UTM
pilnie poszukuje
nietuzinkowych
przewodników
miejskich, specjalizujàcych si´
w dzielnicach prawobrze˝nej Warszawy. Zainteresowani proszeni sà
o kontakt z Dyrektorem Generalnym UTM – Grzegorzem St´pniem
(tel. 515-229-783,
e-mail: gstepien
@utm.info.pl).

„Najm∏odszy” patron
Jest nim niewàtpliwie Êw. Antoni, który swojà ulic´ otrzyma∏
10.02.2011 roku. Dobrze znajà
jà zapewne wszyscy wierni przychodzàcy do stojàcego tu˝ obok
koÊcio∏a Êw. Antoniego Padewskiego (ul. Borkowska 1). Âwiàtynia ma prawie 100 lat (powsta∏a w 1916 roku w Rokitnie),
jednak od 1949 roku znajduje
si´ w tym miejscu. 1.07.1965 roku wpisana zosta∏a do rejestru
zabytków.
Ksiàdz proboszcz Józef Iwaniuk
Ten powszechnie lubiany duchowny otrzyma∏ swojà ulic´
10.07.2009 roku, w szesnaÊcie
lat po nag∏ej Êmierci. Ze Starà
Mi∏osnà zwiàza∏ si´ w lipcu 1968
roku, kiedy to zosta∏ proboszczem tutejszej parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa. WczeÊniej s∏u˝y∏ m.in. w warszawskich parafiach Êw. Augustyna
przy Nowolipkach oraz w koÊciele Êw. Micha∏a Archanio∏a
w Grodzisku, gdzie pe∏ni∏ obowiàzki rektora koÊcio∏a.
Skupisko literatów
Spacerujàc w okolicach Urz´du
Dzielnicy Weso∏a natrafimy na
prawdziwe zag∏´bie ulic, których
patronami sà klasycy literatury
polskiej. Tylko tu bowiem spotkali si´ Julian Ursyn Niemcewicz, W∏adys∏aw Stanis∏aw Reymont, Adam Mickiewicz, Henryk
Sienkiewicz, Eliza Orzeszkowa
i Juliusz S∏owacki, a po drugiej
stronie ul. 1 Praskiego Pu∏ku
równie˝ Cyprian Kamil Norwid
i Stefan ˚eromski. Mamy te˝ leÊnà Êcie˝k´ noszàcà nazw´ Literatów. Czy˝by nazwy nie by∏y
przypadkowe i zaprasza∏y do
znajdujàcej si´ nieopodal Biblioteki Publicznej?
Micha∏ Szymaƒski
– przewodnik UTM
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S∏ów kilka o sukcesach uczniów
SSP nr 12 im. E. Bu∏haka
W I semestrze roku szkolnego 2011/2012
mogliÊmy liczyç na naszych podopiecznych,
którzy zdobywali liczne nagrody i wyró˝nienia
nie tylko na terenie dzielnicy Weso∏a, ale tak˝e
odnosili sukcesy w rankingach krajowych.
W „Alfiku” matematycznym nagrod´ organizatora, czyli tygodniowy obóz naukowo-wypoczynkowy zdoby∏ Jakub Âlàzek z kl. 3a. Wyró˝nieni
w tym konkursie zostali: Adam Wojciechowski
z kl. 6b i Maksymilian Minchberg z kl. 4b.
Nie tylko „królowa nauk” mia∏a swoich zwyci´zców. Równie˝ humaniÊci osiàgn´li wysokie noty
w „Alfiku” humanistycznym. 7 miejsce w Polsce i 3
w województwie mazowieckim zajà∏ StaÊ Gorzeliƒski z 6a, który w nagrod´ tak˝e pojedzie na obóz.
˚yczymy kolejnych sukcesów, a przede wszystkim wiary we w∏asne si∏y i mo˝liwoÊci.

J. niemiecki / j. angielski:
• Ogólnopolski konkurs j. niemieckiego „JERSZ”:
A. Wojciechowski (6b) – 73,5%; M. Belowski
(6b) – 68,75%; J. Ostaszewski (5a) – 68,25%.
• Dzielnicowy konkurs „Dyktando J´zykowe”:
J. Sobieraj – 2 miejsce w dzielnicy.
Informatyka:
• Mazowiecki konkurs informatyczny dla szkó∏
podstawowych: Logomocja – K. Kukliƒski (6b),
D. Wawszczak (3a) – przeszli do II etapu.
Matematyka:
• Âwiatowy Dzieƒ Tabliczki Mno˝enia – 28
uczniów zosta∏o ekspertami szybkiego liczenia;

Sport:
• „Od zabawy do sportu” – 2 miejsce w dzielnicy
• Dzielnicowe zawody w unihokeju: dziewcz´ta
– 3 miejsce, ch∏opcy – 4 miejsce.
• Dzielnicowe zawody w tenisie sto∏owym:
K. Gutowski (5b), P. Rudnicki (5b), Sz. Mikulski (5b) – 1 miejsce
J. polski:
• XII Ogólnopolski konkurs „Z poprawnà polszczyznà na co dzieƒ” (kl. 0–3). Najwy˝sza
punktacja: D. Wiszowaty (1a), H. Grzàdkowska (3a), M. Brzozowska (3b), K. Gomó∏ka
(3b), M. J´drzejewski (3b).
• Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „ALFIK”
– STAÂ GORZELI¡SKI z 6a, z wynikiem
94,17%, zajà∏ 3 miejsce w województwie
mazowieckim i 7 w kraju.
WYRÓ˚NIENIA:
- wynik bardzo dobry: Ola Dymacz (4b)
- wynik dobry: Kuba Dmochowski (4b), Justyna Âmigielska (4b), Janek Ostaszewski (5a),
StaÊ Kurzyna (5a), Ola Kornowicz (5a),
Marta Krupa (6b), B∏a˝ej Niezgoda (6a).

Tej zimy dzieci z SP 174 wyjecha∏y w ferie do
Mi∏kowa na aktywne zimowisko zorganizowane
przez nauczyciela SP 174 Jolant´ Ilewicz, instruktora Macieja Ilewicza i instruktora Micha∏a
Guzika. PojechaliÊmy razem – szko∏y podstawowe i gimnazjum z Miƒska Mazowieckiego, Sulejówka, dzielnicy Weso∏a i innych cz´Êci Warszawy, z Wroc∏awia i Jeleniej Góry. Kolejny rok m∏odzie˝ i dzieci z ró˝nych miast spotka∏y si´ na
stokach narciarskich.
Pomimo ró˝nego stopnia umiej´tnoÊci jazdy
na nartach Êwietnie bawi∏y si´ i szusowa∏y
pod okiem wykwalifikowanych instruktorów
i kadry pedagogów. W sumie 44 dzieci jeêdzi∏o
na stokach w Karpaczu: Bia∏ym Jarze, Kopie,
Karpatce oraz w Êwietnie przygotowanych
Sudetach Czeskich –
w Harrachovie, podziwiajàc stoki wokó∏
skoczni mamuciej,
oraz w Rokitnicy.
Dzieci w wieku od 5
do 17 lat, tworzàc
barwnà i weso∏à grup´,

D

Muzyka:
• II Szkolny Konkurs Kol´d, Pastora∏ek i Piosenek Âwiatecznych:
- M. Nowak, Z. Or∏owska (1b) – 1 miejsce
- M. Syska, duet M. Brzozowska, J. Wiszowata (3b), H. Grzàdkowska – 2 miejsce
- N. Kielczyk (2b), A. St´pieƒ (1a), K. Twardowska (2b) – 3 miejsce.
SSP 12

A

sp´dzi∏y tydzieƒ ferii zimowych w okresie od 15
do 22 stycznia, je˝d˝àc na ró˝nych trasach narciarskich rano i wieczorem.
Obóz zakoƒczy∏ si´ imponujàcym slalomem
narciarskim, w którym wy∏oniono zwyci´zców
w poszczególnych grupach. Rozdano medale i nagrody rzeczowe, urzàdziliÊmy równie˝ wieczór
z materia∏ami multimedialnymi z naszego pobytu.
Zimowiska, które organizujemy, majà wspania∏ych uczestników, którzy z ka˝dym rokiem
doskonalà swoje umiej´tnoÊci pod okiem kadry.
W tym roku byli z nami: Joanna Radomyska –
nauczyciel ZS 94 (Zielona), Pawe∏ Malinowski,
Maciej Ilewicz, Iga Ilewicz.
Jolanta Ilewicz

Gabinet Weterynaryjny

„AMICUS”
ul. Hebanowa 16

AUTO NA GAZ
A

Plastyka:
• Wojewódzki konkurs plastyczny „Krajobraz
mazowiecki” – 6 wyró˝nieƒ w etapie szkolnym.

Zimowisko w Mi∏kowie

Sukcesy uczniów Spo∏ecznej Szko∏y
Podstawowej w I pó∏roczu 2011/12 roku

R

A. Wiƒska (kl. 3a) – IV miejsce w Internetowym Mat-Log MT EXPERT.
• Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Alfik” –
najwi´cej punktów zdobyli:
- Jakub Âlàzek (3a) 143,75 pkt – nagroda
- Adam Wojciechowski 137,5 pkt
- Maksymilian Minchberg 127,5 pkt

N

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

bierze udzia∏ w Akcji Sterylizacji ARKA w marcu
2012 r. – zabiegi po promocyjnych cenach
Êwiadczy opiek´ weterynaryjnà dla zwierzàt bezdomnych i wolno ˝yjàcych kotów w Dzielnicy Weso∏a

tel. 22-773-10-88, 606-482-555

ul. 1 Praskiego Pu∏ku 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
tel. 022 499 80 59
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72
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Zimowa harcerska przygoda
Pierwszy tydzieƒ ferii zimowych harcerki
i harcerze z Weso∏ej sp´dzili w Zawoi. Po przyjeêdzie na miejsce pierwsza rzecz, która nas za-

Druhny z 44 MDH-ek Archandraja im. El˝biety
Zawackiej „ZO” wcieli∏y si´ w himalaistki, których celem by∏o dotrzeç na Mount Everest.
44 MDH-ek Kasjopea im. Danuty Siedzikówny „Inki” by∏y druidami, które dà˝y∏y
do zdobycia kamienia màdroÊci. W nocy
mo˝na by∏o przestraszyç si´ wikingów
(44 WDH-y Stanica), oraz spotkaç detektywów rozwiàzujàcych coraz to nowe zagadki
(44 WDH-y Kedyw). Poza zaj´ciami przygotowanymi przez dru˝ynowych, mieliÊmy

chwyci∏a, to Ênieg po kolana, którego w Warszawie by∏o brak. Drugiego dnia zwiedziliÊmy
Muzeum Browaru w ˚ywcu, gdzie przenieÊliÊmy si´ w czasie, aby zobaczyç, jak zmienia∏
si´ proces powstawania piwa od 1856 r. do
dzisiaj. Oprócz je˝d˝enia na nartach i chodzenia po górach dru˝yny realizowa∏y swoje
obrz´dowoÊci (g∏ównà tematyk´ zimowiska).

Czuwaj!
sam. Agnieszka Koz∏owska

Wi´cej ni˝ 220 linii tekstu, ale
warto je wszystkie przeczytaç
Przeczyta∏am ciekawà ksià˝k´ Ma∏gorzaty
Gutowskiej-Adamczyk pt. „220 linii”. Autorka
powieÊci jest nie tylko utalentowanà pisarkà, jest równie˝ historykiem teatru, scenarzystkà filmowà i dziennikarkà. Napisa∏a wiele ciekawych ksià˝ek dla m∏odzie˝y,
które zosta∏y nagrodzone. Literatura Pani Ma∏gorzaty podoba si´ nie tylko m∏odym
czytelnikom, po jej ksià˝ki
ch´tnie si´gajà nasi rodzice.
Czy chcecie poznaç tajemnice interesujàcej powieÊci? Czy ciekawi jesteÊcie,
czym jest prawdziwa przyjaêƒ i jakie uczucia b´dà towarzyszyç rodzàcej
si´ pierwszej mi∏oÊci?
Ta ksià˝ka dostarcza czytelnikom wiele
wzruszajàcych i niezapomnianych przygód,
które b´dà mogli prze˝ywaç wraz z bohaterami.
Pasja podró˝y po Warszawie zapoczàtkuje inne, równie ciekawe zainteresowania g∏ównego
bohatera i jego przyjació∏. B´dziecie Êledziç losy rodzàcej si´ pierwszej mi∏oÊci, ukazanej ciep∏o, ciekawie i z humorem.
Kolejne strony utworu sprawià, ˝e ∏atwo uto˝samimy si´ z bohaterami, z ich dà˝eniami, fascynacjami. Dostarczà g∏´bokich prze˝yç zwiàzanych
z chorobà jednego z bohaterów. Czytelnicy b´dà
podziwiaç wspólne przezwyci´˝anie trudnoÊci,
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okazj´ tworzyç ró˝ne cuda z siana tj. zajàce,
ba∏wany, serduszka. MogliÊmy pos∏uchaç
gaw´dziarzy, po których wizycie zimowiskowym hitem sta∏a si´ piosenka o Zawoi.
Druhny zabra∏y te˝ do domu pi´kne malowid∏a na szkle. Naszà przygod´ skoƒczyliÊmy na basenach termalnych w Szaflarach,
gdzie pluskaliÊmy si´ przez 3 godziny.
MyÊl´, ˝e wszyscy wrócili do domów zadowoleni i ˝e pojedziemy w takim, a nawet
wi´kszym sk∏adzie w lipcu, na obóz letni!

odnalezionà przyjaêƒ oraz to, ˝e przyjaciele chcà
wzajemnie sobie pomagaç. MyÊl´, ˝e na kartkach
powieÊci odnajdziemy siebie samych, z naszymi
radoÊciami i problemami codziennoÊci.
Uwa˝am, ˝e ksià˝ka uczy nas czegoÊ dobrego, ˝e mo˝na przezwyci´˝aç trudnoÊci, gdy mamy obok kogoÊ bliskiego. Uczy wra˝liwoÊci
na sprawy innych, tolerancji. Mam nadziej´, ˝e
lektura ksià˝ki Pani Ma∏gorzaty pomo˝e m∏odym
ludziom w∏aÊciwie pouk∏adaç relacje z rodzica-

mi, a rodzicom z ich dzieçmi. W dzisiejszych
czasach – to wa˝na sprawa.
Przygody bohaterów, ciekawy sposób narracji, naturalny j´zyk powieÊci – to wszystko powoduje, ˝e ksià˝k´ Ma∏gorzaty Gutowskiej goràco polecam m∏odszym i starszym wiekiem czytelnikom. Jest to utwór pe∏en dobrego humoru,
ciep∏a i serdecznoÊci.
Ma∏gorzata Batycka kl. III b
Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich
Warszawa Weso∏a
(Praca ze zbioru szkolnych konkursów bibliotecznych – na recenzj´ ksià˝ki Ma∏gorzaty
Gutowskiej-Adamczyk).

mi i zapachami. Robusiaki
same robi∏y swoje myde∏ka: wybiera∏y kolory,
zapachy oraz kszta∏ty. Pomys∏owoÊç
dzieci na wzory i dekoracje nie mia∏a
granic. Myde∏ka zapiera∏y dech w piersiach, gdy˝ wszystkie by∏y oryginalne
i co najwa˝niejsze
zrobione samodzielnie. Arcydzie∏a naszych dzieci by∏y
pi´knymi prezentami dla Babç i Dziadków z okazji ich niedawnego Êwi´ta.

Robusiowe myde∏ka
Jak ju˝ niejednokrotnie pisaliÊmy na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, w bie˝àcym
roku w Niepublicznym
Przedszkolu „RobuÊ”
realizujemy cykl zaj´ç
pod has∏em „Odkrywanie przez poznanie”.
W ramach tego cyklu
na poczàtku stycznia
odwiedzi∏o nasze przedszkole trzech „Mydlanych fachowców”. Dzieci podczas warsztatów pt. „Wariacje z piany mydlanej” zapozna∏y si´ z ró˝nymi sposobami produkcji myd∏a oraz jego zró˝nicowanymi kszta∏ta-

Ewelina Dobosz
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SP 171 na 1 miejscu!!!
W naszej szkole szczególnie dbamy o rozwój
artystyczny uczniów i nieustannie bierzemy
udzia∏ we wszelakich konkursach. W tym roku
nasza szko∏a wzi´∏a udzia∏ w II Konkursie Piosenki Angielskiej „Act and sing in Winter” zorganizowanym przy wspó∏pracy Ambasady Amerykaƒskiej, Fundacji im. Gutenberga oraz Young
Learners Resource Center.
Eliminacje odby∏y si´ 11 stycznia br. w Domu Kultury Kadr przy ul. Gotarda 16 w Warszawie. Do konkursu przystàpi∏o oko∏o 40 zespo∏ów z szkó∏ podstawowych z Warszawy i okolic. Poziom wyst´pów by∏ bardzo wysoki, a eli-

minacje – obfitujàce
w emocje.
Nasza radoÊç by∏a ogromna, gdy dowiedzieliÊmy si´, ˝e
uczennice klas piàtych: Zuzia Woiƒska
i Gabrysia Skyrpan-Nowak piosenkà
„Eye of the tiger –
mix przebojów” wywalczy∏y pierwsze miejsce
w kategorii klas 4–6. Dziewczynki zdoby∏y
uznanie jurorów i aplauz publicznoÊci, która

w czasie ich fina∏owego wyst´pu bi∏a
entuzjastycznie brawo i taƒczy∏a w rytm
ich przeboju.
Gabrysia i Zuzia
majà wyjàtkowo oryginalne g∏osy, o których
na pewno jeszcze kiedyÊ us∏yszymy. Triumf
w tym konkursie zmotywowa∏ je do jeszcze
ci´˝szej pracy z myÊlà
o dalszych sukcesach muzycznych.
El˝bieta G∏ówka

Konkurs literacko-plastyczno-fotograficzny
Zapraszamy uczniów szkó∏ podstawowych
z klas IV–VI i ich rodziców do udzia∏u w konkursie literackim, plastycznym i fotograficznym:
„Âwiat, który mnie otacza, zadziwia i fascynuje”.
Organizatorem konkursu jest Gimnazjum
nr 120 im. Noblistów Polskich w Warszawie
Weso∏ej.
Celem konkursu jest inspirowanie m∏odzie˝y
i doros∏ych do twórczej aktywnoÊci, rozwijanie
zainteresowaƒ sztukà fotografowania, literaturà,
malarstwem oraz uwra˝liwienie na problemy
codziennego Êwiata i sytuacj´ m∏odego cz∏owieka w Êwiecie.
Chcemy równie˝ zach´ciç rodziców
i uczniów do poznania naszego gimnazjum.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkó∏
podstawowych, jak równie˝ ich rodziców.
Prace rodziców b´dà oceniane oddzielnie.

2. Uczestnicy nadsy∏ajà po 2 wiersze lub opowiadanie do 2 stron maszynopisu (czcionka
nie mniejsza ni˝ 12 pkt.), wykonanà ciekawà
fotografi´ lub prac´ plastycznà (techniki dowolne) – dotàd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.
3. Mo˝na wziàç udzia∏ w dowolnej kategorii
konkursowej.
4. Ka˝dy zestaw tekstów, zdj´cie lub praca
plastyczna powinny byç opatrzone podpisem oraz zawieraç nast´pujàce dane: imi´,
nazwisko, wiek, adres, telefon, nazwa i adres szko∏y.
5. Umieszczony pod tekstem odr´czny podpis
autora jest potwierdzeniem, ˝e nades∏any
utwór, praca plastyczna czy fotografia zosta∏y wykonane samodzielnie.
6. Prace konkursowe (wy∏àcznie maszynopis
lub wydruk komputerowy formatu A4, fotografia naklejona na karton, praca plastycz-

Turniej Grand Prix w SP 173
W Szkole Podstawowej
nr 173 w dniu 11 lutego zosta∏
rozegrany Turniej Szachowy
Grand Prix SP 173. Jest to ju˝
trzeci cykl turniejów Grand Prix
w SP173. Organizatorem rozgrywek jest UKS „Mi∏oÊnik”.
Zawody te sk∏adaç si´ b´dà z 4
turniejów. Prowadzona b´dzie
klasyfikacja d∏ugofalowa dla
ka˝dego zawodnika oddzielnie
z wszystkich turniejów. Do
punktacji wliczaç si´ b´dà najlepsze wyniki z 3 zawodów. Do Grand Prix wlicza si´ IV Turniej Szachowy im. Jana Brustmana. Mimo niskich temperatur i utrudnieƒ spowodowanych zimowà aurà turniej cieszy∏ si´
du˝a frekwencjà. Do zmagaƒ przystàpi∏o oko∏o
50 zawodników. Rozegrano 7 partii systemem
szwajcarskim wed∏ug przepisów Kodeksu Szachowego po 15 minut dla zawodnika.
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WÊród zawodników najlepszymi w turnieju
okazali si´:
I miejsce – Maciej Kowalec – MKS Polonia Warszawa (6,5 pkt.)
II miejsce – Jan Kokoszczyƒski MKS Polonia
Warszawa (6,0 pkt.)
III miejsce – Krystian Furmaƒski – MKS Polonia
Warszawa (5,5 pkt)

na zabezpieczona przed zniszczeniem) nale˝y przes∏aç na adres:
GIMNAZJUM nr 120
im. NOBLISTÓW POLSKICH
05-077 WARSZAWA-WESO¸A
ul. ARMII KRAJOWEJ 39
w terminie do 30 marca 2012 r. (decyduje
data stempla pocztowego). Autorzy dopisujà
na kopercie: „konkurs”. Prace mo˝na równie˝ z∏o˝yç w sekretariacie szko∏y.
7. Organizatorzy nie zwracajà nades∏anych tekstów.
8. Przewidziane sà nagrody, wyró˝nienia i dyplomy ufundowane przez organizatora.
9. Laureaci konkursów zostanà powiadomieni
telefonicznie lub listownie o terminie odbioru
nagród.
10. Prosimy o osobisty odbiór nagród.
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy

Najlepszym zawodnikiem:
– z III kategorià szachowà okaza∏ si´ Jonasz
Baun – MAZSzach Warszawa (5,5 pkt.)
– z IV kategorià szachowà – Antoni Bubieƒ MKS
Polonia Warszawa (5,0 pkt.)
– z V kategorià – Stanis∏aw Âwiàtkowski – SP
Sióstr Felicjanek (4,0pkt.)
– bez kategorii szachowej Pawe∏ Zubrzycki – KS
Weso∏a (5,0 pkt.)
Na zakoƒczenie turnieju zawodnicy otrzymali nagrody z ràk dyrektora SP 173 Marioli Wróblewskiej, która skierowa∏a s∏owa uznania do
wszystkich zawodników rozgrywek oraz pogratulowa∏a osiàgni´tych wyników. WÊród pozosta∏ych uczestników turnieju zosta∏y rozlosowane 3 nagrody rzeczowe.
Kolejne turnieje z edycji Grand Prix odb´dà si´
w marcu i kwietniu br.
Szczegó∏owe informacje o wynikach i terminach kolejnych zawodów mo˝na znaleêç na
www.chessarbiter.com.
Teresa Osypiuk
Marta Baraƒska

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
W Twoim ogrodzie

Zapraszamy na indywidualne
bezp∏atne konsultacje
z architektem krajobrazu

Przedwiosenne poruszenie
Co prawda za oknem jeszcze le˝y Ênieg, a ziemia nie mia∏a okazji rozmarznàç, ale mimo to mamy w∏aÊnie najlepszy moment na zaplanowanie
wiosennych prac w ogrodzie. Niebagatelne znaczenie ma powiedzenie „wiosenne porzàdki”. To
w∏aÊnie od nich b´dzie zale˝a∏o jak ogród b´dzie
prezentowa∏ si´ w najbli˝szym sezonie. Co b´dziemy musieli w nim zrobiç, kiedy ju˝ stopniejà resztki Êniegu, a temperatura wzroÊnie powy˝ej zera?
Wiosna to doskona∏y czas na odÊwie˝enie
ogrodu. RozroÊni´te byliny wymagajàce podzia∏u
zaoszcz´dzà nam zakupu nowych roÊlin i doskonale sprawdzà si´ jako wype∏nienie luk na rabatach, przestrzeni pod drzewami oraz nie najm∏odszymi ju˝ krzewami. Ju˝ teraz sprawdêmy jakoÊç
nasion uzbieranych z poprzedniego sezonu, wybierajàc losowo kilkanaÊcie sztuk i uk∏adajàc je
na spodeczku wy∏o˝onym wilgotnà ligninà (tak
jak uprawiamy rze˝uch´), i przykrywajàc drugim
spodkiem. Po oko∏o dwóch tygodniach w ciep∏ym miejscu sprawdzamy, ile z nich wykie∏kowa∏o. Nasiona sà dobrej jakoÊci, jeÊli doliczymy
si´ ok. 70% kie∏ków, jeÊli liczba ta b´dzie mniejsza ni˝ 50% nale˝y je posiaç g´Êciej.
Drzewa owocowe oraz niektóre krzewy wymagajà podci´cia. Zabiegi te powinny byç wykonywane ze szczególnà starannoÊcià, poniewa˝
niektóre roÊliny mogà nieopatrznie zostaç pozbawione przez nas pàków kwiatowych i w ogóle nie
zakwitnàç. Mo˝na zdecydowaç si´ na ci´cia odm∏adzajàce i przeÊwietlajàce, które wp∏ynà na dalszy rozwój i pokrój roÊliny. Dzi´ki takim zabiegom
w przysz∏ych latach korony roÊlin stanà si´ bujne,
g´ste, a barwy liÊci i kwiatów ˝ywsze. Ukszta∏tujmy krzewy tak, by ka˝dy mia∏ swoje miejsce
w ogrodzie, by nie t∏umi∏y innych roÊlin, nie zas∏ania∏y okien, furtek i nie nachodzi∏y na Êcie˝ki. S∏oneczne, ale ch∏odne dni sà najgroêniejsze dla roÊlin zimozielonych. Ogrzane s∏oƒcem sà nara˝one
na utrat´ wody, której nie sà w stanie pobraç
z jeszcze zamarzni´tej ziemi. Aby je uchroniç, powinno si´ cieniowaç roÊliny, tzn. robiç nad nimi
namiot z juty, tej samej, którà roÊliny by∏y okrywane podczas zimy. Ten zabieg ∏agodnie przygotuje
roÊliny do przejÊcia w nowà por´ roku.

Zewn´trzna Êció∏ka na rabatach chroniàca
roÊliny i zawierajàca sk∏adniki od˝ywcze wymaga równie˝ odbudowania. Pod roÊliny kwasolubne, np. ró˝aneczniki, azalie czy borówki, dobrze
wysypaç warstw´ torfu, a pod pozosta∏ymi roÊlinami uzupe∏niç warstw´ kory i oczyÊciç rabaty
z wychodzàcych chwastów. Aby zach´ciç roÊliny do bujnego wzrostu, warto zastosowaç odpowiednie nawozy dostosowane do konkretnych
potrzeb roÊlin.
Wiosnà pami´tajmy o ochronie roÊlin przed
szkodnikami. Nara˝one na prz´dziorka Êwierki
czy ja∏owce wymagajà oprysków ze specjalnie
przygotowanych preparatów, które znajdziemy
w ka˝dym dobrze wyposa˝onym sklepie ogrodniczym. O pomoc i opini´ mo˝emy poprosiç
równie˝ ogrodnika, który doradzi nam w kwestii
wyboru w∏aÊciwego Êrodka. W przypadku drzew
i krzewów owocowych, takich jak wiÊnie, czereÊnie czy brzoskwinie, opryskujemy je przeciwko
k´dzierzowatoÊci i plamistej opadzinie liÊci. Jab∏onie, Êliwy, porzeczk´ i agrest chronimy specjalnie przygotowanymi preparatami na pierwsze szkodniki pàków i kwiatów tak, aby nie mog∏y ich zniszczyç przed rozwojem i kwitni´ciem.
Trawnik to najtrudniejsza „rabata” w naszym
ogrodzie. Aby cieszy∏ swoim wyglàdem podczas
s∏onecznych dni i choç troch´ przypomina∏ zielone angielskie kobierce pokazywane nam w prasie, nale˝y poÊwi´ciç mu du˝o uwagi i zabiegów
piel´gnacyjnych. Dopóki trzymajà mrozy, sprawdêmy stan sprz´tu. No˝e kosiarki muszà byç ostre,
w spalinowej nale˝y wymieniç olej lub Êwiece zap∏onowe. Przydatny b´dzie areator, który rozpulchni zbità przez zim´ gleb´ i wprowadzi do
niej troch´ powietrza, wody i sk∏adników pokarmowych. Sprawdêmy stan spr´˝yn, oczyÊçmy
i nasmarujmy wszystkie cz´Êci. Z trawnika trzeba b´dzie usunàç pozimowy filc, czyli starà darƒ,
pozosta∏oÊç po kilku miesiàcach zalegania Êniegu. Przyda mu si´ solidna dawka nawozu, a jeÊli
na trawniku pojawi∏y si´ zniszczenia, warto zrobiç dosiewk´ z dobrej jakoÊciowo mieszanki.
Koniec zimy to równie˝ najlepszy moment,
aby pomyÊleç o zaprojektowaniu lub zmoderni-

W ramach konsultacji dowiesz si´ m.in.:
✿ jak zaplanowaç Twój przysz∏y ogród, abyÊ
czu∏ si´ w nim dobrze;
✿ jaki styl ogrodowy dobraç do architektury domu i jego wn´trza;
✿ jakie trendy panujà obecnie w sztuce
ogrodowej;
✿ w jaki sposób zmodernizowaç istniejàcy
ju˝ ogród;
✿ w jaki sposób dobieraç roÊliny ze wzgl´du na wielkoÊç, faktur´ i kolorystyk´;
✿ o skutecznych sposobach piel´gnacji
roÊlin, aby wyglàda∏y pi´knie i zdrowo.
Konsultacje odbywajà si´ we wtorki i Êrody od 20.03.2012 do 25.04.2012, z dojazdem architekta na teren posesji. Obowiàzuje
kolejnoÊç zg∏oszeƒ.
Zapisy pod numerami tel.: 531 333 095
lub 511 601 691.
zowaniu ogrodu. Ciàgle jeszcze d∏ugie wieczory
sprzyjajà oglàdaniu magazynów i ˝urnali ogrodowych w poszukiwaniu inspiracji. Mo˝emy
równie˝ poprosiç o pomoc architekta lub projektanta, który wys∏ucha naszych potrzeb i dostosuje najlepsze rozwiàzania do konkretnego terenu i pomo˝e w stworzeniu w∏asnej oazy zieleni.
Wiosna wprowadza sporo ruchu do ogrodów
nie tylko za sprawà budzàcej si´ przyrody. Prace w ogrodzie, porzàdki, pielenie i przesadzanie roÊlin to nie tylko przyjemnoÊç, ale tak˝e
i zdrowie. Dowiedziono naukowo (ale przecie˝
to prawda znana od dawna, ka˝demu), ˝e obcowanie z przyrodà ma zbawienny wp∏yw na nasz
uk∏ad nerwowy i psychik´, Êwie˝e powietrze dotlenia organizm, a ruch sprzyja uk∏adowi kostnemu i mi´Êniowemu. Dlatego nie bójmy si´ sekatorów, kosiarek, grabi i szpadli. Sezon ogrodowy
czas zaczàç!
Nina Klejnowska
Architekt krajobrazu,
projektantka ogrodów

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY
Dr n. med. Iwona Bzd´ga
lekarz stomatologii ogólnej

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga
specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

( 022 773 38 83, 0 602 351 757
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

WYBIELANIE Z¢BÓW
LECZENIE CHIRURGICZNE
RTG Z¢BÓW - CYFROWO
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Kàcik stylistki

Piel´gnacja skóry na wiosn´
Zbli˝a si´ wiosna, dla niektórych najpi´kniejsza pora roku. Po wielkich mrozach z ut´sknieniem czekamy na ciep∏e i s∏oneczne dni. Niektóre z nas, patrzàc w lustro, dostrzegà, jak bardzo
zima da∏a nam si´ we znaki. Skóra poszarza∏a,
zmniejszy∏a swojà j´drnoÊç i straci∏a ∏adnà bar-

w´. W czasie trwania silnych mrozów spad∏a zawartoÊç wilgoci w powietrzu. Takie powietrze
nap∏ywajàce z zewnàtrz i ogrzane w pomieszczeniu ma drastycznie obni˝onà wilgotnoÊç
wzgl´dnà i silnie ch∏onie wilgoç z otoczenia. Powoduje to mi´dzy innymi odwodnienie naskórka
nie tylko na twarzy, ale tak˝e na ca∏ym ciele. Takie przesuszenie skóry powodowaç mo˝e szybsze starzenie si´ naskórka, a tak˝e nadwra˝liwoÊç prowadzàcà niekiedy do uczuleƒ. Wiosna
to czas, kiedy ka˝dy powinien zadbaç o siebie,
bez wzgl´du na wiek i p∏eç, starajàc si´ odwróciç te niekorzystne procesy.
W celu odbudowy i regeneracji naskórka nale˝y stosowaç kosmetyki, które zawierajà bogate
substancje aktywne, takie jak: witaminy, prowitaminy, mikroelementy, aminokwasy, kolagen,
elastyn´, kwas hialuronowy, algi morskie, alantoin´, ekstrakty roÊlinne.
Najaktywniejsze witaminy to witamina A i jej
prowitaminy, witamina C, E, F i D-pantenol (prowitamina B5). Witamina A nazywana eliksirem
m∏odoÊci normalizuje tworzenie si´ keratyny,

stymuluje podzia∏ komórek i przemian´ materii
skóry, pogrubia naskórek. Witamina C wp∏ywa
na elastycznoÊç i j´drnoÊç skóry, poprawia
ukrwienie, wspomaga wytwarzanie kolagenu
i regeneracj´ skóry oraz jako wa˝ny przeciwutleniacz chroni przed wolnymi rodnikami. Witamina E tak˝e zwalcza wolne rodniki,
dzia∏a korzystnie na skór´ i w∏osy, redukuje zmarszczki, nawil˝a, zmniejsza
tworzenie si´ starczych przebarwieƒ,
wspomaga odbudow´ komórek. Witamina F to niezb´dne nienasycone kwasy t∏uszczowe odgrywajàce wa˝nà rol´
w prawid∏owym funkcjonowaniu skóry
jako bariery ochronnej.
D-pantenol zawarty w kosmetykach
dzia∏a przede wszystkim nawil˝ajàco.
Odgrywa wa˝nà rol´ w piel´gnacji w∏osów i paznokci.
Witaminy dostarczane w produktach kosmetycznych skuteczniej spe∏niajà swojà
rol´, gdy po∏àczymy piel´gnacj´
z bogatà w witaminy dietà.
Podstawowym zabiegiem
wspomagajàcym i bardzo
przydatnym w wiosennej
odnowie skóry jest peeling,
czyli z∏uszczanie, polegajàce na usuwaniu warstwy
rogowej naskórka. W zale˝noÊci od g∏´bokoÊci ingerencji w tkanki skóry peelingi dzielà si´ na powierzchowne, Êredniog∏´bokie
i g∏´bokie. Z∏uszczanie tylko
warstwy rogowej naskórka
mo˝e byç wykonywane w warunkach domowych, g∏´bszà ingerencj´ przeprowadza si´ w gabinetach kosmetycznych i lekarskich. Zabiegi te u∏atwiajà dotarcie w g∏àb skóry aktywnym sk∏adnikom kosmetyków. Optymalnie dobrane sk∏adniki
wzmacniajà system immunologiczny skóry
i stymulujà procesy naprawcze. Przywracajà

elastycznoÊç, witalnoÊç i zdrowy wyglàd.
W codziennej domowej piel´gnacji stosowane
sà najcz´Êciej kremy, balsamy i mleczka, polecam te˝ sprawdzone naturalne maseczki do samodzielnego wykonania.
Maseczka z marchwi i selera: ¸y˝k´ utartej
marchwi i ∏y˝k´ utartego selera zmieszaç z ∏y˝eczkà s∏odkiej Êmietanki oraz kilkoma kroplami
witaminy A + D. Mas´ na∏o˝yç na twarz i szyj´.
Po 20 minutach zmyç letnià wodà. Przeznaczona dla skóry suchej i normalnej.
Maseczka od˝ywcza: Zmiksowaç ˝ó∏tko,
2 ∏y˝ki oliwy i ∏y˝eczk´ soku cytrynowego. Tak
otrzymanym „majonezem” posmarowaç twarz
i szyj´, po 30 minutach zmyç wilgotnà gazà, skór´ przetrzeç tonikiem i wklepaç krem nawil˝ajàcy.
Maseczka przeznaczona dla skóry suchej.
Maseczka bananowa: Banana rozgnieÊç
na papk´, zmieszaç z 3 ∏y˝eczkami twaro˝ku lub
g´stej Êmietany. Nak∏adaç na twarz, ∏okcie, d∏onie i kolana na 15 min. Banan to „magazyn”
od˝ywczych witamin, magnezu, ˝elaza, potasu
i fosforu. Ma zastosowanie przy zmi´kczaniu suchej i ∏uszczàcej skóry, ∏agodzi podra˝nienia
i poprawia elastycznoÊç.
Czasem to nie wystarczy i trzeba skorzystaç z profesjonalnej
pomocy. Na szcz´Êcie nie
trzeba szukaç daleko, w naszej dzielnicy jest kilka dobrych salonów kosmetycznych, które majà
w ofercie podstawowe
zabiegi piel´gnacyjne
na twarz i cia∏o, oraz
specjalistyczne zabiegi
i rytua∏y uwalniajàce
skór´ od zimowych problemów. Gabinety pracujà na firmowych, profesjonalnych kosmetykach
piel´gnacyjnych, m.in.
Pevonia, Dermika (Stara Mi∏osna), lub Jean d'Arcel (Weso∏a).
˚ycz´ powodzenia!
W nast´pnym miesiàcu „Makija˝ na sezon
wiosenno-letni”.
Ma∏gorzata Grabczyƒska
wiza˝ystka

Biuro Księgowe
Warszawa Wesoła, ul. Trakt Brzeski 29

Ewa Gadomska
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 22 773 15 68
535 333 753
licencja nr 0513/06

24

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

Zapraszamy: pon.-pt. w godz. 11.00 - 19.00, sob. w godz. 10.00 - 14.00

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

W Bibliotece Publicznej...
ZIMA W BIBLIOTECE 2012
Biblioteka, jak co roku, zorganizowa∏a zaj´cia
w ramach akcji Zima w mieÊcie. Podczas czterech spotkaƒ zapewniliÊmy zabaw´ setce dzieci.
Pierwsze spotkanie dotyczy∏o bajek czeskich
(17.01.2012). Dzieci pozna∏y pisarza – Václava
Ctvrtka, twórc´ znanych postaci bajkowych,
które znamy g∏ównie z wersji animowanych.
Václav Ctvrtek jest autorem m.in. ksià˝ek: „Bajki
z mchu i paproci” (o ˚wirku i Muchomorku),
„O rozbójniku Rumcajsie”, „Makowa Panienka”,
„O gajowym Chrobotku i jeleniu Wietrzniku”,
„O rusa∏ce Amelce i ˝abce Marynce”.
Podczas
drugiego
spotkania
(19.01.2012) zaproponowaliÊmy dzieciom warsztaty plastyczne. Podczas wyt´˝onej pracy wykonaliÊmy pi´kne i oryginalne kartki na zbli˝ajàcy si´ Dzieƒ Babci i Dzieƒ Dziadka. Dodatkowà atrakcjà
by∏a mo˝liwoÊç zrobienia filcowej broszki, ma∏ego upominku dla naszych babç.
Zaj´cia zatytu∏owane „Ptaki zimà”
(24.01.2012) rozpocz´liÊmy od przypomnienia nazw ptaków, które znamy. Dzieci dowiedzia∏y si´ wi´cej na temat naszych skrzydlatych przyjació∏, w szczególnoÊci tych zimujàcych w Polsce.
Po krótkiej charakterystyce zaproponowaliÊmy
zabaw´ plastycznà i wiele zabaw ruchowych
zwiàzanych z tematem zaj´ç.

i opowiadaczem bajek – Gwidonem Cybulskim. Maluchy po krótkiej chwili wesz∏y w wykreowany Êwiat bajki afrykaƒskiej. Razem z bohaterami opowieÊci
prze˝ywa∏y przygody, wybory i emocje.
W zaczarowanym Êwiecie by∏o te˝ wiele
zabawy i muzyka etniczna na ˝ywo. Zabrzmia∏y w bibliotece instrumenty, m.in.
balafon, ngoni, didgieridoo.
Kultura mówiona uruchamia dzieci´cà
wyobraêni´, rozwija umiej´tnoÊç s∏uchania ze
zrozumieniem, kreuje zupe∏nie nowy Êwiat, prze-

kazuje uniwersalne prawdy i wartoÊci. Dzieci i nauczyciele zobaczyli coÊ nowego i inspirujàcego.
Gwidon Cybulski – multiinstrumentalista,
kompozytor, obecnie lider zespo∏u Gadajàca Tykwa. Wspó∏pracowa∏ z Teatrem Roma, Filharmonià Narodowà; we wspó∏pracy ze Stowarzyszeniem Studnia OpowieÊci tworzy ilustracje muzyczne do opowiadanych bajek i opowieÊci zaczerpni´tych z ró˝nych kultur.
LOSY ZES¸A¡CÓW SYBIRU
W rocznic´ pierwszej masowej wywózki Polaków do syberyjskich ∏agrów (10.02.1940) Biblioteka zorganizowa∏a spotkanie ze Êwiadkami

historii – Sybirakami. GoÊçmi spotkania byli
Mieczys∏aw Pogodziƒski, Leon Zujko, cz∏onkowie zarzàdu Oddzia∏u Warszawskiego Zwiàzku Sybiraków, Henryk Okulewicz, re˝yser prezentowanego na spotkaniu filmu „Losy
zes∏aƒców Sybiru”, oraz Wies∏aw
Stypu∏a, mieszkaniec Weso∏ej,
autor wspomnieƒ: „W goÊcinie
u „polskiego” maharad˝y: (wspomnienia z pobytu w Osiedlu Dzieci Polskich w Indiach w latach
1942–1946)”; „We wszystkie
Êwiata strony...: Kresy – Syberia
– Indie – Âwiat (Tu∏acze losy polskich dzieci)” – obie ksià˝ki dost´pne w naszych zbiorach.
MieliÊmy okazj´ dotknàç ˝ywej historii cudem
ocalonych ludzi.
˚O¸NIERZE WYKL¢CI
W zwiàzku z przypadajàcym 1 marca Narodowym Dniem Pami´ci „˚o∏nierzy Wykl´tych” na
kolejnej Otwartej Lekcji Historii podejmiemy temat ˝o∏nierzy antykomunistycznego i niepodleg∏oÊciowego podziemia – ˝o∏nierzy wykl´tych.
Wi´cej informacji o spotkaniu na naszej stronie
internetowej www.wesola.e-bp.pl i w naszych
placówkach bibliotecznych.
Justyna Kwiatkowska

Czym jest karnawa∏ i kiedy trwa? Co to sà zapusty, maskarady, kulig? O zwyczajach w okresie karnawa∏u, o tym, jak bawiono si´ w mieÊcie
i na wsi – rozmawialiÊmy z dzieçmi podczas
ostatnich zaj´ç w Bibliotece podczas ferii zimowych (26.01.2012).
CZYTANIE NA DYWANIE – KRUK SKARPETA
Na spotkaniu z Krasnalami z Przedszkola
Nr 261 (31.01.2012) zaprezentowana zosta∏a
seria ksià˝ek o ma∏ym Kruku Skarpecie niemieckiego duetu Nele Moost i Annet Rudolph.
Na podstawie przeczytanej ksià˝ki „A to pech!
Czyli Wszystko mo˝e si´ zdarzyç” zaproponowaliÊmy zabaw´ plastycznà – budowanie leÊnego teatrzyku z figur geometrycznych.
OPOWIEÂCI Z TYKWY
3 lutego zaprosiliÊmy do biblioteki dzieci
kl. 0 ze SP Nr 171 na spotkanie z muzykiem
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Lecznica Stomatologiczna

Auto Kot

ELIXIR

Twój partner na drodze

Mechanika pojazdowa
Blacharstwo-lakiernictwo
Stacja Kontroli
Pojazdów
Pomoc drogowa
Wypozyczalnia
samochodów

Wielgolas Duchnowski 66
05-074 Halinów
tel. 22 783 78 54
tel. alarmowy: 600 222 134
www.autokot.com.pl

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej) Warszawa–Weso∏a
tel. (22) 773 21 12, (22) 795 74 62

Bezp∏atny przeglàd (doroÊli 2 x w roku, dzieci 3 x w roku)
Oferujemy kompleksowe leczenie dzieci i doros∏ych:
+
+
+
+
+

Leczenie zachowawcze
+ Leczenie ortodontyczne
Protetyka
+ Implantologia
Chirurgia
+ Laser
Zabiegi estetyczne
+ Kamera wewnàtrzustna
Diagnostyka radiologiczna na miejscu
(Pantomogram, Rtg cyfrowe)

Godziny otwarcia: pon–pt 900–2000, sobota 900–1300
Mo˝liwoÊç p∏atnoÊci kartà

PROMOCJA
NA PROTEZY
Luty 2012 – Kwiecieƒ 2012

10 – 1 5 % r a b a t u *
* szczegó∏y promocji dost´pne w rejestracji lub telefonicznie
+

www.lecznica-elixir.pl

+

• Nowe NIŻSZE CENY SOCZEWEK KONTAKTOWYCH *
• Wybierz najlepszą dla siebie PROMOCJĘ na soczewki kontaktowe Trueye i Moist*:
Moist :
- 30 zł rabatu – przy zakupie 2 opak.
- GRATIS 1 opak. – po zakupie 3 opak.
- GRATIS 20 szt.
• REWELACYJNA cena 299 zł! – cała kolekcja opraw korekcyjnych VOGUE !!*
• Oprawy korekcyjne od 29 zł. Bogata oferta światowyh marek, m.in.: RayBan,
Davidoﬀ, Carrera, Gucci, Dolce&Gabbana, Bvlgari, Marc by Marc Jacobs, Jaguar...
• Szeroki wybór soczewek okularowych wiodących producentów m.in.:
Hoya, Essilor, Zeiss, Jzo...
• Komputerowy pomiar okularowych soczewek progresywnych – VisuReal
• Własna pracownia optyczna
• Bezpłatny serwis
* szczegóły w
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USŁUGI POGRZEBOWE

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA POGRZEBÓW

ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI

tel./fax 22-783-14-22
tel. kom. 501-340-916
CAŁODOBOWY

Siedziba firmy:
05-070 Sulejówek, ul. Jana III Sobieskiego 115
e-mail: biuro@pogrzeby-wojciechowski.pl

www.pogrzeby-wojciechowski.pl

KANCELARIA PRAWNA
– ANDRZEJ KRYSZY¡SKI
UL. LEÂNYCH ZIÓ¸ 12
05-077 Warszawa–Weso∏a
Tel. 0 602 774 471, 0 604 235 076
§
§
§
§
§

porady dla klientów, obs∏uga firm
podania, umowy, pozwy
prawo pracy
prowadzenie spraw sàdowych
mo˝liwoÊç dojazdu do klienta

§

O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

Nasz adres: Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. J. Paw∏a II 264, tel. , 022-773-14-97
www.rehabilitacja-staramilosna.pl
gabinet@rehabilitacja-staramilosna.pl

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

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY,
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
05-077 Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 22-773-36-10, 22-773-02-70, 501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz.
oferty m2
pokoi
1147 56
0/2
2
1153 56
0/2
3
1151 52
4/4
2
1154 55
1/2
2
1146 55
3/2
2

Nr
Pow.
oferty
1361
289
1398
777
1431
623
1425
512
1437 1212

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

Cena
w PLN
375.000
410.000
340.000
310.000
330.000

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

Cena
w PLN
259.000
437.000
623.000
563.000
900.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
726
132
725
200
371
743
304
556
703
460
535

Rejon
Stara
Stara
Stara
Stara

Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna

Cena w PLN
630.000
800.000
1.249.000
1.500.000

Rodzaj domu
Segment
Wolnostojàcy
Wolnostojàcy
Segment

Rok
2010
1990
2012
2003

Stan wykoƒczenia
Developerski
Wykoƒczony
Developerski
Wykoƒczony

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

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
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ul. Jana Paw∏a II 25,
05-077 Warszawa-Weso∏a

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl

GABINET PSYCHOLOGICZNY
mgr Gabriela Baron – psycholog kliniczny
oferuje pomoc terapeutycznà:
✔
✔
✔
✔

PORADY, SPRAWY SÑDOWE:
CYWILNE ( SPADKI , ZASIEDZENIA ,
NIERUCHOMOÂCI ),
RODZINNE , ROZWODY,
ADMINISTRACYJNE .
TEL.

22 745-55-00

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm
Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog

✔

Weso∏a – Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12
Tel. 22 773 83 00, 660 913 607

TA XI - WESO¸ A
tel.

22 773 70 31, kom. 601 220 910

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 022 773 29 67•022 760 86 74•605 40 38 42

res

KANCELARIA ADWOKACKA

problemy ma∏˝eƒskie i rodzinne
trudnoÊci wychowawcze
niska samoocena, obni˝one sampoczucie
stres, d∏ugotrwa∏e napi´cie, problemy emocjonalne
(dzieci, m∏odzie˝, doroÊli)
problemy w kontaktach spo∏ecznych

PROTEZY • NAPRAWA

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

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 
Us∏ugi hydrauliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
- przeglàdy i naprawy kominiarskie

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

LAGUNA – PRALNIA WODNA
➤

SPECJALIZUJEMY SI¢ W PRANIU WODNYM: kurtek
i ko∏der puchowych, kocy, narzut, zas∏on i firanek
PRANIE WODNE Z MAGLEM – 10 z∏,
M A G I E L – 6 z ∏ , G A R N I T U R – 3 1 ,8 0 z ∏

➤
➤

Posiadamy us∏ug´ PRANIA CHEMICZNEGO
NOWA US¸UGA: pranie dywanów obustronne,
metodà „na wskroÊ”, przy u˝yciu du˝ej iloÊci wody
maszynà pioràcà – 17 z∏ za 1m2

Otwarte w godz.: pn–pt 900–1900, sob 900–1400
tel.

888 146 230
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Warszawa-Weso∏a
ul. Sezamkowa 30

s

•
•
•
•
•
•

Exp

US¸UGI GEODEZYJNE

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

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

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524

• ZAMKI
• K¸ÓDKI
• WK¸ADKI
• BATERIE DO PILOTÓW

MIESZKANIOWYCH
I SAMOCHODOWYCH
(tak˝e kodowane)

Nowy adres (przeniesiony z Biedronki):

ul. Trakt Brzeski 35
(sklep Marcpol)
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Klinika Medi
MediDerm
Derm
dr Roman Proƒczuk
ul. Marsa 130 lok. 9, 04-470 Warszawa

Medycyna Estetyczna - Dermatologia
Nowoczesne metody odm∏adzania
Themage, Fraxel, Botoks,
tel. 022 611 84 11
Kwas hialuronowy, Lipoliza,
Liposukcja Body-Jet
www.mediderm.com.pl

15 lat doÊwiadczeƒ, najnowsze technologie, autoryzacje
i certyfikaty gwarantujàce najwy˝szà jakoÊç us∏ug

meble sosnowe
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka ● witryny ● sto∏y ● krzes∏a ●
m∏odzie˝owe ● zestawy i inne
realizujemy
indywidualn
e
zamówienia
Warszawa
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 22 815 35 98
Miƒsk Mazowiecki
ul. Pi∏sudskiego 39
tel./fax 25 759 02 59

www.meblesosnowe.eu e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

Szanowni Paƒstwo!
Zgodnie z pierwotnymi za∏o˝eniami rubryki og∏oszeƒ drobnych sà
one bezp∏atne jedynie dla osób prywatnych bàdê do og∏aszania informacji niekomercyjnych.
Wszystkich przedsi´biorców zapraszamy do skorzystania ze stworzonego specjalnie dla firm modu∏u p∏atnych og∏oszeƒ filigranowych (wymiar 43 x 20 mm) w atrakcyjnej cenie, publikowanych w dziale og∏oszeƒ
drobnych, ale jako wyraêne og∏oszenia komercyjne. Zainteresowanych
prosimy o kontakt z p. Joannà Januszewskà, tel. 607 314 667.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Prosimy przesy∏aç je e-mailem na adres:

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
NIERUCHOMOÂCI
◗ Weso∏a. Sprzedam dwie dzia∏ki (obok siebie) pi´kna
lokalizacja, wymiary 21x47 ka˝da. Cena 900.000,00 z∏
(do negocjacji). tel 22 773 76 20 lub 515 555 872
◗ Sprzedam 2 mieszkania w Weso∏ej Stara Mi∏osna,
58 m – 2 pi´tro 299 000 i 56 m parter z ogródkiem
420 000, ul. Mazowiecka 73 c, tel. +48604482327
◗ Sprzedam BEZPOÂREDNIO mieszkanie 3 pokojowe
50 m2 na osiedlu „Pod Sosnami” Stara Mi∏osna. Kontakt: 662 182 260.
◗ Sprzedam BEZPOÂREDNIO segment naro˝ny 234 m2
lub zamieni´ za dop∏atà na ok. 100 m2 w okolicy. Stara Mi∏osna, niedaleko lasu. Cena do negocjacji, tel.
501 074 796.
◗ Sprzedam BEZPOÂREDNIO przestronne czteropokojowe mieszkanie, 84,9 m2 przy ul. GoÊciniec. Kontakt: 609.578.728
◗ Wynajm´ mieszkanie 3 pokoje, 94mkw, w Starej Mi∏osnej. Tel. 600 450 269.

ALPINIÂCI – ODÂNIE˚ANIE DACHÓW,
PRACE WYSOKOÂCIOWE, WYCINKA DRZEW,
USUWANIE GA¸¢ZI – alpinistycznie i z podnoÊnika, MYCIE okien, dachów, elewacji, MALOWANIE dachów, MONTA˚E REKLAM i inne.

664-772-384, www.alpes.com.pl

9

◗ Sprzedam bezpoÊrednio 5-pokojowe (108 m2) mieszkanie strychowe na 4 pi´trze w kamienicy przy ul. Saskiej. Miejsce parkingowe na zamykanym podwórzu.
Du˝o zieleni, w pobli˝u ogródek jordanowski. Cena
980 000 PLN (do negocjacji). tel. 664-745-468. Bardzo ch´tnie zamieni´ na dom w Starej Mi∏oÊnie.
◗ Wynajm´ mieszkanie Praga P∏d, 52 m2 z piwnicà, 2
pokoje, po remoncie. Tel. 508 032 228.
◗ Sprzedam wspó∏udzia∏ 29/2791 z dzia∏ki nr 110/4,
obecnie jako miejsce parkingowe przy ul. Pogodna
oddzielna KW. 19000 PLN. Tel. 501 057 364.

KOSMETYKI NATURALNE
zamów on-line

www.EKOstrefa.pl
odbierz tutaj

Trakt Brzeski 87

32

◗ Sprzedam lub wynajm´ 2 pokoje, kuchnia, 49m, du˝y taras 3 pi´tro, miejsce gara˝owe ul Pogodna. Tel:
601 622 120.
◗ Kupi´ bezpoÊrednio kawalerk´ lub 2 pokojowe, na terenie Weso∏ej-Zielonej/Starej Mi∏osnej. Powierzchnia 20m2 – 40m2. nataliawesola@gmail.com
◗ Wynajm´ du˝y dom w Weso∏ej – Zielonej, do zamieszkania lub pod dzia∏alnoÊç. Tel.: 692-574-662
◗ Do wynaj´cia 2 oddzielne, umeblowane pokoje
– 12m, 18m. Sulejówek SKM. W 80m, 3 pokojowym
mieszkaniu bez w∏aÊciciela, I pi´tro domu wolnostojàcego. Miejsca parkingowe. 609 150 606.
◗ Sprzedam tanio pi´kny du˝y dom 300 m2 na du˝ej
leÊnej dzia∏ce 2000 m2 w Majdanie/Wiàzowna 600m
od Starej Mi∏osnej tel. 500123700
◗ Wynajm´ mieszkanie 3-pokojowe w Starej Mi∏oÊnie, 58 m2, ul. Jana Paw∏a II obok p´tli 502, od zaraz. Kontakt: 503 675 079, (22) 773 82 35.
Weso∏e urodziny dla Ciebie lub Twojego dziecka
z muzykà i konkursami, we wskazanym miejscu
oraz Miko∏ajki, imprez´ firmowà, imieniny,
wesele – poprowadzi dj-wodzirej-animator.
Muzyka dla ka˝dego, konkursy, zabawy, nag∏oÊnienie, oÊwietlenie.
tel. 502 600 775 – dj Alicja
5
◗ Wynajm´ 100–200 m. kw. powierzchni na ogrodzonej dzia∏ce na osiedlu Stara Mi∏osna w rejonie ulic
GoÊciniec, Jana Paw∏a II, Cieplarniana, Jeêdziecka.
Kontakt 510 028 528.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie 48m2, z pi´knym
tarasem 43m2, trzy pokoje, osiedle „Pod Sosnami”,
Stara Mi∏osna. tel. 605 077 751

◗ Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 52,4 m2, (piwnica, miejsce postojowe), ul. Biesiadna, kontakt:
662 137 096.
◗ Wynajem lokalu na biuro 35 m2, wysoki standard, tanio!! – 606 994 447.

REMONTY mieszkaƒ, elektryka,
hydraulika, glazura, cyklinowanie,
malowanie, g∏adê, uk∏adanie pod∏óg
– szybko i solidnie. Cena do uzgodnienia. Tel. 785-972-835.
12
◗ Do wynaj´cia mieszkanie dwupokojowe, umeblowane w Starej Mi∏oÊnie tel. 602 49 75 83.
◗ Sprzedam dzia∏ki rekreacyjno-budowlane przy trasie
Ostrów Mazowiecka – Ró˝an, las i rzeka blisko. Autobus do Warszawy 100 m. Cena za m2 20 z∏otych.
Telefon 603 033 601.
◗ Sprzedam lub zamieni´ na mieszkanie atrakcyjnie po∏o˝onà dzia∏k´ budowlanà w okolicach Zakr´tu.
Szczegó∏y pod nr tel: 0-698-528-203.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie przy ul. Warszawskiej – 4 pokojowe, 65,3 m2 z gara˝em, piwnicà
i ogródkiem. ¸adne z 2010r. tel. 605 602 308.
◗ Dzia∏k´ budowlanà 900 m2 w Weso∏ej przy ul. Mickiewicza sprzedam w bardzo atrakcyjnej cenie. Tel.
501 015 598.

Planujesz zmian´ wn´trza
Twojego mieszkania – nasza
firma pomo˝e Ci w aran˝acji
i w wykoƒczeniu. 506-41-77-40
lub gonta-rem@wp.pl 30
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà w starej mi∏osnej 1200 m2, wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnoÊç hipoteczna, 605 981 175
dzohar1@wp.pl
◗ Sprzedam gara˝: Warszawa Weso∏a ul Plac Wojska
Polskiego (przy kot∏owni). Cena do uzgodnienia.
Tel. 510445454.
◗ Zamieni´ dzia∏k´ budowlano-mieszkaniowà 1000 m2
w Starej Mi∏osnej ok. ul. Topolowej, wszystkie media
w ulicy (jest aktualny MPZP) na dzia∏k´ us∏ugowà
ok. 1500 m2–2000 m2 w okolicy Starej Mi∏osnej
do 3 km. Tel. 601-244-777.

Stylistka Wizerunku zaprasza na indywidualne spotkanie lub na warsztaty stylistyczne
dla 2–3 osób. Analiza kolorystyczna, analiza
sylwetki, kompozycja stroju, fryzura, podstawy makija˝u. Tylko zapisy tel. 502 600
775 lub e-mail: djalicja@republika.pl
6

◗ Do wynaj´cia samodzielne mieszkanie w Halinowie.
Oficyna. tel: 603 313 938.
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel 503 730 158.
◗ Do wynaj´cia domek jednorodzinny. 2 pokoje z kuchnià i ∏azienkà (ok 75 mkw). Ogród, oddzielny wjazd
z mo˝liwoÊcià parkowania na posesji. Stara Mi∏osna
ul. GoÊciniec. Tel. 501 222 200.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Buty snowboardowe sprzedam, praktycznie nowe buty
do snowboardu Lytos. Rozmiar 40. tel. 608 641 885.
◗ Sprzedam – sprawdziany do GIM, odpowiedzi
do çwiczeƒ, podr´cznik nauczyciela, sprawdziany.
Przedmioty Êcis∏e zarówno jak i podstawowe – najtaniej u mnie www.sprawdzianygimnazjum.pl.tl
◗ Sprzedam baga˝nik z belkà aluminiowà VW Golf Plus
nieu˝ywany. Atera, niemiecki, zamykany na klucz-wieloklin, zabezp. przed kradzie˝à. Atest TUV GS,
noÊnoÊç 75 kg. Nie wymaga ˝adnych narz´dzi do
monta˝u. Gwarancja 20 06.2013 r. Cena 399 z∏.
tel. 691 133 737 Stara Mi∏osna.

Redakcja
◗ Mam opony do sprzeda˝y: zimowe Nokia,
185/65R15, 2 sztuki, 5-5,5 mm, cena 80z∏ (2 sztuki +
dojazd na terenie Weso∏ej). Tel. 606-808-358.
◗ Sprzedam poƒczochy oko∏ooperacyjne profilaktyczne
rozm. L. Produkt jest nowy, ale przymierzany – kupi∏am za du˝y rozmiar. Tel. 725-189-405 (po 19.00).
◗ Keyboard Yamaha DGX 620. Stan idealny. 536 364 017.
◗ Sprzedam fotelik samochodowy 0-9kg MAXI-COSI
tanio, tel. 605 077 751.
◗ Sprzedam tapczanik-∏ó˝eczko, firmy DREWEX z materacykiem, stan bardzo dobry. Tel. 605 077 751.
◗ Sprzedam futro firmy H&M rozmiar 38, tanio,
tel. 605 077 751.

Zm´czony? Szukasz nowych mo˝liwoÊci?
Zajrzyj na internetowà konferencj´
– wtorki o godz. 20:30
www.gvolive.com/conference,happyco
Firma HappyCo zaprasza:
marianna@mailplus.pl
15
◗ Mam opony i felgi do sprzedania: zimowe Nokia,
185/65R15, 2 sztuki (7 sztuk felg), 5-5,5 mm,
tel. 606-808-358.
◗ Biblioteka przyjmie u˝ywane (w dobrym stanie) 2 fotele i ma∏y stolik lub ∏aw´ dla potrzeb czytelni Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich w Warszawie
Weso∏ej ul. Armii Krajowej39. Tel. 22 773 97 61.
◗ Krzes∏a drewniane, tapicerowane, u˝ywane. Kolor:
„przygaszony ∏osoÊ”, jasne, ∏adne, 6 sztuk. Cena 25
z∏/szt. 150 z∏ komplet. St. Mi∏osna, tel. 0 662 190 517.

GLAZURA – HYDRAULIKA, Doradztwo.
Uk∏adanie glazury i terakoty, ogrzewanie
pod∏ogowe, paneli pod∏ogowych, wymiana
drzwi, uszczelnianie tarasów i wszelkie remonty
osobiÊcie, us∏uga wykonana rzetelnie i fachowo.

☎ 502 215 245

BEZP¸ATNE ZABIEGI REHABILITACJI
KR¢GOS¸UPA – masz problem z bólem
kr´gos∏upa, nóg, zaparciami albo brakiem
snu? Zapraszamy na 15 bezp∏atnych zabiegów
– Sulejówek, ul. 11 Listopada 79. Zapisy:
600 364 666 (900–1900) lub 22 760 04 06.26
◗ Korepetycje z j´zyka polskiego-powtórzenie do matury, przygotowanie prezentacji, pomoc w bie˝àcej nauce, odrabianiu lekcji. Tanio i solidnie, dojazd do
ucznia. Tel. 503 553 622.
◗ Odrobi´ lekcj´ z Twoim dzieckiem, bezstresowo
nadrobimy zaleg∏oÊci. Maturzystka, z dojazdem, niedrogo i solidnie. zapraszam 515 455 770.
◗ Studentka T∏umaczeƒ Specjalistycznych UW udzieli
lekcji angielskiego i niemieckiego (szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum, doroÊli). Telefon kontaktowy: 600 044 333.
◗ Matematyka. Korepetycje na poziomie szko∏y podstawowej i gimnazjum. Profesjonalnie, szybko, skutecznie. DoÊwiadczony matematyk zaprasza ch´tnych
z dzielnicy Weso∏a tel. 505-329-323.
◗ Matematyka – korepetycje! Studentka Politechniki
Warszawskiej udzieli korepetycji z zakresu szko∏y
podstawowej i gimnazjum. Tel: 794 706 037.
◗ Korepetycje z matematyki. Studentka finansów udzieli korepetycji z matematyki na ka˝dym poziomie szkolnym. DyspozycyjnoÊç. Dojazd. Tel. 796 877 744
◗ Matematyka, fizyka – korepetycje, pomoc w nauce,
przyspieszony kurs maturalny oraz gimnazjalny, profesjonalnie, z dojazdem do ucznia, doktorant Politechniki Warszawskiej. Kontakt: 668 296 343
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◗ Odtwarzacz dvd Pioneer DV-400V, srebrny, z pilotem.
WyjÊcie HDMI, port USB, odtwarzanie plików divX,
jpeg, mp3. Stan bdb. Cena 90 z∏. Tel. 0 662 190 517
◗ Sprzedam rolki regulowane ma∏o u˝ywane dla ch∏opca. D∏ugoÊç wk∏adki 20,5cm rozmiar 28-32 z ca∏ym
wyposa˝eniem (kask i ochraniacze.) Cena 250 z∏
Tel: 505 567 381.
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. Tel. 503 812 131.

KOD NATURY

◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 602 120 632.
◗ Student Politechniki warszawskiej udzieli korepetycji
z matematyki i fizyki. Z dojazdem. Tel. 504-235-564.
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Pracownia Architektury Krajobrazu
•Projektowanie, realizacja i piel´gnacja
terenów zieleni.
•Ogrody, inwentaryzacje dendrologiczne.

www.kodnatury.pl 692-081-969
◗ Sprzedam nowà skór´ z renifera hodowlanego do powieszenia na Êcian´. 500-103-371.

KOREPETYCJE/NAUKA/WARSZTATY
◗ Nauczycielka edukacji poczàtkowej udzieli lekcji j´z.
angielskiego – 30 z∏/godz. zegarowa. tel. 519 435 070.
◗ Ucz´ gry na klarnecie, bardzo du˝e doÊwiadczenie.
tel. 501 057 424.

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4
◗ Matematyka – profesjonalne korepetycje prowadzone
przez doÊwiadczonego nauczyciela (szko∏a podstawowa, liceum – przygotowanie do matury). Tel.
605 077 751.
◗ Hiszpaƒski – mgr iberystyki UW, lektor i t∏umacz
z wieloletnià praktykà, uczy j´zyka skutecznie i bezstresowo na ka˝dym poziomie. Mo˝liwy dojazd. Kontakt: 604 223 087.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 500 720 523.
◗ Angielski, niemiecki – Studentka anglistyki zaprasza
wszystkich ch´tnych na lekcje j. angielskiego i j. niemieckiego. Oferuj´ pomoc w przygotowaniu do egzaminów, nadrabianie zaleg∏oÊci szkolnych, konwersacje.
Bezp∏atny dojazd w Starej Mi∏osnej. tel: 518 339 517.
◗ Angielski. Prywatne lekcje i konwersacje dla dzieci,
m∏odzie˝y i doros∏ych z Angielkà w Starej Mi∏osnej.
Tel. 22-393 53 79 lub 694 115 743.

J ¢ Z Y K A N G I E L S K I – KOREPETYCJE
❱ Nauczyciel z doÊwiadczeniem metodycznym

❱ Konwersacje, przygotowanie do egzami-

zdobytym w kraju i za granicà.
❱ Indywidualny program nauczania dostosowany do wieku, preferencji i potrzeb
ucznia.
❱ Ró˝norodnoÊç materia∏ów i mi∏a atmosfera.

nów (KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC1–3),
Business English, testy gimnazjalne, matura
(poziom podstawowy i rozszerzony).

Kontakt:

794 943 371
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

◗ Korepetycje z matematyki i fizyki. Student SGH udzieli
korepetycji z matematyki i fizyki na ka˝dym poziomie
szkolnym. DyspozycyjnoÊç. Dojazd. Tel. 791 739 969.
◗ Matematyka, fizyka – dla szkó∏ Êrednich i studentów,
doje˝d˝am, dr, – tel. 606 154 798.
◗ Korepetycje. J´zyk polski. Studentka filologii polskiej
serdecznie zaprasza. Tel. 506 316 077.
◗ Korepetycje. matematyka szko∏a podstawowa, gimnazjum, profesjonalnie, skutecznie, tanio, dojazd.
tel. 601492062 .

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

Tel. 601 262 086.

8

◗ Matematyka, fizyka, chemia – Procownik Naukowy
Politechniki Warszawskiej – magister in˝ynier, laureat
olimpiad udzieli korepetycji. Zakres: podstawówka,
gimnazjum, technikum i LO. Cena: 60 z∏/h. W∏asny
dojazd, f-vat. Tel. 601 602 132.
◗ Matematyka i fizyka – na ka˝dym etapie nauki. Przygotowanie do matury i egzaminów gimnazjalnych.
Tel. 604 522 877.
◗ Korepetycje j. francuski. Zaj´cia prowadzi studentka
SGH. tel. 513 989 512.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I HYDRAULICZNE oraz
naprawy, fachowo i solidnie.
Stara Mi∏osna i okolice.
Tel. 509-358-336.
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◗ Korepetycje z matematyki Studentka UW udzieli korepetycji Twojemu dziecku. Skutecznie i w przyjaznej atmosferze. Indywidualne podejÊcie do dziecka,
przyst´pna cena, mo˝liwy dojazd. kontakt telefoniczny: 501-307-143.
◗ Matematyka, fizyka – przygotowanie do matury, egzaminów gimnazjalnych. Pomoc na ka˝dym etapie
nauki. Tel. 604 522 877.
◗ Hiszpaƒski – student prawa, posiadajàcy kilkuletnie
doÊwiadczenie w nauczaniu j´zyka poprowadzi korepetycje, nauk´ od podstaw, przygotowanie do egzaminów DELE. Telefon 794 680 940.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 515-34-94-60.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 602 276 202.

Geodezja – us∏ugi:
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tyczenia, inwentaryzacje, mapy do
projektów, podzia∏y i rozgraniczenia,
tereny zamkni´te, inne. Tel. kom.
604-979-172. E-mail: nptakazik@wp.pl
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach
szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel.
22 872 96 31, kom. 604 753 455.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE. Tel.
501 104 755.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie – nauka,
przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdów, j´zyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz jez. ros. Tel. 504 69 79 18.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Oddam wózek dzieci´cy IMPLAST u˝ywany, w dobrym stanie. Gondola i spacerówka. Dodatkowo folia
przeciwdeszczowa. tel. 501 074 796.
◗ Sukienka komunijna na szczup∏à dziewczynke. U˝ywana. Stan bardzo dobry Cena 100 z∏ Tel. 601 682 712.
◗ Chodzik pchacz firmy fisher price K9875 uzywany
stan bardzo dobry – Êlady u˝ytku tylko na kó∏kach-rysy. Wiele ruchomych grzechoczàcych cz´Êci.
Tel. 601 682 712 cena 60 z∏.
◗ Sprzedam podk∏ady w formacie MP3 dla zespo∏ów
na wesela, dancingi, zabawy itp. Dynamiczne, profesjonalne brzmienie. 3.500 szt + du˝o tekstów na 4
p∏ytach DVD. Cena 99,00 z∏ tel: 603-313-938.

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem tel. 668 416 624.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem u siebie w domu tel.
kont. 516-628-451.
◗ Poszukuj´ opiekunki dla 2-ki dzieci od pon-pt 1618.00 oraz sobota 8–18.00. Najlepiej zmotoryzowanà – odbiór dzieci z przedszkola i szko∏y, 10z∏/h 0665-766-272.
◗ DoÊwiadczona osoba z udokumentowanym wykszta∏ceniem pedagogicznym poszukuje pracy jako opiekunka lub niania. Referencje. Praktyka krajowa i zagraniczna. Opieka nad osobami chorymi, niepe∏nosprawnymi,
starszymi i dzieçmi. Tel: 22 813 24 14, 794 999 829.
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà, uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje. tel. 600 432 140.

HOTEL DLA KOTÓW
I MA¸YCH ZWIERZÑT

US¸UGI OGRODOWO-WYSOKOÂCIOWE

7

ZWIERZ¢TA
◗ Siedmiomiesi´czny kocurek, wykastrowany, korzystajàcy z kuwety poszukuje kochajàcego w∏aÊciciela.
informacje pod nr 888-146-230.

SZKOLENIE PSÓW DOGadajcie si´
w Starej Mi∏oÊnie. Szkolenia grupowe,
indywidualne, wyprowadzanie psów.
Agnieszka Kaniewska, tel. 501 379 779.
29
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KARMY dla psów i kotów oraz art.
zoologiczne na telefon, z dostawà
do domu GRATIS. Zapraszamy!
Tel. 604-342-700, 602-323-800.
www.hauhau24.pl
PRACA – DAM/SZUKAM

◗ Panià do sprzàtania domu 5 razy w tygodniu. Osiedle
Las. tel. 501 08 08 78.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem lub osobà potrzebujàcà pomocy. Tel: 604-202-290.

◗ Przyjm´ sprzàtanie, prasowanie, dorywczo lub
na sta∏e. Jestem osobà solidnà z doÊwiadczeniem.
Tel. 601-715-540.
◗ Sprzàtanie domów i mieszkaƒ. Osoba solidna z referencjami ch´tnie przyjmie prac´. Tel. 601-715-540.

• wycinanie i podcinanie drzew
• porzàdkowanie ogrodów
• us∏ugi ogrodowe.
19

Pranie, bezpy∏owe trzepanie
dywanów, tapicerki maszynà
KIRBY. Czas schni´cia 1,5 h.

Tel. 513-148-238
◗ Zatrudni´ manikiurzystk´ lub podnajm´ jej lokal.
tel. 606-882-607.
◗ Poszukuj´ pracy na stanowisko asystentki stomatologicznej. Mam ukoƒczonà szko∏a kierunkowà i wieloletnie doÊwiadczenie. tel 607586668
◗ Posprzàtam mieszkanie lub twój dom, zaopiekuje si´
dzieckiem. Jestem uczciwà, solidnà osobà. Tel. 60024-22-13.

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

Tel. 22 783-28-37; 606-752-724
27

◗ Sprzàtanie, prasowanie, mycie okien. Osoba solidna niepalàca z referencjami ch´tnie przyjmie prac´.
Tel 603-995-507.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 22 783-28-37; 606-752-724.
◗ Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje.
Tel. 507 542 645.
◗ Poszukiwana wokalistka do zespo∏u tel:
603 313 938.
◗ „Z∏ota ràczka” us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel.: 507 097 028.

OGRODY – Firma z Weso∏ej

◗ Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna poszukuje
osoby do pozyskiwania Êrodków dotacyjnych z ró˝nych êróde∏ finansowych, w tym unijnych. Wszelkie
informacje pod numerem tel. 609-34-94-94.
◗ Z∏ota Ràczka do ró˝nych prac. Tel: 533 149 101.
◗ Sprzàtn´, wyprasuj´, umyj´ okna. Osoba niepalàca
z referencjami. Tel. 603-995-507.

www.elektrycznie.com.pl – naprawy,
instalacje urzàdzeƒ elektrycznych,
domofonów, wideodomofonów.
Systemy Automatyki Domowej
Tel: 533-994-664, 22-247-24-94 16
◗ Szukam pracy: sprzàtanie, prasowanie, mycie okien
itp. Tel. kontaktowy 510-389-578.
◗ Przyjm´ prac´: sprzàtanie, prasowanie, mycie okien
itp. Tel. kontaktowy 501-550-938.
◗ Wszelkie drobne domowe naprawy, naprawa drzwi,
zamków, drobnej elektryki, malowanie itd. „z∏ota
ràczka” tel 606 478 725.
31

Stara Mi∏osna
Lek. wet. Izabela Rupiƒska
tel. 606-482-555, 22-773-10-88

www.dogadajciesie.pl

◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem od lat 3 lub osobà starszà.
Jestem dyspozycyjna, uczciwa, odpowiedzialna. Telefon 692 823 921.

Damy Ci mo˝liwoÊci...
Praca konsultanta ds. nieruchomoÊci
Innowacyjne szkolenia – dynamiczny rozwój
– najwy˝sze zarobki, praca w biurze lub domu.
Rubico – wi´cej ni˝ nieruchomoÊci
tel. 690 960 122, CV na e-mail:
oferta@rubico.co, w temacie WESO¸A.

◗ Poszukuj´ pracy, opieka nad osobà starszà, sprzàtanie, mycie okien tel. 515 745 359.
◗ Szukam pracy: sprzàtanie, prasowanie, mycie okien
itp. Tel. kontaktowy 510-389-578.

oferuje kompleksowe us∏ugi w zakresie:
projektowania, realizacji, nawadniania,
piel´gnacji. www.greenpartner.pl
PROMOCJA! 504-167-731 28
◗ Jestem osobà niepe∏nosprawnà. Bardzo lubi´ si´
uczyç i potrzebuj´ kogoÊ, kto móg∏by mi w tym pomóc (ok. 2 godz. 2 razy w tygodniu). Dobre warunki.
Tel. 22-773 51 79, 607 291 346.
◗ Sprzàtn´ dom mieszkanie biuro szybko tanio i dok∏adnie, mycie okien 22-214-14-43 jolabienkowska@wp.pl
◗ Sprzàtn´ (równie˝ po remontach – w posiadaniu
sprz´t oraz Êrodki czystoÊci), mycie okien, prasowanie. Kontakt: 667-877-337.

KUCHENKI GAZOWE, ZMYWARKI, PRALKI
– POD¸ÑCZ¢, WYMIANA WODOMIERZY,
us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, C.O., gaz,
czyszczenie pieców gazowych.
UPRAWNIENIA! WIELOLETNIA PRAKTYKA!
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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

◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach z j´z. polskim na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie
do matury i prezentacji, Weso∏a, tel. 22 773 40 87.
◗ Business/General English – lektorka akademicka
tel: 604 433 728.
◗ Nauka gry na gitarze, skutecznie i efektywnie
tel: 695 622 848.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie nauczania. Tel. 22 773 28 07.
◗ Psycholog, terapeuta dzieci z AUTYZMEM i ca∏oÊciowymi zaburzeniami rozwojowymi, z kilkuletnim doÊwiadczeniem, podejmie si´ pracy terapeutycznej
z dzieckiem na terenie domu. W okolicy dojazd gratis! Tel. 694 322 282.
◗ ANGIELSKI dla wszystkich! Przygotowanie do MATURY
KONWERSACJE Tel. 698-054-151 lub 22/226-92-26.
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◗ Angielski dla przedszkolaków i maturzystów. mgr J´zykoznawstwa i absolwentka Podyplomowych Studiów
Pedagogicznych z doÊwiadczeniem. Tel. 505 152 898.
◗ Korepetycji z matematyki na poziomie liceum i studiów
wy˝szych udziela absolwent matematyki UW z 7-letnim doÊwiadczeniem dydaktycznym. Mo˝liwy dojazd
do ucznia. Zrozumiesz matematyk´. Tel. 791-750-197.

Dojazd gratis. Kom. 503-58-35-68.
◗ Zaopiekuj´ si´, pomog´ finansowo starszej osobie
w zamian za darowizn´ mieszkania, domu, dzia∏ki.
Tel. 601 36 32 96.
◗ Gastronomia. Dj nawià˝e sta∏à wspó∏prac´ z lokalem,
klubem. Kompletny sprz´t wraz ze Êwiat∏em. Zadzwoƒ, zobaczymy co mo˝emy zrobiç dla twojego
lokalu. Darek 501 123 703.
◗ Logistyk, j´z. ang., doÊwiadczenie w Anglii, obs∏uga
klienta, znajomoÊç komputera, szkolenia i kursy,
tel. 510 055 173.
◗ Ch´tnie pomog´ w prowadzeniu spraw ksi´gowych:
KPiR, RYCZA¸T, VAT, ZUS, PIT. Fachowa pomoc w rozliczeniach miesi´cznych i rocznych. Tel. 509 807 157.

REKLAMA
Informacje o zasadach reklamowania
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich Stara Mi∏osna”
mo˝na uzyskaç pod adresem e-mailowym

reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub numerem telefonu

607 314 667

– Joanna Januszewska
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

• 20 lat doÊwiadczenia
• pełen zakres usług
• korzystne ceny
• pomoc w zało˝eniu działalnoÊci
gospodarczej
Tel. 22 773-25-69, 22 773-38-91
www.podatkiwesola.pl

Z okazji 20-lecia naszego biura

oferujemy

20% rabatu
na cały 2012 rok*

* dotyczy umów zawartych w 2012

r.

Warszawa-Wesoła ul. Trakt Brzeski 54 A (pawilony handlowe)

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

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

3 urodziny Mediko!

rabaty
MEDYCYNA ESTETYCZNA:
do
Botox, modelowanie twarzy,
mezoterapia, peelingi
medyczne, Regeneris
● KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A
marki Jean d'Arcel, Ericson Laboratoire
● DEPILACJA LASEROWA LightSheer
● Fotoodm∏adzanie VPL
Aktualne promocje, opisy zabiegów
i cennik na naszej stronie internetowej
www.medikocentrum.pl oraz na facebooku.
●

60%

Licencja nr 51

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

Warszawa – Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 21f/17, II p.
tel. 22 40 30 765

530 51 22 45

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

Godziny otwarcia:
pon.– pt. 9 – 20, sob. 9 – 14
Lekarze specjaliÊci: Ginekolog, Dermatolog,
Internista, Chirurg, szeroki zakres badaƒ USG

www.medikocentrum.pl

HAPPY BABY
Wózki i foteliki samochodowe
Bezpieczne foteliki:
MAXI-COSI, CONCORD,
RECARO, ROEMER
Najlepsze wózki w jednym
miejscu! Dystrybutor
MACLAREN, zawsze pe∏na oferta, konkurencyjne ceny.

Zapraszamy: pon-pt 9.00-18.00, sob 8.00-13.00

Weso∏a-Zielona, ul. Pstrowskiego 1
kontakt: 503-156-126
Sprzeda˝ internetowa: WWW.HAPPYBABY.PL
DOSTAWA KURIEREM W 24 GODZINY!

AUTO MAZOWSZE
4STACJA KONTROLI POJAZDÓW
(przeglàd bez czekania)
4SERWIS AUT FRANCUSKICH+DACIA

4AUTA ZAST¢PCZE GRATIS
4CZ¢ÂCI + NAPRAWY BLACHARSKIE

Sulejówek, Trakt Brzeski 172
(za Mc Donalds i KFC)

tel. 22 783 36 36
www.automazowsze.pl

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 22 773 37 67, tel./fax 22 773 24 63

