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WARTO U NAS BYWAå ...
baseny z atrakcjami
70 metrowa zje˝dzalnia
sauny: fiƒska, turecka, infrared
solarium, masa˝e
fitness, si∏ownia
sklep sportowy
kort tenisowy ca∏oroczny ogrzewany
na sztucznej nawierzchni
restauracja - pizzeria „Napoli”
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oÊwietlenia oraz awarie
i dziury na drogach ponadgminnych. MyÊl´, ˝e
warto go zapisaç i cz´sto z niego korzystaç: 19633.
W kolejnych punktach goÊciliÊmy przedstawicieli s∏u˝b odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo
na terenie naszej Dzielnicy. By∏o sporo szczegó∏owych pytaƒ, m.in. o lokale z automatami do gier,
o sklepy z dopalaczami, o wypalanie Êmieci, o narkotyki, kradzie˝e i rozboje. Jak podkreÊli∏ w swojej
wypowiedzi komendant weso∏owskiego komisariatu policji – p. Mariusz Màczkorowski – podobno
w porównaniu z innymi dzielnicami Warszawy jesteÊmy dzielnicà dosyç bezpiecznà. Natomiast
warto pomyÊleç o dodatkowych zabezpieczeniach
przy okazji nadchodzàcego Euro 2012, gdy˝ wed∏ug wst´pnych informacji wyglàda na to, ˝e reprezentacja pi∏karska Rosji za swój oÊrodek treningowy i baz´ na czas Euro wybra∏a Sulejówek, co
bez wàtpienia przyczyni si´ do wzmo˝onego ruchu kibiców tej reprezentacji. Warto tak˝e przytoczyç jako ciekawostk´ podane przez naczelnika VII Oddzia∏u Stra˝y Miejskiej dane dotyczàce
dwóch zainstalowanych na terenie naszej Dzielnicy fotoradarów (na ul. Armii Krajowej oraz na Trakcie Brzeskim). Otó˝ od poczàtku roku do po∏owy
marca na podstawie ich odczytów Stra˝ Miejska
wystawi∏a a˝ 3.000 mandatów! Sporo z nich zapewne otrzyma∏y osoby podró˝ujàce tranzytem,
ale to i tak chyba bardzo niechlubny wynik...
Nast´pnie Rada pozytywnie zaopiniowa∏a projekt przeniesieƒ drobnych kwot pomi´dzy inwestycjami drogowymi w Zielonej, dzi´ki którym b´dzie
mo˝na podpisaç umowy i przystàpiç do ich realizacji. Zapozna∏a si´ z informacjà o istniejàcej infrastrukturze, o usuwaniu skutków zimy, o budownictwie komunalnym oraz o wykazie dotacji i grantów przyznanych organizacjom pozarzàdowym.

Z prac Rady Dzielnicy
22 marca odby∏a si´ XXIII
sesja Rady Dzielnicy. Rozpocz´∏a si´ do spotkania
z przedstawicielami Zarzàdu
Dróg Miejskich: p. Miros∏awem Kazubkiem – zast´pcà
dyrektora ZDM oraz p. Zbigniewem Ràbkowskim –
specjalistà odpowiadajàcym
za obszar naszej Dzielnicy. Szczerze mówiàc
mam bardzo mieszane uczucia po tym spotkaniu.
Jak na zarzàdc´ i gospodarza dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Warszawy, zakres odpowiedzialnoÊci i zadaƒ, jakie realizuje ta instytucja jest wyjàtkowo skromny. Praktycznie z ka˝dà sprawà jakà poruszaliÊmy, byliÊmy odsy∏ani do innej instytucji. W sprawie planowanych
inwestycji do Zarzàdu Miejskich Inwestycji Drogowych, w sprawie zmiany organizacji ruchu do Biura
In˝yniera Ruchu, w sprawie przystanków autobusowych do ZTM, w sprawie zieleni wzd∏u˝ ulic do Zak∏adu Oczyszczania Miasta, podobnie w sprawie
uwag do odÊnie˝ania... Tak w∏aÊciwie jedynymi
sprawami, jakimi zajmuje si´ ZDM jest konserwacja
i naprawa nawierzchni ulic oraz eksploatacja oÊwietlenia. Formalnie tak˝e jego budowa, ale ze wzgl´du
na brak Êrodków nowe oÊwietlenie jest budowane
wy∏àcznie przy realizacji inwestycji drogowych...
Jedyne konkrety, jakich uda∏o nam si´ dowiedzieç,
to ˝e w dniach 7–8 lipca planowany jest remont odcinka ul. Armii Krajowej od ul. ˚ó∏kiewskiego
do granicy z Sulejówkiem. Remont b´dzie polega∏
na frezowaniu starej i po∏o˝eniu nowej nawierzchni
asfaltowej. GoÊcie przypomnieli tak˝e telefon interwencyjny, pod który mo˝na zg∏aszaç ka˝dà awari´

Infrastruktura w Weso∏ej
Kiedy rozmawiamy o infrastrukturze w Weso∏ej,
najcz´Êciej rozmowa dotyczy tego, czego nie ma lub
tego, co ma byç budowane w najbli˝szym czasie.
Warto jednak te˝ wiedzieç, co ju˝ jest zbudowane.
Drogi
Na terenie Weso∏ej jest ∏àcznie 147,9 km
dróg, w tym:
• dróg krajowych – 4,6 km,
• dróg wojewódzkich – 6 km,
• dróg powiatowych – 10 km,
• dróg gminnych, b´dàcych w zarzàdzie Dzielnicy Weso∏a – 127,3 km.
O ile drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe
wszystkie ju˝ sà z nawierzchni bitumicznej, o tyle drogi gminne zagospodarowane sà w niewielkim procencie. OczywiÊcie warto pami´taç, ˝e
cz´Êç z tych dróg to na razie dukty leÊne, przy
których nie ma zabudowy mieszkalnej, no ale
kiedyÊ ta zabudowa mo˝e si´ tam pojawiç. A tak
to wyglàda w szczegó∏ach:
• z nawierzchni bitumicznej – 30,4 km,
• kostki betonowej – 18,2 km,
• z p∏yt MON (betonowych) – 12,8 km,

• gruntowe wzmocnione kruszywem naturalnym – 20,9 km,
• gruntowe nieutwardzone – 45 km.
Wodociàgi
Weso∏a posiada ok. 96,1 km sieci wodociàgowej, w tym 1,9 km na Placu Wojska Polskiego.
Eksploatacjà oraz rozbudowà sieci (za wyjàtkiem wodociàgów na Pl. Wojska Polskiego) zajmuje si´ MPWiK. Weso∏a nie jest zintegrowana z siecià wodociàgowà reszty Warszawy. Nasz
system jest oparty na 3 hydroforniach i 3 stacjach uzdatniania wody rozmieszczonych równomiernie na terenie Dzielnicy.
Kanalizacja
Na terenie Weso∏ej istnieje 86,5 km sieci kanalizacyjnej, w tym:
• 5,1 km w eksploatacji Urz´du Dzielnicy (os.
Stara Mi∏osna Pó∏noc, ulice: GoÊciniec, Borkowska i Jeêdziecka),
• 32,2 km w eksploatacji ZBDJiW na terenie
osiedla Stara Mi∏osna,
• 47,5 km w eksploatacji MPWiK,

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 realizacji programu
„Bezpieczne Osiedle” w kwietniu 2012 roku
zaplanowano spotkania Grup Osiedlowych
w nast´pujàcych terminach:

D

• 11 kwietnia, godz. 9.00 – „Centrum”
• 18 kwietnia, godz. 9.00 – „Zielona”
• 25 kwietnia, godz. 9.00 – „Stara Mi∏osna”
Na spotkania zapraszamy mieszkaƒców,
przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych,
stowarzyszeƒ i inne zainteresowane podmioty. Prosimy o zg∏aszanie wszelkich problemów zwiàzanych z bezpieczeƒstwem
pod nr tel. (22) 773 60 92.
Na koniec odby∏a si´ krótka debata nad propozycjami zmian w systemie organizacji ˝ywienia w placówkach oÊwiatowych. Nie budzi∏a
wi´kszych emocji, gdy˝ z inicjatywy Komisji
OÊwiaty powsta∏ specjalny zespó∏, z∏o˝ony
z przedstawicieli Zarzàdu, radnych, dyrektorów
szkó∏ oraz rad rodziców, który ma opracowaç
i zaproponowaç kierunki zmian, zaÊ samo ich
wprowadzenie zosta∏o od∏o˝one do koƒca roku
kalendarzowego (pierwotnie mia∏y wejÊç z poczàtkiem nowego roku szkolnego).
Nast´pna sesja jest zaplanowana na dzieƒ
19 kwietnia, jak zwykle o godz. 14.00 w sali Rady Dzielnicy naszego Urz´du. Program b´dzie
dost´pny na 7 dni wczeÊniej w Internecie.
Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski
• 1,7 km w eksploatacji WAM na terenie osiedla
Plac Wojska Polskiego.
Âcieki ze Starej Mi∏osny sà oczyszczane
w oczyszczalni „Cyraneczka”, Êcieki z Placu Wojska
Polskiego trafiajà do zlokalizowanej na terenie poligonu oczyszczalni wojskowej, zaÊ z pozosta∏ych rejonów Weso∏ej odprowadzane sà poprzez system
kanalizacji warszawskiej do oczyszczalni „Czajka”.
Ponadto na terenie Dzielnicy jest wybudowanych 14 km sieci kanalizacji deszczowej.
OÊwietlenie
W ca∏ej Warszawie eksploatacjà oÊwietlenia drogowego zajmuje si´ Zarzàd Dróg Miejskich. Na terenie naszej Dzielnicy zlokalizowanych jest 2989 opraw
oÊwietleniowych, w tym 2250 na drogach gminnych.
Podstaw´ oÊwietlenia stanowià lampy sodowe.
Wydzia∏ Infrastruktury przygotowa∏ szczegó∏owe mapy, obrazujàce rozmieszczenie opisanej
powy˝ej infrastruktury. Niestety, ze wzgl´du
na ich czytelnoÊç, nie jesteÊmy w stanie ich zaprezentowaç w wersji drukowanej naszej gazety.
Zainteresowanych zapraszamy na stron´
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/1838,
gdzie mo˝na si´ z nimi zapoznaç, a tak˝e pobraç
i wydrukowaç.
Marcin J´drzejewski
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Alleluja, Alleluja, czyli „Êwi´cone” po szlachecku
Wielkanoc od poczàtków chrzeÊcijaƒstwa
uznawano za najwa˝niejsze Êwi´to liturgiczne.
Celebrowano je ju˝ w II wieku na pamiàtk´ Zmartwychwstania Chrystusa, a nazywano je Paschà.
Âwi´ta Wielkanocne sà w przeciwieƒstwie do
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia Êwi´tem ruchomym,
gdy˝ co roku obchodzone sà w innym terminie,
który mo˝e przypadaç mi´dzy 22 marca a 25
kwietnia. Termin ten jest uzale˝niony od pierwszej
pe∏ni ksi´˝yca po zrównaniu wiosennym, które
zosta∏o ustalone na 21 marca. Regu∏´ takiego wyliczania daty Wielkiej Nocy ustanowiono na I Soborze Powszechnym w 325 roku w Nicei, bazujàc
na aleksandryjskiej metodzie obliczania daty równonocy. To Êwi´ta najbardziej weso∏e i radosne,

Drodzy Sàsiedzi, niech nadchodzàce Âwi´ta Wielkanocne
ogarnà Wasze serca promiennà radoÊcià, niech inspirujà Was
do dzia∏ania i pozytywnych zmian. Niech sprawià, byÊcie
uÊmiechali si´ do ludzi i do samych siebie nie tylko
w Êwiàteczne dni, ale i w ka˝dy kolejny dzieƒ roku.
Redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
zwiastujàce tak˝e nadejÊcie wiosny. Dodatkowo
wià˝à si´ z czasem rodzinnych spotkaƒ i wspólnego biesiadowania w pogodnej atmosferze.
Dawniej Wielkanoc obchodzono wyjàtkowo
hucznie, tym bardziej ˝e poprzedza∏ je przestrze-

Mieszkaƒcom Weso∏ej z okazji Wielkiej Nocy: niczym
niezmàconej radoÊci, mi∏ych spotkaƒ przy Êwiàtecznym stole,
nadziei w sprawach, w których jej zabrak∏o i sukcesów
w realizowaniu wyznaczonych celów ˝yczà:
Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Na wiosn´ w Weso∏ej
Na wiosn´ w Weso∏ej
koncert ptasi
do lasu zaprasza
bo tam skrzydlatych artystów
nikt nie rozprasza
Do leÊnej
çwierkajàcej muzyki
sonaty lub kantaty
wszelkie ptactwo
kieruje tu swe loty
A my?
Szukamy pustelnika chaty
Czujemy si´ tam jak w raju
jak tajemnicze elfy
w zaczarowanym gaju
Tu dusze zab∏àkanych
ró˝nobarwnych motyli
taƒczà na leÊnej murawie
a w górze s∏ychaç ciàgnàce
˝urawie
Wiosenne przyrody wdzi´ki
sà w Weso∏ej na wyciàgni´cie
r´ki.
Sabina Nadolna
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Wiceprezydent m.st. Warszawy
Jacek Wojciechowicz

gany rygorystycznie czas Wielkiego Postu rozpoczynany od Popielca, a w dawnej Polsce nawet od siedemdziesiàtnicy, a wi´c prawie trzy
tygodnie wczeÊniej. Jednak za czasów Polski
szlacheckiej post nie do koƒca by∏ przestrzegany i nawet w te dni pozwalano sobie czasami
w bogatych domach ziemiaƒskich na ob˝arstwo.
Wielkanoc ludowa by∏a znacznie skromniejsza
ni˝ ta odbywajàca si´ na dworze paƒskim i zdecy-

bez uprzedniego wyÊwi´cenia jedzenia, tzw.
„Êwi´conego” (obecnie „Êwi´conka”).
Obchody Âwiàt Wielkiej Nocy rozpoczyna∏y
si´ od Palmowej Niedzieli, b´dàcej pamiàtkà
wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, którego zgromadzony t∏um wita∏ ga∏àzkami palmowymi. Polskà palmà sta∏a si´ ga∏àzka wierzbowa lub leszczynowa. Palmie przypisywano w naszym kraju
w∏aÊciwoÊci lecznicze i magiczne (ch∏ostanie si´
Êwi´conymi palmami „dla zdrowia” i po∏ykanie
w tym celu pàczków ga∏àzki wierzbowej). W Palmowà Niedziel´ klasztory i plebaƒskie szkó∏ki
wystawia∏y dawniej widowiska pasyjne. Tradycja ta przetrwa∏a w niektórych miejscowoÊciach
Polski po dzieƒ dzisiejszy.
Ca∏y Wielki Tydzieƒ to czas oczekiwania
i przygotowaƒ do Wielkiej Niedzieli.
W Wielkà Ârod´ milk∏y dzwony koÊcielne.
Ch∏opcy, a˝ do Wielkiej Soboty, obchodzili wieÊ
z ko∏atkami i b´bnami, „wyganiajàc Judasza”
i przypominajàc wszystkim mieszkaƒcom o poÊcie. W Wielki Czwartek, na pamiàtk´ wieczerzy
paƒskiej, spo˝ywano tajni´ – postnà kolacj´, po
której wielu nic ju˝ nie jad∏o a˝ do wielkanocnego
Êniadania. W dniu tym oddawano te˝ czeÊç zmar∏ym (palono ognie na pamiàtk´ dusz bliskich, pozostawiano po tajni resztki potraw, wierzàc, ˝e karmià si´ nimi dusze zmar∏ych i domowe skrzaty).

Z okazji nadchodzàcych Âwiàt Wielkiej Nocy Rada i Zarzàd
Dzielnicy Weso∏a sk∏adajà Czytelnikom „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” najserdeczniejsze ˝yczenia wielu radosnych
chwil w gronie rodziny i przyjació∏, nape∏nienia serc nadziejà
i pokojem, jakie niosà te Âwi´ta oraz spe∏nienia marzeƒ.
W imieniu Zarzàdu Dzielnicy

W imieniu Rady Dzielnicy

Burmistrz
Edward K∏os

Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski

dowanie bardziej nawiàzywa∏a do tradycji. Niezale˝nie jednak od stanu, do Âwiàt Wielkiej Nocy
przygotowywano si´ szczególnie starannie.
Na szykowanie wszelkiego rodzaju wypieków
i potraw wielkanocnych przeznaczony by∏ Wielki
Tydzieƒ. W Wielkanoc koniecznie trzeba by∏o
ograniczyç prace domowe, zw∏aszcza gotowanie.
Dlatego te˝ potrawy by∏y ju˝ gotowe i ewentualnie
lekko podgrzewane lub serwowane na zimno.
OczywiÊcie do sto∏u Êwiàtecznego nie zasiadano

W Wielkà Sobot´ po ceremonii poÊwi´cenia
jedzenia czas postu dobiega∏ koƒca. Popularny
by∏ obrzàdek ludowy nazywany „pogrzebem ˝uru i Êledzia”. LudnoÊç znudzona postnym jedzeniem, które dawniej sk∏ada∏o si´ g∏ównie z chudego ˝uru i Êledzi – dopuszczalnych w zast´pstwie zakazanego, ale jak˝e lubianego mi´sa,
wiesza∏a symbolicznego Êledzia na drzewie,
a gar z ˝urem zakopywa∏a. Obrzàdek ten mia∏
niezwykle radosny charakter i oznacza∏ zerwanie
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Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkanocnych ˝ycz´
mieszkaƒcom Weso∏ej i Wawra wyjàtkowych, ciep∏ych, pe∏nych
spokoju i rodzinnej atmosfery Âwiàt.
L i g i a K r a j e w s k a, Pos∏anka na Sejm RP
z okresem um´czenia duchowego
i fizycznego.
W
Niedziel´
Wielkanocnà zaraz
po mszy zasiadano
do wielkiej wielkanocnej uczty, która
trwa∏a od Êniadania
a˝ do póênej kolacji. Na sto∏y wkracza∏y przeró˝ne
smako∏yki starannie wczeÊniej przygotowane. Najwa˝niejszym elementem by∏ oczywiÊcie baranek zrobiony z mas∏a lub
cukru, symbolizujàcy zmartwychwstanie Chrystusa. WÊród potraw mi´snych znajdowa∏y si´:
pieczona lub w´dzona w dymie ja∏owcowym
szynka, kie∏basa oraz pieczone pasztety, a na sto∏ach magnackich niejednokrotnie
pojawia∏a si´ równie˝ dziczyzna
w postaci sarniny, pieczonych
dzików, czy te˝ jeleni. Obowiàzkowe by∏o tak˝e pieczone prosi´,
czasami sama g∏owa trzymajàca
w pysku pisank´. Do mi´s podawano tak˝e w∏asnor´cznie pieczony chleb pszenny lub razowy.
Tradycyjnie serwowany by∏ staropolski ˝ur z kie∏basà i chrzanem
przyrzàdzany na zakwasie. OczywiÊcie Êwi´ta nie mog∏y si´ odbyç bez jaja, stanowiàcego symbol tych Êwiàt oraz nowego ˝ycia.
Na wielkanocnym stole pojawia∏y si´ s∏odycze w postaci najprzeró˝niejszych ciast. Najpopularniejsze by∏y ko∏acze, jajeczniki, mazurki, paschy oraz baby dro˝d˝owe pieczo∏owicie przygotowywane przez wiejskie i dworskie gospodynie.

Ciasto dro˝d˝owe by∏o skrupulatnie zagniatane,
odstawiane w ciche miejsce do wyroÊni´cia,
aby mu ha∏as w roÊni´ciu nie przeszkadza∏,
a nast´pnie wypiekane. W zamo˝nych dworach
dodatkowo baby dro˝d˝owe barwione by∏y szafranem oraz suto wysadzane bakaliami, zw∏aszcza migda∏ami i owocami w cukrze.
Poniedzia∏ek Wielkanocny to dzieƒ harców
i swawoli, s∏ynàcy w ca∏ej Polsce z oblewania
si´ wodà. Dawniej w czasie Âwiàt Wielkiej Nocy
chodzono „po dyngusie” (kompanià z grajkiem
i jednym przebranym za bociana), podobnie jak
„po kol´dzie” w czasie Âwiàt Bo˝ego Narodze-

lonych Âwiàtek. Obrz´dom tym towarzyszy∏y
tradycyjne pieÊni i datki, dla „dyngujàcych”
i chodzàcych z gaikiem, zazwyczaj pisanki i ciasta, a cz´sto coÊ „na pokrzepienie”.

Radosnych Êwiàt Zmartwychwstania Paƒskiego,
smacznego jajka i wielu radoÊci
˝yczà
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie
Szko∏y Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich
Jak widaç, bogactwo potraw by∏o nieprzebrane, a obrz´dy religijne kultywowane by∏y obok
obrzàdków wywodzàcych si´ jeszcze ze zwyczajów s∏owiaƒskich. Obecnie odeszliÊmy od wielu
dawnych tradycji zwiàzanych ze Êwi´tami wielkanocnymi, ale najwa˝niejsze przetrwa∏y. ˚yczàc
sobie nawzajem „Weso∏ego Alleluja” i „Smacznego jajka” i dzielàc si´ nim, nawiàzujemy do wielowiekowych szlacheckich tradycji.
Opracowa∏a: Joanna Dàbrowska

nia. By∏ te˝ zwyczaj chodzenia z gaikiem (obnoszenie przez dziewcz´ta przybranej we wstà˝ki
choinki lub sosnowej ga∏´zi), trwajàcy a˝ do Zie-

èród∏a:
- „O ziemiaƒskim Êwi´towaniu. Tradycje Êwiàt
Bo˝ego Narodzenia i Wielkiej Nocy” – Tomasz
Adam Pruszak
- „W ziemiaƒskim dworze. CodziennoÊç, obyczaje, Êwi´ta, zabawy” – Maja ¸oziƒska
- „W przedwojennej Polsce. ˚ycie codzienne
i niecodzienne” – Maja ¸oziƒska, Jan ¸oziƒski
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szych. Pozostajà jeszcze tylko do wymiany
rozbite klosze, zamontowanie monitoringu i kilka innych prac.
W imieniu Paƒstwa, swoim i naszych maluchów sk∏adam podzi´kowania Panu Burmistrzowi, Zast´pcom Pana Burmistrza i Pani Gra˝ynie
Garwackiej – Kierownikowi Zespo∏u Ochrony
Ârodowiska za skuteczne i szybkie dzia∏ania
skutkujàce doprowadzeniem do stanu u˝ywalnoÊci naszego „oÊrodka sportu i rekreacji”.
I po trzecie: zapraszam Paƒstwa – mieszkaƒców naszego osiedla, a szczególnie gara˝owiczów
i dzia∏kowców do corocznego sprzàtania osiedla
w dniu 28 kwietnia br. od godziny 9.30. Samochód
b´dzie podstawiony w okolicach Domu Dzia∏kowca, a worki z r´kawiczkami zostanà dostarczone.
Uprzejmie prosz´ o ewentualne zabranie grabi i innych przyborów przydatnych w tego typu akcjach.
Do zobaczenia 28 kwietnia!

Co na Osiedlu Plac Wojska Polskiego?
Szanowni Mieszkaƒcy!
Po pierwsze, chcia∏bym
podzieliç si´ Paƒstwem bardzo wa˝nà dla wi´kszoÊci
z nas informacjà: Pani Prezydent m.st. Warszawy
skierowa∏a do Marsza∏ka
Województwa Mazowieckiego „Wniosek w sprawie zgody na zmian´ przeznaczenia gruntów leÊnych
na cele nieleÊne z obszaru miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Plac
Wojska Polskiego w Dzielnicy Weso∏a”. Wniosek
ten jest ostatnià czynnoÊcià formalno-prawnà
przed wy∏o˝eniem planu i jego uchwaleniem.
Tak oto dobiega koƒca rozpocz´ta przeze
mnie w 2008 roku procedura opracowania dokumentu tak bardzo istotnego dla rozwoju naszego osiedla – g∏ównie rozszerzenia zakresu
us∏ug (mo˝liwoÊci budowania), a szczególnie
handlu detalicznego.

Chc´ Paƒstwa poinformowaç, ˝e w koncepcji
wynikowej mpzp nasze dzia∏ki nie zmieniajà dotychczasowego statusu.
Kolejnà czynnoÊcià przed uchwaleniem przedmiotowego planu przez Rad´ Warszawy b´dzie
jego wy∏o˝enie i zg∏aszanie wniosków oraz uwag
do jego merytorycznej zawartoÊci przez osoby
i instytucje zainteresowane przeznaczeniem poszczególnych dzia∏ek. Informacj´ w tym zakresie
b´d´ przekazywa∏ Paƒstwu na bie˝àco.
Po drugie: z pewnoÊcià pami´tajà Paƒstwo mojà
informacj´ podanà w marcowym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich” o zdewastowaniu placu zabaw
na terenie naszego osiedla. Otó˝ 16 marca wraz
z Zast´pcà Burmistrza – Panem Krzysztofem Kacprzakiem i Kierownikiem Zespo∏u Ochrony Ârodowiska – Panià Gra˝ynà Garwackà, dokonaliÊmy swego rodzaju lustracji wspomnianego placu zabaw.
DziÊ mog´ powiedzieç, ˝e mo˝ecie Paƒstwo
w pe∏ni i bezpiecznie korzystaç z wszystkich
urzàdzeƒ przeznaczonych dla naszych najm∏od-

Wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
dr Stefan S∏owikowski

Starsi, sprawniejsi dzi´ki darmowym çwiczeniom
Weso∏owskie
grono
sprawnych seniorów nie ma
sobie równych wÊród innych dzielnic Warszawy.
Wyjàtkowym powodzeniem cieszy si´ u nas program
„Senior – starszy, sprawniejszy”. Jest on kierowany
do oÊrodków sportu i rekreacji
oraz organizacji pozarzàdowych prowadzàcych zaj´cia rekreacyjno–sportowe, usprawniajàce dla
osób starszych, g∏ównie emerytów i rencistów.
Program w Weso∏ej trwa ju˝ od czterech lat.
Z roku na rok uczestniczy w nim coraz wi´cej
osób. Obecnie 120–130 na sali i mniej wi´cej tyle samo na basenie. Zaj´cia na sali odbywajà si´
2 razy w tygodniu, a na basenie raz na tydzieƒ.
Na terenie Weso∏ej konkurs na realizacj´ zaj´ç
wygra∏ kolejny raz UKS Mi∏oÊnik, którego prezesem jest pani Agnieszka Rudol. Sale do çwiczeƒ
udost´pnia Mambo Fitness Club w Starej Mi∏osnej, a podwykonawcà jest basen Wesolandia.
W porównaniu z innymi dzielnicami Warszawy
mamy najwi´cej godzin z wype∏nionà salà i znajdujemy si´ w czo∏ówce dzielnic realizujàcych
programy aktywizacji ruchowej dla seniorów.
Przez osiem miesi´cy w roku zaj´cia na sali
i basenie sà finansowane z pieni´dzy Urz´du
Miasta Sto∏ecznego Warszawy – Biura Sportu
i Rekreacji. W wakacje zaj´cia sà kontynuowane

dzi´ki dotacjom z biura pomocy spo∏ecznej urz´du w Weso∏ej. JeÊli na coÊ jeszcze brakuje,
wspiera Urzàd Dzielnicy Weso∏a – Wydzia∏ Sportu. Dzi´ki tak szczodremu wsparciu zosta∏o zakupione specjalistyczne wyposa˝enie sali i seniorzy
çwiczà z pe∏nym zestawem przyrzàdów. Seniorzy korzystajà wi´c z zaj´ç bezp∏atnie. Cz´sto jest
to dla tej grupy odbiorców jedyna mo˝liwoÊç
skorzystania z zaj´ç rekreacyjno-ruchowych prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów.

Program Senior Starszy Sprawniejszy w ca∏ej
Warszawie zrzesza ponad 9000 osób, co Êwiadczy o pozytywnym odbiorze tego rodzaju zaj´ç
i ich du˝ej popularnoÊci.
Uczestnicy programu dzi´ki regularnym çwiczeniom zdobywajà nie tylko dodatkowe lata
wolne od chorób krà˝enia, wi´kszà sprawnoÊç,
mocniejsze koÊci i –
w przypadku kobiet –
korzystniejsze przechodzenie menopauPiel´gnacja • Aran˝acje
zy, ale i kontakty towaz grupà rówietel. 88 33 11 774 rzyskie
Êników o podobnych
www.larix-ogrody.pl zami∏owaniach.

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki •
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åwiczyç naprawd´ warto, bo sprawnoÊç mo˝e
wzrosnàç, a mi´Êni przybywaç nawet w póênym
wieku. Dba∏oÊç o odpowiednià porcj´ ruchu dla
osób starszych staje si´ priorytetem w wielu krajach.
Zgodnie ze Êwiatowymi standardami çwiczenia
seniorów w Weso∏ej obejmujà wzmocnienie mi´Êni, popraw´ stanu kr´gos∏upa, pilates, du˝o çwiczeƒ równowa˝nych i wzmacniajàcych mi´Ênie
wewn´trzne. Jest to bardzo wa˝ny, ale nie jedyny
element dba∏oÊci o zdrowie zalecanej osobom
w drugim pó∏wieczu ˝ycia.
Badania naukowe wykazujà,
˝e wyraêna granica mniejszej zapadalnoÊci na choroby krà˝enia le˝y na poziomie
pó∏godzinnego umiarkowanego, ale rozgrzewajàcego
cia∏o wysi∏ku pi´ç razy w tygodniu. Zdrowie osób, które
ruszajà si´ mniej jest du˝o
bardziej kruche. Ten próg
mo˝na osiàgnàç równie˝
samodzielnie, ale profesjonalny trening daje du˝o wi´cej korzyÊci w ogólnej
sprawnoÊci, gibkoÊci i zapobieganiu upadkom.
Weso∏owski program Senior Starszy Sprawniejszy obejmuje ró˝ne grupy zaawansowania,
do których, w granicach dost´pnych miejsc,
mo˝na jeszcze do∏àczyç. Wniosek o przyj´cie
mo˝e z∏o˝yç ka˝dy emeryt lub rencista (potrzebna jest legitymacja) z ukoƒczonym 55 rokiem
˝ycia. Do wniosku trzeba do∏àczyç zaÊwiadczenie lekarza o dopuszczeniu do zaj´ç. Formularze
wniosków mo˝na znaleêç w siedzibie UKS Mi∏oÊnik w budynku Mambo Fitness ul. Jana Paw∏a II 13, 05 -077 Warszawa, tel. (22) 773-17-53.
Zapraszamy.
Dorota Wroƒska
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Inwestycje 2012
Jak ju˝ pisa∏em kilkakrotnie, z roku na rok kwoty przyznawane naszej Dzielnicy
przez W∏adze Warszawy sà
coraz bardziej okrojone. Jednak Zarzàd Dzielnicy robi co
mo˝e, by tempo rozbudowy
infrastruktury nie spad∏o.
Szcz´Êliwie wi´kszoÊç niewykorzystanych w zesz∏ym roku Êrodków inwestycyjnych zosta∏a nam przywrócona, tak wi´c
rozpocz´te zadania b´dà mog∏y byç z nich op∏acone i nie obcià˝à bud˝etu tegorocznego. Pozosta∏
problem, skàd wziàç Êrodki na realizacj´ naprawd´ pilnych i odk∏adanych od pewnego czasu inwestycji. Propozycjà rozwiàzania tego problemu jest
wprowadzenie inwestycji dwuletnich. W roku bie-

˝àcym zosta∏a zapisana drobna kwota, wystarczajàca jedynie na prace przygotowawcze. G∏ówna kwota, wynikajàca z kosztorysu inwestorskiego, jest zapisana w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na rok 2013. Jednak nie czekajàc do tego
czasu, ju˝ w po∏owie tego roku b´dzie organizowany przetarg i inwestycje b´dà realizowane jesienià. Termin zakoƒczenia zapisany jest na 30 stycznia 2013 r. i w zwiàzku z tym p∏atnoÊç za jej realizacj´ obcià˝y ju˝ przysz∏oroczny bud˝et, a inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku.
To dosyç desperackie rozwiàzanie, bo oznacza, ˝e z poczàtkiem nowego roku praktycznie
zostaniemy bez Êrodków inwestycyjnych, choç
z drugiej strony jakie to ma znaczenie, skoro i tak
budowalibyÊmy za nie te same ulice, które dzi´ki temu zabiegowi powstanà ju˝ w tym roku zamiast w przysz∏ym...
W takim „przyspieszonym” trybie powstanie kilka ulic – Mickiewicza na Groszówce, Kasprowicza

w Zielonej, zaÊ w Starej Mi∏osnej zostanie dokoƒczony drugi etap budowy ulic wraz odwodnieniem
w rejonie Jaspisowa – Rubinowa – Turkusowa –
Szmaragdowa oraz zostanie wykonany projekt budowy i odwodnienia ul. Jaspisowej, dzi´ki czemu
na wiosn´ 2013 roku b´dzie mo˝na jà wreszcie
zbudowaç. W tym trybie zostanie tak˝e zaktualizowanych kilka kolejnych projektów drogowych, z nadziejà, ˝e jednak w roku 2013 sytuacja finansowa
Warszawy ulegnie poprawie lub ˝e znów zostanà
one wpisane do realizacji jako inwestycje dwuletnie,
wykonane w 2013 r., a p∏acone z bud˝etu 2014.
Podany obok harmonogram jest oczywiÊcie
tylko orientacyjny, w toku realizacji z pewnoÊcià
nastàpià jakieÊ jego drobne korekty, ale osoby
zainteresowane poszczególnymi inwestycjami
mogà si´ z niego dowiedzieç, w jakim okresie roku powinny si´ one rozpoczàç i kiedy zakoƒczyç.
Marcin J´drzejewski

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADA¡ INWESTYCYJNYCH W 2012 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
9
9.1
10
11
12
12.1
12.2
13
13.1
13.2
14
15
16
17

ZADANIE

Ogłoszenie Podpisanie Zakoƒczenie
przetargu
umowy
realizacji
30.06
20.02
12.03
30.05

Budowa ul. Jagielloƒskiej
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego – V etap
Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odc. kolektora deszczowego
20.02
w ul. Pogodnej - aktualizacja projektu
5.03
26.03
Budowa ul. Polnej - projekt
Przebudowa ronda Okuniewska
20.02
Budowa ul. Ułaƒskiej - aktualizacja projektu
Budowa ul. Pstrowskiego
27.02
27.03
Budowa ul. Mickiewicza odcinek na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku
Aktualizacja projektu
10.02
Budowa
15.05
15.06
Budowa ul. Głowackiego - II etap
16.04
16.05
Przebudowa skarpy
1.03
2.04
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turku14.02
sowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej – I etap
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turku27.02
30.03
sowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej – II etap
Budowa ul. Kasprowicza
Aktualizacja projektu
Budowa
15.05
15.06
Budowa ul. Dobrej
Odcinek od ul. ˚ytniej do ul. Kasprowicza
Odcinek od ul. ˚ytniej do ul. Brata Alberta
27.04
20.02
12.03
Budowa ul. Szklarniowej – projekt
Budowa ul.Cieplarnianej
Projekt układu drogowego wraz kanalizacjà deszczowà w os. Stara
Miłosna w ulicach: Jaspisowa, Agatowa, Platynowa, Koralowa,
12.02
27.02
Irydowa, Kryształowa, Alabastrowa
Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego
15.01.2013 15.02.2013
w ul. GoÊciniec

30.01.2013
30.01.2013

30.04
30.01.2013
30.09
30.06
15.03

23
24
25
25.1
25.2

Budowa brakujàcych punktów Êwietlnych oÊwietlenia ulicznego
w os. Zielona i Stara Miłosna
Modernizacja przyłàcza energetycznego i budowa przyłàcza
kanalizacyjnego do Urz´du Dzielnicy Wesoła
Modernizacja przyłàcza energetycznego
Budowa przyłàcza kanalizacyjnego
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173

Roboty uzupełniajàce

15.01.2013
30.04
30.01.2013

W realizacji

30.06
31.08
30.01.2013
30.06

W realizacji
Konieczne zwi´kszenie Êrodków finansowych. Szacowany koszt – 280 000 zł
W realizacji

15.12
30.06.2013
Zakoƒczenie wykupu gruntów na ul. Malinowej do 31.03.2012.
Rozpocz´cie budowy drogi b´dzie mo˝liwe po wybudowaniu kanalizacji
przez MPWiK (plan MPWiK przewiduje realizacj´ w roku 2012)

1.03

2.04

16.04

16.05

16.04

16.05

20.02
04.06

20.03
04.07

21 Budowa ul. JaÊminowej i Modrzewiowej
22

Planowana budowa ul. Polnej w latach 2014–2015
Realizacja projektu po podpisaniu porozumienia z ZDM

30.01.2013
28.02.2013

18 Budowa ul. Malinowej i Słowiczej
19 Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego – VI etap
Budowa ulic: Parkowej, Małej, Ogrodowej i Czarnieckiego na odcinku
20
od ul. Głowackiego do ul. Sikorskiego

UWAGI
W realizacji

30.06
Wykonany projekt ul. Małej, Ogrodowej i Parkowej. Zlecony projekt przebudowy
ul. Czarnieckiego.
Rozpocz´cie budowy tych ulic b´dzie mo˝liwe po wybudowaniu kanalizacji
30.06.2013
przez MPWiK (plan MPWiK przewiduje realizacj´ w latach 2012–13).
Realizacja posiadanych projektów oÊwietlenia: ul. Promienna, ul. Rysia,
15.07
ul. Armii Krajowej/Moniuszki
31.08

30.04
31.07
30.04

Projekt wykonany
Zlecono projekt przyłàcza
W realizacji
Projekt wykonany. Harmonogram zostanie okreÊlony po przyznaniu Êrodków finansowych
Prace projektowe ruszà po uchwaleniu planu przestrzennego zagospodarowania
26 Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna
– w lutym nowa uchwała Rady Miasta
Planowane przeniesienie Êrodków z budowy ul. Polnej. Finansowanie inwestycji
27 Budowa Przedszkola w os. Zielona
07.05
11.06
30.10.2013
w latach 2012–2014
28 Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej
Opracowanie koncepcji do 30.04.2012
Poni˝sze tytuły z lat ubiegłych zostały przywrócone do planu inwestycyjnego Dzielnicy Wesoła 2012 roku celem ich dokoƒczenia po uchwaleniu Êrodków finansowych przez Rad´ M.St. Warszawy w dniu 23 lutego br.
Budowa ul. Wilanowskiej
Wystàpiono o przywrócenie Êrodków na odszkodowania w wysokoÊci 144 820 zł
Przebudowa ul. Sikorskiego
Wystàpiono o przywrócenie Êrodków w wysokoÊci 2745 zł
Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski
Wystàpiono o przywrócenie Êrodków w wysokoÊci 549 610 zł
Wystàpiono o przywrócenie Êrodków w wysokoÊci 11 414 zł na projekt
Budowa ronda zachodniego ul. GoÊciniec/ul. Jana Pawła II
przebudowy przystanku autobusowego przy ul. Sagalli
Budowa ul. Wschodniej
Wystàpiono o przywrócenie Êrodków na odszkodowania w wysokoÊci 9870 zł
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„Janosik” bardziej sprawiedliwy
W czwartek 15.03.2012 r. odby∏o si´ pierwsze
czytanie w po∏àczonych komisjach Samorzàdu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Finansów Publicznych komisyjnego projektu o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego (JST).
Obie Komisje skierowa∏y projekt do nadzwyczajnej podkomisji, z∏o˝onej z Komisji ST i PR oraz FP,
do której jest ju˝ skierowany projekt obywatelski.
Obydwa projekty dotyczà systemu wyrównawczego dochodów jednostek samorzàdu terytorialnego. Obywatelski projekt dotyczy zmian w tym
systemie, zmniejszajàcych wp∏aty subwencji
równowa˝àcej i zak∏ada powstanie z tych wp∏at
swoistego funduszu celowego, którego dysponowanie mia∏oby charakter konkursowy. Natomiast
projekt komisyjny sprowadza si´ do zmian algorytmu w naliczaniu subwencji równowa˝àcej.
System wyrównawczy przewidziany w artykule 9 ust. 5 Europejskiej Karty Samorzàdu Lokalnego, ma na celu zapewnienie zasilania finansowego
JST, adekwatnego do zakresu na∏o˝onych ustawami zadaƒ. Jest on uzale˝niony od dochodów w∏asnych JST w danym kraju. Ustawa o dochodach
JST z 2003 roku obejmowa∏a m.in. zastàpienie
cz´Êci subwencji i dotacji dochodami w∏asnymi,
w postaci wzrostu udzia∏ów gmin, powiatów i wo-

jewództw w podatkach CIT i PIT. Spowodowa∏o to
wzrost zró˝nicowania potencja∏u dochodowego
JST w zakresie tych dochodów w∏asnych, na których wydajnoÊç majà znikomy wp∏yw. W zwiàzku
z tym nastàpi∏o rozbudowanie systemu wyrównawczego, którego celem by∏o cz´Êciowe zniwelowanie zbyt du˝ych ró˝nic w poziomie dochodów
w∏asnych. Taki system jest niezb´dny.
Obowiàzujàcy system wyrównawczy, z 2003
roku, uwzgl´dnia ówczesne dochody w podatkach PIT i CIT. W mi´dzyczasie dokonano istotnych zmian w podatkach PIT i CIT, które znacznie
zmniejszy∏y wp∏ywy do samorzàdów, a dodatkowo Êwiatowe procesy gospodarcze zmniejszy∏y
wydajnoÊç podatku CIT. Ponadto system jest
zniekszta∏cony przez dwuletnie opóênienie jego
naliczania, co przy obecnej dynamice zmian
w gospodarce wypacza jego dzia∏anie.
Analizy wp∏at JST do bud˝etu paƒstwa wskazujà wyraênie, ˝e wzrost wp∏at „janosikowego”
jest szybszy ni˝ wzrost dochodów w∏asnych JST.
Efekt spóênienia powoduje dodatkowo, ˝e najwi´kszy wzrost wp∏at nastàpi∏ w latach wyraênego spadku dochodów w∏asnych, który najbardziej dotknà∏ najwi´kszych p∏atników „janosikowego” – Warszaw´ i Mazowsze. Dodatkowe ana-

PTTK zaprasza

zentacja nowej strony Ko∏a oraz mechanizmu zapisywania si´ na wycieczki za pomocà tej strony,
sprawy ró˝ne. B´dzie tak˝e mo˝liwoÊç op∏acenia
sk∏adek cz∏onkowskich PTTK na kolejny rok.
Po zakoƒczeniu cz´Êci formalnej zapraszamy
wszystkich na multimedialnà podró˝ po Iranie.
Pokaz slajdów oraz swoje wspomnienia i refleksje
przygotowa∏ pan Les∏aw Karst. Iran kojarzy nam si´
g∏ównie z rzàdami fanatycznych ajatollahów, programem nuklearnym, a byç mo˝e tak˝e stanie si´ kolejnym polem wojny. A Iran to przecie˝ przede wszystkim bardzo stara kultura i cywilizacja, przepi´kne,
choç ma∏o dost´pne zabytki i wspaniali ludzie,
brutalnie wciàgni´ci w tryby bezlitosnej historii.
Serdecznie zapraszamy!

Po zimowej przerwie z wiosennà energià wznawiamy dzia∏alnoÊç naszego ko∏a PTTK. Niestety
w tym roku nie b´dziemy dysponowali ˝adnymi
Êrodkami z dotacji, stàd nasze plany b´dà du˝o
skromniejsze, przynajmniej jeÊli chodzi o cele wypraw. ChcielibyÊmy tak˝e zaprosiç do dyskusji
i zg∏aszania pomys∏ów cz∏onków Ko∏a oraz wszystkich sympatyków i uczestników naszych wyjazdów.
Dlatego te˝ zapraszamy wszystkich na Walne
Zebranie Ko∏a PTTK w Weso∏ej, które odb´dzie
si´ w Êrod´ 18 kwietnia, o godz. 19.15 w ODT
Pogodna, ul. Jana Paw∏a II 25.
W programie prezentacja pomys∏ów na wyjazdy, zg∏aszanie nowych pomys∏ów, dyskusja, pre-

Katarzyna Szaszkiewicz

lizy przeprowadzone przez samorzàdy wskazujà,
˝e w ostatnich latach system wyrównawczy dzia∏a zbyt g∏´boko, tzn. nie tylko sp∏aszcza wyst´pujàce w dochodach w∏asnych ró˝nice, ale i je odwraca, co na pewno nie by∏o intencjà ustawodawcy przy uchwalaniu ustawy. Widaç wi´c, ˝e
system wyrównywania dochodów JST w Polsce
wymaga dziÊ znacznej korekty, która powinna
byç oparta na wynikach rzetelnej analizy danych
o finansach gmin, powiatów i województw.
System musi byç sprawiedliwy, poniewa˝ dziÊ korzystajà z niego równie˝ bardzo zamo˝ne jednostki
(np. korzystajàce z renty lokalizacyjnej nieuwzgl´dnianej w kryteriach), które jednoczeÊnie znaczàco
obni˝ajà i tak niskie podatki i op∏aty lokalne.
Bioràc pod uwag´ inicjatywy zmian sytemu
wyrównawczego nale˝y:
• przeprowadziç rzetelnà analiz´ systemów wyrównawczych (PIT oraz CIT),
• wprowadziç do obecnego systemu korekty
uzupe∏nione o kryteria dotyczàce kosztów realizacji zadaƒ w ró˝nych typach i kategoriach JST.
Przywróci∏oby to zgodne z intencjami ustawodawcy zasady jego funkcjonowania.
˚ywi´ nadziej´, ˝e stanowisko samorzàdów,
które prezentuj´, otrzyma poparcie Pos∏anek
i Pos∏ów.
Ligia Krajewska
Pos∏anka na Sejm RP
Ko∏o PTTK w Weso∏ej
serdecznie zaprasza na

Pokaz multimedialny
Irak – pi´kno
staro˝ytnej kultury
Pokaz poprowadzi i opowie
o swoich wra˝eniach z pobytu

Pan Les∏aw Karst
Zapraszamy w dniu
18 kwietnia br. (Êroda),
godz. 20.00
OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
ul. Jana Paw∏a II 25
maratoƒczyków czy ultramaratoƒczyków, którzy wydeptali ju˝ Êcie˝ki dziesiàtek maratonów, ale mogà si´ z nim
zmierzyç równie˝ osoby, które sà bli˝ej
poczàtku swojej przygody z bieganiem,
przekona∏a si´ (oraz wszystkich niedowiarków) nasza staromi∏oÊniaƒska sztafeta
MAXIMA GROSZEK, która nie tylko zmieÊci∏a si´
w limicie czasu, ale te˝ w gronie blisko 30 sztafet wcale nie by∏a ostatnia.
Zapisy do Weso∏ej Stówy ruszy∏y ju˝ na stronie www.elektronicznezapisy.pl.
A tych, którzy nie czujà si´ jeszcze na si∏ach
pobiec choçby kawa∏ka ze 100 km – zapraszamy
do kibicowania biegaczom.

Je˝eli mamy wiosn´ – to w Starej
Mi∏oÊnie pora na Weso∏à Stów´
Wpisa∏a si´ ju˝ w kalendarze biegaczy z ca∏ej
Polski. Kolejny rok z rz´du trudno napisaç o niej
coÊ odkrywczego. Mo˝emy tylko powtórzyç jak co
roku: zapewniamy trudnà, ale malowniczà tras´ na
pi´ciokilometrowej p´tli prowadzàcej przez las
i wydmy wokó∏ Starej Mi∏osny. Zapewniamy unikalnà atmosfer´ biegowego pikniku – nawet je˝eli
pogoda b´dzie niepiknikowa (chocia˝ negocjacje
z „górà” w tej sprawie trwajà). Zapewniamy znakomite towarzystwo – biegaczy, organizatorów i naszych znakomitych wolontariuszy. I zapewniamy
bigos. Kultowy bigos ze Smakosza, który przycià-
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ga do Starej Mi∏osny coraz szersze grono biegaczy.
Weso∏a Stówa 2012 odb´dzie si´ 12 maja
2012. Start – tradycyjnie o 8 rano. Przez 10 godzin biegacze b´dà pokonywaç 20 okrà˝eƒ na
wymagajàcej trasie. 100 km po piaszczystych
wydmach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
to nie lada wyzwanie, ale podczas Weso∏ej Stówy
ten morderczy dystans mo˝na dzieliç z przyjació∏mi – na dwie, na trzy i cztery pary nóg.
Sto kilometrów to mniej wi´cej tyle, ile jest
z Warszawy do Radomia. O tym, ˝e ten dystans
mo˝na przebiec, i ˝e jest on nie tylko w zasi´gu

Anna Paw∏owska-Pojawa
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Klaudia ¸adziak z UKS
Weso∏ek Mistrzynià Polski
W dniach 16-18.03.2012 r. w Teresinie odby∏y
si´ II Halowe Mistrzostwa Polski M∏odzików
w ∏ucznictwie. Z Uczniowskiego Klubu Sportowego Weso∏ek wystartowa∏o a˝ 6 zawodników.
W kategorii m∏odzik starszy Klaudia ¸adziak,
podobnie jak w ubieg∏ym roku, zosta∏a Halowà
Mistrzynià Polski. Dru˝yna w sk∏adzie Klaudia
¸adziak, Anastazja Stachwiuk, Joanna Bucior,
wywalczy∏a bràzowy medal. Pozostali reprezentanci Weso∏ej to Mateusz Siwek, Patryk Jasku∏a
i Tomasz Charytonowicz.
17.03.2012 r. odby∏y si´ eliminacje – 60 strza∏
na odleg∏oÊç 18 m (m∏odzicy starsi) i 15 m (m∏odzicy). Po eliminacjach Klaudia ¸adziak zajmowa∏a
4 miejsce, Anastazja Stachwiuk – 14, Joanna Bu-

cior – 26, Patryk Jasku∏a – 33, Tomasz
Charytonowicz – 40, Mateusz Siwek – 32.
Do rundy fina∏owej awansowa∏o pierwszych 32 zawodników w poszczególnych
kategoriach. Runda fina∏owa rozgrywana
by∏a w systemie pucharowym. Pierwszy
zawodnik po eliminacjach z 32 itd. Zawodnik wygrywajàcy seri´ otrzymywa∏ 2 punkty, za remis 1 punkt, przegrana seria – 0 punktów.
Najwi´kszà sensacjà zawodów by∏ Mateusz
Siwek – 32 zawodnik w eliminacjach pokona∏
zwyci´zc´ rundy eliminacyjnej 7:3.
Wyst´p ten nale˝y zaliczyç do bardzo udanych.
UÊmiechni´ci, zadowoleni zawodnicy wrócili
do Weso∏ej w bardzo dobrych nastrojach.

SEKCJA ¸UCZNICZA UKS WESO¸EK prowadzi nabór dziewczàt i ch∏opców rocznik
1997–2003. Wi´cej informacji – trener-wolontariusz Hanna Koz∏owska 516 391 802 lub e-mail
hanna.kozlowska1@op.pl. Zapraszamy. Przyjdê.
Spróbuj.
Hanna Koz∏owska
zjów. Tak silna pozycja w klasyfikacji ca∏ego cyklu zapewnia jej
ju˝ teraz pierwsze miejsce na koniec sezonu. Dla pozosta∏ych zawodników UKS
„Dwójka” by∏ to debiut w Grand Prix w Zàbkach.
SpoÊród dzieci z Weso∏ej najlepsze wyniki uzyskali: Szymek Goliszewski – II miejsce i Bartek
Milas – IV miejsce w kategorii najm∏odszych oraz
Ola Rudnicka – I miejsce w kategorii gimnazja.

UKS „Dwójka” w turnieju Grand Prix
W pe∏ni sezonu badmintonowego (10 marca
br.) m∏odsi zawodnicy UKS „Dwójka” Weso∏a pojechali na turniej dzieci i m∏odzie˝y zorganizowany w Zàbkach. By∏ to jeden z kolejnych comiesi´cznych turniejów organizowanych przez tamtejszy MOSiR. Turniej rozgrywany jest w trzech
kategoriach wiekowych: klasy I–III SP,
klasy IV–VI SP oraz
gimnazja. Zawody te
odbywajà si´ dzi´ki
miejscowemu spo∏ecznikowi Markowi
Krawczykowi, który
przed kilku laty zauroczy∏ si´ badmintonem.
Dzieci wraz ze swoimi rodzicami i trenerem p. Andrzejem Janeckim
pojechali
w sk∏adzie: AleksanSzymek Goliszewski
dra Rudnicka, Sylwia
Nowak, Zuzanna Gdowska, Agnieszka Dziejarska,
Szymon Goliszewski, Bart∏omiej Milas. W marcowej edycji Grand Prix oprócz miejscowych zawod-

ników z Zàbek i badmintonistów z Weso∏ej uczestniczy∏y te˝ dzieci z innych dzielnic Warszawy,
z Marek i Miƒska Mazowieckiego. Udzia∏ wielu zawodników wytworzy∏ atmosfer´ wspania∏ej sportowej rywalizacji. Sprawny przebieg turnieju satysfakcjonowa∏ dzieci i ich rodziców. W poprzednich
miesiàcach jedynie Ola Rudnicka uczestniczy∏a
w tych turniejach, dzi´ki czemu zajmuje obecnie
pierwsze miejsce w rankingu dziewczàt z gimna-

Anna Janecka
Prezes UKS „Dwójka”

Wiosna daje judokom „powera”
Nadesz∏a wiosna, a wiosnà mo˝na wi´cej, hormony dajà znaç m∏odym zawodnikom. Pozytywnie skierowana energia i mamy fajny wynik I, II i III
miejsce na Pucharze Polski U15 – 18 marca 2012 r.
w Suchym Lesie k. Poznania. Ju˝ nie tylko Weronika Banaszek, liderka
naszego klubu, wypad∏a idealnie, ale i ch∏opcy zdobyli srebrny
i bràzowy medal, tego
si´ nikt nie spodziewa∏.

Z dziesi´cioosobowej (5 dziewczynek
i 5 ch∏opców) ekipy
najlepsze wyniki uzyskali: Weronika Banaszek (G-120) –
I miejsce, Micha∏
Piszcz (SP 173) –
II miejsce i Adrian
Kardas (G 119) –

III miejsce, punktowali te˝ nasi pozostali zawodnicy: V miejsce Magda Bogdaniuk i VII miejsce
Albert Jab∏oƒski, co w punktacji dru˝ynowej
na tle klubów z Polski da∏o 7 lokat´, a z klubów
warszawskich wypadliÊmy najlepiej.
Pozostali nasi zawodnicy pojechali po nauk´.
Na tej rangi zawodach
walczyli dzielnie i przede
wszystkim walczyli z tremà – to bardzo cenne
doÊwiadczenie. Kolejny
wyst´p to Mistrzostwa
Polski w Krakowie za
miesiàc – tam mo˝e byç
lepiej. Turniej by∏ bardzo
mocno obsadzony – ponad 400 zawodników,
gdy˝ by∏ pierwszym poglàdowym spojrzeniem
trenerów Kadr Narodowych na powo∏ania na
II M∏odzie˝owà Olimpiad´ w Chinach w 2014 roku. Podsumowujàc – wielkie emocje, trema
i ranga zawodów da∏y olbrzymie doÊwiadczenie
naszym zawodnikom, ale jednoczeÊnie integracja grupy podczas wyjazdu, wzajemny doping
i po prostu bycie razem – to by∏o fantastyczne.
Judo Fight Club
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Rozgrywki Szachowe w SP 173
W sobot´ 3 marca br. w III Turnieju
Szachowym z edycji Grand Prix SP 173
zagra∏o 73 zawodników. Zawody by∏y
kolejnà okazjà do wspania∏ej rywalizacji
pasjonatów gry w szachy. Grali duzi
i mali. Rozegrano 7 partii, a czas trwania
jednej wynosi∏ 15 minut na zawodnika.
Najlepszym zawodnikiem turnieju
zosta∏ Maciej Kowalec z MKS Polonia
Warszawa, zdobywajàc 6,5 pkt. Na drugim miejscu uplasowa∏ si´ Stanis∏aw
Praczukowski z UKS Szachylice Chylice zdobywajàc równie˝ 6,5 pkt. na 7 mo˝liwych. Trzecie

miejsce osiàgnà∏ Dominik Rzeszowski, zawodnik MKS Polonia Warszawa, zdobywajàc 6,0 pkt.

Po stu latach nie zgasili ducha,
a po˝arów bardzo wiele!
Na terenie dzisiejszej
dzielnicy Weso∏a dzia∏ajà a˝
dwie jednostki ochotniczej
stra˝y po˝arnej, obie z bardzo d∏ugimi tradycjami. Najstarsza, bo liczàca ponad
sto lat, jest OSP z Weso∏ej
mieszczàcà si´ obecnie
przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31. Zosta∏a za∏o˝ona w 1905 r. przez ksi´cia
Emanuela Bu∏haka herbu Syrokomla w Woli
Grzybowskiej. Pierwszà jej siedzibà by∏a szopa
na podwórzu leÊniczówki, gdzie trzymano wóz
konny, r´cznà sikawk´ i dwie beczki na wod´.
W jedenaÊcie lat póêniej we wsi Stara Mi∏osna
na terenie miejscowej cegielni powsta∏a stra˝
przyfabryczna, która szybko zacz´∏a s∏u˝yç najbli˝szej okolicy, nie tylko do walki z ogniem, ale
jako si∏a porzàdkowa, której zdarzy∏o si´ nawet
w 1918 r. rozbroiç pobliski niemiecki garnizon.

Obie stra˝e dzia∏a∏y przez ca∏à drugà wojn´ Êwiatowà, przy czym OSP z Weso∏ej ma udokumentowana pi´knà kart´ dzia∏alnoÊci konspiracyjnej.
Staromi∏oÊniaƒska remiza, poza czysto u˝ytkowo funkcjà, s∏u˝y∏a w tym czasie do wielu rzeczy.
W okresie mi´dzywojennym by∏a oÊrodkiem kultury, a póêniej – w latach 1945–1946 odbywa∏y
si´ tam przedstawienia teatralne. Przez pewien
okres zast´powa∏a spalony w czasie dzia∏aƒ wojennych koÊció∏ i odprawiano tam nabo˝eƒstwa.
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W czasach stalinizmu PRL-u obie OSP dzia∏a∏y dalej, zachowujàc nawet tradycyjne zwiàzki
z koÊcio∏em, p∏ytko przykryte pozorami politycznej poprawnoÊci.
A dziÊ? Cieszymy si´ i dzia∏amy – mówià stra˝acy z OSP w Starej Mi∏osnej, której naczelnikiem jest obecnie Gabriel Grabicki.
– Przez ostatnie 15–20 lat zrobiliÊmy ogromny
krok naprzód – potwierdza Tomasz Âniegocki –
Naczelnik OSP w Weso∏ej – Pomog∏o to, ˝e jesteÊmy w Warszawie. Stra˝e ochotnicze, które dzia∏ajà w Krajowym Systemie Ratowniczo-GaÊniczym
(czyli wspó∏pracujàce ze stra˝à paƒstwowà) dorównujà ju˝ standardom europejskim.
OSP w Weso∏ej z pomocà mieszkaƒców próbuje w∏aÊnie zgromadziç Êrodki na zakup kamery termowizyjnej, która umo˝liwia lokalizowanie êróde∏
po˝aru, poszukiwanie poszkodowanych osób
(zw∏aszcza w pe∏nym zadymieniu), osób zaginionych w nieoÊwietlonym terenie, a nawet znajdowanie w budynkach gniazd owadów (np. szerszeni).
Szkoli te˝ m∏ode psy do grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, która z powodu przejÊcia na emerytur´
starszych czworonogów zawiesi∏a dzia∏alnoÊç.
– Najwi´kszym problemem sà jednak samochody. Ochotnicze stra˝e majà sprz´t stary i wys∏u˝ony – mówi naczelnik weso∏owskiej stra˝y.
Równie˝ dla stra˝y w Starej Mi∏osnej kluczowà
sprawà jest brak odpowiednich pojazdów.
– Potrzebny jest wóz do jazdy w terenie,
po naszych bezdro˝ach i lasach – mówià stra˝acy – Ten samochód ju˝ jest w przebudowie, ale
potrzebny b´dzie sponsor, ˝eby go wyposa˝yç.
A teren mamy naprawd´ du˝y, podlegamy pod
JRG RadoÊç i dlatego jeêdzimy na Trakt Lubelski,
ale i do Falenicy i nad Wis∏´. Nie zaniedbujemy
te˝ dzia∏alnoÊci oÊwiatowej. Dzi´ki fantomom
do nauki reanimacji, które dostaliÊmy od Biura
Bezpieczeƒstwa Warszawy, robimy szkolenia
i pokazy w szko∏ach i przedszkolach.
Obecny, najbardziej „palàcy” problem to
wcià˝ popularna wiosenna g∏upota z wypalaniem traw. Obie stra˝e po˝arne apelujà, by tego

W poszczególnych kategoriach szachowych
najlepszymi okazali si´:
• bez kategorii – Ola Dàbrowska – Klub Kultury
Anin (4,5 pkt),
• IV kategoria – Patryk Bartold – SP 173 (4,5 pkt),
• V kategoria – Piotr Kociszewski – MOK Józefów (4,0 pkt.),
• III kategoria – Piotr Klukowski – UKS Hetman
Micha∏owice (5,5 pkt)
Szczegó∏owe informacje o wynikach turnieju
mo˝na znaleêç na www.chessarbiter.com.
Na nast´pny i ostatni turniej z edycji Grand
Prix – „Turniej o Puchar Dyrektora SP 173” zapraszamy 21 kwietnia 2012 r. Do zobaczenia.
Teresa Osypiuk

nie robiç – z tà ró˝nicà, ˝e stra˝acy z Weso∏ej sà
sk∏onni wr´cz podzi´kowaç mieszkaƒcom za ich
wysokà kultur´, bo problem ten pojawia si´
u nich rzadko, ale ci z terenu Starej Mi∏osnej majà mniej powodów do zadowolenia. M∏odzie˝,
zw∏aszcza szkolna, regularnie wyrzàdza szkody
i potrzebne b´dzie wi´cej czujnoÊci i dyscypliny,
˝eby dorównaç do weso∏owskich standardów.

I tak oto ju˝ drugie stulecie toczy si´ niezmordowanie stra˝acka s∏u˝ba. W Starej Mi∏osnej
od poczàtku roku by∏o ju˝ 30 interwencji, choç to
dopiero nieca∏e trzy miesiàce. W Weso∏ej rokrocznie wyjazdów jest po kilkaset. W zesz∏ym roku
zajmowa∏a pod tym wzgl´dem piàte miejsce
w województwie, a dwa lata temu nawet trzecie.
Ochotniczy stra˝acy sà bli˝ej nas i doje˝d˝ajà
wczeÊniej ni˝ paƒstwowa stra˝ z RadoÊci. A jak
pracujà, najlepiej pokazujà wpisy w ksi´dze goÊci:
„... Panowie byli troskliwi, ratowali nas nara˝ajàc w∏asne ˝ycie, dlatego dzi´kuj´ to
jest ma∏o w porównaniu z tym co prze˝yliÊmy. Sà cudowni, to bohaterowie. DZI¢KUJ¢ ja i moje dzieci. Ma∏gorzata M. Rembertów. Po˝ar by∏ w sobot´ o godz. 4.05. Wpis
na stronie OSP Weso∏a z 2.03.2012”
Naprawd´ mo˝emy byç dumni z naszych stra˝aków i wszystkim im z ca∏ego serca DZI¢KUJEMY!
Uwaga! Trwa okres rozliczania z Urz´dem Skarbowym. Ka˝dy podatnik mo˝e przekazaç 1%
swojego podatku na Organizacj´ Po˝ytku Publicznego. Obie nasze stra˝e posiadajà ten status:
• OSP Stara Mi∏osna: KRS 000123985
• OSP Weso∏a: KRS 0000066589
Dorota Wroƒska

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

W-wa Wesoła, ul. Trakt Brzeski 29, pon.-pt. 11.00 - 19.00, sob. 10.00 - 14.00

D RUGA PA RA S P O D N I

– 50%

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Uwaga na wyrywaczy torebek!
Jak informujà czytelnicy,
w ostatnim czasie w Weso∏ej pojawi∏ si´ z∏odziej wyrywajàcy kobietom na ulicy
torebki. W lutym napad∏
na kilka kobiet w okolicy ul.
Sikorskiego. Prosimy czytelników, a szczególnie Panie, o zachowanie jak najwi´kszej ostro˝noÊci.
Co mo˝e pomóc uchroniç si´ przed napadem?
1. Zawsze zwracaj uwag´ na otoczenie – to
pozwoli Ci od razu zauwa˝yç, ˝e ktoÊ Ci´ obserwuje lub celowo wysiada za Tobà z autobusu. Z∏odziej, który wie, ˝e go widzisz, nie b´dzie
ju˝ tak ch´tny do atakowania – wie, ˝e ∏atwiej
Ci si´ b´dzie obroniç i mo˝esz go zidentyfikowaç. Patrz, co si´ doko∏a dzieje. Nie chodzi
o patrzenie na ka˝dego przechodnia jak na potencjalnego napastnika, ale po prostu o ÊwiadomoÊç obecnoÊci innych osób.

GdybyÊ us∏ysza∏, ˝e ktoÊ za Tobà biegnie,
warto si´ na wszelki wypadek obejrzeç. Mo˝e
to tylko mieszkaniec osiedla uprawiajàcy jogging lub osoba usi∏ujàca dobiec do autobusu,
ale gdyby by∏o inaczej, warto pokazaç tej osobie, ˝e jà zauwa˝y∏eÊ. Podstawà dzia∏ania „wyrywaczy torebek” jest zaskoczenie, wi´c im
bardziej jesteÊ czujny, tym mniejsza szansa, ˝e
staniesz si´ ofiarà takiego napadu.
2. Nie dawaj napastnikowi powodu do zainteresowania si´ Twojà torebkà.
JeÊli wczeÊniej beztrosko manifestujesz, ˝e
w torbie masz gruby portfel, dwa telefony komórkowe i inne wartoÊciowe rzeczy, od razu
staje si´ ona atrakcyjnym ∏upem. Kuszàce b´dzie te˝ niesienie torebki w d∏oni nie zaÊ na ramieniu. Najtrudniej wyrwaç torebk´ przewieszonà przez rami´ (pasek spoczywa na jednym
ramieniu, a torba wisi pod drugà r´kà). Posiadanie wielu ró˝nych toreb (nawet zwyk∏ych siatek z zakupami) to tak˝e doskona∏a okazja dla
z∏odzieja. Wtedy bowiem mniej uwa˝asz na t´

Zwróç ksià˝ki do biblioteki
zanim zg∏osi si´ do Ciebie windykator
Ponad 120 tysi´cy z∏otych wynoszà zobowiàzania czytelników za nieterminowy zwrot zbiorów
wobec czterech placówek Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Weso∏a. Do tego nale˝y dodaç jeszcze
ok. 20 tysi´cy z∏ – szacunkowà wartoÊç cz´Êci
ksi´gozbioru (ok. 700 woluminów) – ksià˝ek nie
zwróconych do biblioteki od przesz∏o pó∏ roku. Nale˝y tu zaznaczyç, ˝e najbardziej nieodpowiedzialni czytelnicy przetrzymujà ksià˝ki przez kilka lat.
Czy 140 tys. z∏ to du˝o, czy ma∏o, pozostawiam do Paƒstwa subiektywnej oceny. DoÊç zauwa˝yç, ˝e jest to na przyk∏ad równowartoÊç 3pokojowego mieszkania w niedu˝ym mieÊcie,
koszt dwuletniego utrzymania czteroosobowej
Êrednio zamo˝nej polskiej rodziny. Dla osób
mniej zamo˝nych kwota ta jest wr´cz niewyobra˝alnie wysoka... 140 tys. z∏otych wystarcza
na zakup ksià˝kowych nowoÊci przez ca∏y rok
dla ka˝dej z placówek biblioteki, organizowanie
spotkaƒ autorskich i prowadzenie innej dzia∏alnoÊci statutowej. Dla porównania w 2011 roku
na zakup zbiorów wydaliÊmy 51 741 z∏. Czyli nale˝noÊci z tytu∏u przetrzymania ksià˝ek wystarczy∏yby nam na zakup zbiorów przez prawie 3
lata, kupilibyÊmy za nie ok. 5800 egzemplarzy.

Majàtek biblioteki publicznej jest dobrem
wspólnym i ka˝demu powinno na nim zale˝eç.
Niestety sà wÊród nas tacy, którzy stojà na stanowisku, ˝e jeÊli coÊ nale˝y do wszystkich, to
nie nale˝y de facto do nikogo i wypo˝yczonà
ksià˝k´ mo˝na sobie zatrzymaç. Przecie˝ paƒstwo od tego nie zbiednieje... To raptem dwadzieÊcia czy trzydzieÊci z∏otych...
Chyba niektórzy zapominajà, czym jest biblioteka i ˝e zbiory si´ wypo˝ycza, a nie przejmuje
na w∏asnoÊç celem uzupe∏nienia swej prywatnej
biblioteczki...
Bibliotekarze robià co w ich mocy, by wypo˝yczone „na wieczne nigdy” ksià˝ki odzyskaç. Telefony i pisemne monitowanie w du˝ej mierze pomagajà, sà jednak „oporni”, którzy nawet po kilkukrotnym upomnieniu, rozmowie telefonicznej czy liÊcie
nie kwapià si´ ze zwrotem ksià˝ek. Koszty przypominania czytelnikom o ich zaleg∏oÊciach sà niebagatelne, zwa˝ywszy ˝e takich osób jest kilkaset.
Poniewa˝ proÊby nie zawsze skutkujà, biblioteka
zmuszona jest dochodziç swych racji na drodze
prawnej. Przypominamy, ˝e fakt nie zwrócenia
ksià˝ki do biblioteki jest przyw∏aszczeniem mienia
i jako taki podlega regulacjom przewidzianym prawem (m.in. Art. 284 §1,
§2 Kodeksu Karnego,
Art. 14, pkt 2 Ustawy
• tyczenia
o Bibliotekach z dn. 27
• pomiary inwentaryzacyjne
• mapy do celów projektowych
czerwca 1997 r.).
• uzgodnienia dokumentacji w ZUD
W zwiàzku z powy˝• podzia∏y nieruchomoÊci
• inne
szym informujemy, i˝
tel. 22 773 83 49
www.geostar.waw.pl w celu odzyskania wiefax 22 773 83 69

US¸UGI GEODEZYJNE

ul. Jana Paw∏a II 25,
05-077 Warszawa-Weso∏a
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najwa˝niejszà – z dokumentami i pieni´dzmi,
a gdyby zosta∏a Ci wyrwana, trudniej b´dzie Ci
si´ obroniç.
3. Czy broniç si´, gdy ju˝ z∏odziej chwyci za
Twojà torebk´?
Ka˝da sytuacja jest inna i trudno jednoznacznie opowiedzieç na to pytanie. W jednym przypadku szarpanie si´ ze z∏odziejem i narobienie
przy tym du˝o wrzasku b∏yskawicznie go odstraszy, w innym go nie zniech´ci. Ale jeÊli próby
wyrwania mu swojej w∏asnoÊci nie odnoszà
skutku, a napastnik zastosuje przemoc, pami´taj, ˝e to tylko torba. Karty p∏atnicze, które w niej
masz, mo˝na zastrzec, mo˝na wyrobiç nowe
dokumenty i zmieniç klucze w zamkach, a ewentualnego uszczerbku na zdrowiu doznanego
w czasie szarpaniny z agresywnym z∏odziejem
nic Ci nie zrekompensuje. A zatem próba odzyskania torebki – tak, ale nie za wszelkà cen´.
Wiemy, ˝e jeden z weso∏owskich napadów
mia∏ miejsce ko∏o po∏udnia, dlatego uwa˝aç trzeba o ka˝dej porze dnia i nocy.
Hanna Kowalska
rzytelnoÊci (zbiorów bibliotecznych oraz kar regulaminowych za nieterminowy zwrot zbiorów)
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy planuje zawarcie umowy z firmà windykacyjnà. W tej chwili prowadzone jest rozeznanie rynku w tym zakresie.
Czytelnicy, którzy otrzymajà wezwanie do
zwrotu wierzytelnoÊci, zobowiàzani sà do zwrotu ksià˝ek czy zbiorów specjalnych (filmów
i zbiorów muzycznych) do konkretnej placówki
Biblioteki oraz uiszczenia nale˝nej op∏aty. Zaznaczamy, ˝e zwrot wypo˝yczonych ksià˝ek nie
zwalnia z obowiàzku sp∏acenia nale˝noÊci pi´ni´˝nych za przetrzymanie zbiorów.
Pragniemy podkreÊliç, ˝e wszcz´cie procedury windykacyjnej b´dzie skutkowa∏o dalszym
wzrostem kosztów ponoszonych przez czytelnika. Dodatkowo czytelnik b´dzie obcià˝ony kosztami operacyjnymi poniesionymi przez windykatora. W zwiàzku z tym apelujemy, by swoje zobowiàzania wobec biblioteki uregulowaç przed
przekazaniem sprawy firmie windykacyjnej.
W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypo˝yczonych ksià˝ek, zgodnie z Regulaminem Biblioteki (§ 3, pkt 34), istniejà inne mo˝liwoÊci uregulowania nale˝noÊci, a mianowicie
zwrócenie kosztu zakupu nowego tytu∏u w wysokoÊci wskazanej przez bibliotekarza (aktualna wartoÊç) albo odkupienie tego samego tytu∏u.
Op∏aty karne rosnà z ka˝dym dniem, a ksià˝ki,
które utkn´∏y u niesolidnych czytelników chcà te˝
czytaç inne osoby. Jest jeszcze czas, by si´ rozliczyç. Naprawd´ warto zg∏osiç si´ do nas, zanim
swà prac´ rozpocznie firma windykacyjna.
Informacje teleadresowe, jak równie˝ godziny
otwarcia poszczególnych placówek dost´pne sà na
naszej stronie internetowej: www.wesola.e-bp.pl.
Ma∏gorzata Kazimierska

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

W Bibliotece Publicznej...
W OGRODZIE CLAUDE’A MONETA
6 marca goÊciliÊmy w Bibliotece klas´ III ze
SP nr 172 na zaj´ciach literacko-plastycznych
„W ogrodzie Claude’a Moneta”. Podczas spotkania przedstawiona zosta∏a sylwetka malarza. Na

podstawie lektury ksià˝ki „Claude Monet i jego
magiczny ogród” Laurence’a Anholta i pokazu
slajdów dzieci pozna∏y reprezentacyjne dzie∏a
Monet’a. Po teorii przyszed∏ czas na praktyk´,
ka˝dy spróbowa∏ swych si∏ przy sztaludze.
˚O¸NIERZE NIEZ¸OMNI
Marcowa lekcja historii w Bibliotece nawiàzywa∏a do najm∏odszego polskiego Êwi´ta obchodzonego 1 marca – Narodowego Dnia Pami´ci
˚o∏nierzy Wykl´tych. Po raz pierwszy Êwi´to obchodzone by∏o w ubieg∏ym roku na mocy ustawy sejmowej z dnia 3 lutego 2011 r. Wielokrot-

ne postulaty Êrodowisk kombatanckich i organizacji niepodleg∏oÊciowych zosta∏y zrealizowane
dzi´ki wsparciu Prezydenta Lecha Kaczyƒskiego
i Prezesa IPN Janusza Kurtyki.
˚o∏nierze Wykl´ci to ˝o∏nierze polskiego podziemia, którzy po zakoƒczeniu okupacji niemieckiej obrali kierunek walki zbrojnej o wolnà i niepodleg∏à Polsk´. Przeciwstawiali si´ sowieckiej
agresji i narzuconemu re˝imowi komunistycznemu. Nazywano ich „zaplutymi kar∏ami reakcji”,
czy te˝ „wrogami demokracji”. Gin´li w walce.
Byli podst´pnie mordowani. Ci, którzy si´ ujawnili byli aresztowani i skazywani na Êmierç lub
d∏ugoletnie wi´zienie. Wyroki Êmierci wykonywano w wi´zieniach najcz´Êciej metodà katyƒskà. Odebrano im dobre imi´, miejsce pochówku wielu z nich nie jest znane do dziÊ.
Na spotkaniu goÊciliÊmy Andrzeja Karpiƒskiego – profesora Wydzia∏u Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawi∏ ten tragiczny okres historii Polski. Po wyk∏adzie publicznoÊç obejrza∏a film „Losy niepokornych”
w re˝. Wincentego Ronisza (producent – Fundacja Filmowa Armii Krajowej). Temat wywo∏a∏
ogromne zainteresowanie.
„WESO¸A – NIEZNANE OBLICZA” w Rembertowie
Zapraszamy na wystaw´ prac uczestników
konkursu fotograficznego „Weso∏a – nieznane

Glinà lepione, serwetkà malowane
Sekcje manualne, ceramika i decoupage,
dzia∏ajàce w OÊrodku Kultury w Weso∏ej oraz filii ODT „Pogodna” zaczynajà przygotowywaç si´
do prezentacji swoich dzie∏ w trakcie wielu nadchodzàcych wiosennych imprez artystycznych.

Sekcja ceramiki, liczàca ju˝ 5 lat, z ka˝dym
sezonem coraz bardziej si´ rozwija. Powstajà nowe grupy spragnione glinowego dzia∏ania, a ich
wystawy ceramicznych dzie∏ przyciàgajà coraz
wi´cej zainteresowanych tà materià dzieci i doros∏ych. Liczne imprezy plenerowe, wernisa˝e plastyczne czy pikniki, w których uczestnicy biorà
udzia∏ to ju˝ coroczna tradycja. Niewàtpliwie ju˝
niebawem wszyscy m∏odzi i doroÊli ceramicy b´dà mieli zaszczyt pochwaliç si´ swoim r´kodzie-

oblicza” do Biblioteki Publicznej w Rembertowie,
ul. Gaw´dziarzy 8. Prace eksponowane sà na
parterze i II pi´trze rembertowskiej biblioteki,
wystawa potrwa do 31 maja 2012 r.
DKK W KWIETNIU
Zapraszamy do udzia∏u w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Ksià˝ki, które odbywajà si´ w poniedzia∏ki o g. 12.00 (oprócz pierwszego poniedzia∏ku miesiàca) w Bibliotece G∏ównej w Weso∏ej. W kwietniu proponujemy dyskusj´ o ksià˝kach: „Marina” Carlosa Ruiza Zafona (16.04),
„D∏uga droga w dó∏” Nicka Hornby (23.04),
„Wzgórze b∏´kitnego snu” Igora Newerly (30.04).
˚EGOTA – RADA POMOCY ˚YDOM
Zapraszamy na Otwartà Lekcj´ Historii
12.04.2012 g. 18.30 poÊwi´conà polskiej organizacji podziemnej „˚egota” dzia∏ajàcej w okupowanej Polsce w latach 1942–1945. GoÊciem
spotkania b´dzie historyk Tomasz Roguski.
Wst´p wolny.
Justyna Kwiatkowska
tworzenia, do rozwijania swoich talentów zarówno przez dzieci i m∏odzie˝, jak i zapracowane osoby doros∏e. Eksperymenty z kolorami w szkliwach
do finalizacji ceramiki, farbach czy lakierach
do uzyskania ciekawych faktur w decoupage to
nie tylko zach´ta do rozwijania swoich umiej´tnoÊci, ale tak˝e ch´ç sp´dzenia popo∏udnia w twórczym gronie, nawiàzania ciekawych rozmów,
znajomoÊci, czy wreszcie wymiany plastycznych
informacji. Ceramika i decoupage inspirujà, uczà
cierpliwoÊci, przyozdabiajà nasze otoczenie.
Zapraszamy do naszego ceramiczno-decoupage’owego grona, zapewniamy maksymalne
zadowolenie przy tworzeniu i satysfakcj´ z koƒcowego efektu!
Dorota ¸asisz

∏em, które powsta∏o w roku szkolnym 2011/12,
ale o tym w nast´pnym numerze... :-)
Sporym zainteresowaniem cieszy si´ równie˝
sekcja decoupage. Grupa m∏odsza, która spotyka
si´ w ka˝dy czwartek w godzinach 17.00-19.00,
liczy trzynaÊcie utalentowanych nastolatek, które
sympatyczne spotkania ze sobà doskonale ∏àczà
z kreatywnà pracà. Dzi´ki przyozdabianiu kolorowymi serwetkami ró˝nych materia∏ów z drewna,
porcelany i szk∏a powstajà bombki, talerze,
Êwieczniki, patery i misy oraz kolczyki, korale, s∏oiki na ciasteczka, ramki do zdj´ç, wieszaki na ubrania, a przed nadchodzàcà Wielkanocà pi´kne pisanki. Ka˝dy ma indywidualny pomys∏, co
owocuje oryginalnym
i niepowtarzalnym dzie∏em. Podobnie panie
z grupy doros∏ej, „malujà” serwetkami drewniane rzeêby, pude∏ka
na bi˝uteri´ oraz kuchenne wa∏ki do ciasta,
czy ogrodowe stoliki.
Zainteresowanie
obiema sekcjami jest
www.materacewarszawa.waw.pl
tak du˝e, ˝e powstajà
ju˝ grupy rezerwowe.
Duchnów – ul. Góry Warszawskie 41, tel. 22 789 00 89
Âwiadczy to niewàtpliWarszawa – ul. Grochowska 119, tel. 22 612 37 82
wie o du˝ej ch´ci do

Kupuj taniej
u producenta!
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Program OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy:
• 14 kwietnia (sobota), godz. 12.00
WARSZTATY LEONARDA – „O malarstwie
prawie wszystko”.
Wprowadzenie do historii malarstwa. Zapoznajemy dzieci ze sposobem kszta∏cenia artysty
w dawnych czasach i zmianami jego spo∏ecznego statusu. Aby pomóc m∏odzie˝y w lepszym rozumieniu dzie∏ sztuki i ich interpretacji, staramy
si´ wspólnie zg∏´biç proces tworzenia artysty.
Zaj´cia edukacyjno-artystyczne dla dzieci
w wieku 6–12 lat. Liczba miejsc ograniczona,
obowiàzujà zapisy.
• 15 kwietnia (niedziela), godz. 14.00
NA CZTERY R¢CE – VIII edycja mazowieckiego konkursu duetów fortepianowych.
W konkursie udzia∏ wezmà pianiÊci ruchu amatorskiego. Celem konkursu jest odrodzenie i rozpowszechnianie XIX-wiecznej tradycji muzykowania
na cztery r´ce, umo˝liwienie muzykom amatorom
prezentacji utworów fortepianowych wykonanych
w duecie, wzbogacenie mo˝liwoÊci wykonawczych oraz urozmaicenie repertuaru muzycznego
i propagowanie kameralistyki fortepianowej.
• 21 kwietnia (sobota), godz. 19.00
SALONIK Z KULTURÑ. Autorski program kabaretowo-muzyczny Antoniego Murackiego
z udzia∏em zespo∏u CZERWONY TULIPAN.

Organizatorzy:
Dzielnica Weso∏a
m.st. Warszawy,
OÊrodek Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy,
Fundacja
Artystyczna TST.
Miejsce: Zespó∏
Szkó∏ nr 94, ul.
Krótka 1.
• 21 kwietnia (sobota), godz. 19.00
KONCERT ROCKOWY zespo∏u SHALLOW HILL.
• 22 kwietnia (niedziela), godz. 17.00
WIKINGOWIE W AMERYCE – pokaz slajdów
i opowieÊci z podró˝y Marka ¸asisza.
Podczas wyk∏adu
zapoznamy si´ z jednà
z najciekawszych przygód w historii ludzkoÊci. B´dziemy w´drowaç z Wikingami, czyli
ludêmi, którzy byli nie
tylko rozbójnikami i piratami, ale te˝ w´drowcami, którzy dotarli do
granic znanego w Êre-

dniowieczu Êwiata, a nawet je przekroczyli.
W sposób dynamiczny b´dziemy zapoznawaç si´
z najciekawszymi faktami odnoszàcymi si´ do
Êwiata Wikingów, nast´pnie zaÊ wraz z nimi w´drowaç, aby w koƒcu znaleêç odpowiedê na wa˝ne pytanie: czy Wikingowie rzeczywiÊcie dotarli
do Ameryki 500 lat przed Kolumbem?
• 27 kwietnia (piàtek), godz. 19.00
WIOSNA... WIOSNA, ACH TO TY.
Koncert w wykonaniu grupy wokalnej NIEBIESKIE MIGDA¸Y. Zaproszenia do odbioru w sekretariacie OÊrodka Kultury.

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

Program OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”, filii OK Weso∏a:
• 12 kwietnia (czwartek), godz. 19.00
EMOCJE – wernisa˝ wystawy malarstwa Beaty
Ko∏akowskiej. Podczas wystawy autorka zaprezentuje prace, które zacz´∏a tworzyç pod wp∏ywem silnych emocji. Jak mówi, inspiracjà dla niej podczas
tworzenia sà wewn´trzne emocje, a ich treÊci to
obrazy, które dla artystki sà formà pami´tnika.
• 14 kwietnia (sobota), godz. 17.00
„MILION DOLARÓW” – projekcja filmu Janusza Kondratiuka.
Wprowadzenie – Ajka Tarasow. Po projekcji
zapraszamy na spotkanie z Re˝yserem.
Bo˝ena (Kinga Preis), urz´dniczka z wielkiego
banku, wierzy, ˝e naprawd´ ˝yje tylko ten, kto
kupuje. A pieni´dzy ciàgle brak! Powodem frustracji Bo˝eny jest te˝ jej mà˝, Stasinek (Tomasz
Karolak), który jest zwyk∏ym leniem i niedojdà. Los sprawia jednak, ˝e sàsiadka Bo˝eny, pani Marysia, samotnie ˝yjàca staruszka, dziedziczy milion dolarów, a nast´pnie umiera. Bo˝ena i Stasinek ju˝ czujà si´ milionerami...
• 19 kwietnia (czwartek), godz. 19.00
„NA PIERWSZY ZNAK...”. Spektakl muzyczny w wykonaniu zespo∏u TRIODEON w sk∏adzie Jacek Przybysz – gitara, Anna Przybysz –
Êpiew, Jarek Kutera – akordeon. W programie
piosenki z reper tuaru Hanki Ordonówny,
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Adama Astona, Heleny
Grosówny, Edith Piaf.
Bohaterkà muzycznego spektaklu jest Ania
Przybysz, która wciela
si´ w rol´ niezapomnianej Hanki Ordonówny.
Muzyczno-sentymentalna podró˝ z nutà
przedwojennej nostalgii
wprowadzi s∏uchaczy
w wyjàtkowy nastrój, który publicznoÊç mo˝e
wspó∏tworzyç dzi´ki wyÊwietlanym z projektora
tekstom wykonywanych piosenek.
• 22 kwietnia (niedziela), godz. 16.00
BAJKA O JASIU I MA¸GOSI – spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu Teatru NARWAL.
OpowieÊç ta bawi i uczy nas od stu lat. Spektakl ∏àczy w sobie gr´ lalkarskà i aktora ˝ywego
planu. Jest weso∏à historià, oprawionà obficie
muzykà i przestrzennà scenografià. Zabawa,
mora∏ i du˝o pi´knej, polskiej poetyki...

- Godz. 19.00 – WITRA˚E. Zaj´cia dla doros∏ych poprowadzi Dorota ¸asisz.
• 27 kwietnia (piàtek), godz. 10.40
CZY MARZENIA SI¢ SPE¸NIAJÑ?
Koncert z cyklu „Filharmonia Narodowa dla
dzieci”. Program z∏o˝ony ze znanych arii, duetów operowych oraz powszechnie lubianych
pieÊni i piosenek.
Naszà muzycznà podró˝ rozpoczniemy w Neapolu, mieÊcie muzyki i s∏oƒca. To w∏aÊnie tam,
w koƒcu XVII stulecia, powsta∏a s∏ynna szko∏a
operowa, która rozwin´∏a technik´ wokalnà do
granic wirtuozowskiej brawury. Utwory, jakie wybraliÊmy dla dzieci, odwo∏ujà si´ do ich wra˝liwoÊci i wyobraêni. B´dà to opowiedziane s∏owem
i dêwi´kiem ró˝ne historie, które pokazujà nam,
jak wa˝ne sà w ˝yciu marzenia. Czy zawsze si´
spe∏niajà? Spróbujemy razem z naszymi ma∏ymi
s∏uchaczami znaleêç odpowiedê na to pytanie.
Filia OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a

• 26 kwietnia (czwartek)
WIECZORNE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE
- Godz. 18.30 – TEATRZYK Z PUDE¸KA. Zaj´cia dla dzieci poprowadzà Izabela Jastrzàb
i Joanna Karolak.

OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH
„POGODNA”
Os. Stara M∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa, tel. 22 427 37 74

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:
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Wspania∏y koncert chóru Il Canto Magnificat
Przedsmak tego wydarzenia mo˝na by∏o odczuç ju˝ 9 marca, w piàtek, gdy chór Il Canto
Magnificat w towarzystwie orkiestry Sinfonia
Nova by∏ goÊciem telewizyjnej Dwójki. W programie na ˝ywo „Pytanie na Êniadanie” dziewcz´ta ubrane w pi´kne, rubinowe suknie odÊpiewa∏y 11. cz´Êç Stabat Mater. Prezenterzy
programu – Marzena
Rogalska oraz ¸ukasz
Nowicki, byli wyraênie oczarowani i serdecznie zapraszali widzów na niedzielny
koncert.
11 marca, w niedziel´, w ogromnej sali kolumnowej w Galerii
Porczyƒskich przy pl.
Bankowym w Warszawie widownia zape∏niona by∏a do ostatniego miejsca. Ponad 400 osób czeka∏o na wyst´p
chóru Il Canto Magnificat i orkiestry Sinfonia Nova,
promujàcy wydanie p∏yty Stabar Mater G. Pergolesiego. Niektórzy przyjechali du˝o wczeÊniej, by zajàç jak najlepsze miejsca. Punktualnie o 17.00 goÊci powita∏ dyrygent pan ¸ukasz Wojakowski.
Na wst´pie, w oczekiwaniu na wyst´p chóru,
z króciutkim recitalem zaprezentowa∏a si´ pani
Sylwia Kubiak. Z towarzyszeniem orkiestry Sinfonia Nova zagra∏a na flecie II Suit´ orkiestrowà
h-moll BWM 1076 Jana Sebastina Bacha.
Nast´pnie dyrygent zaprosi∏ na scen´ oczekiwany chór, z panià dyrygent Martà Zamojskà-Makowskà. Chór prezentowa∏ si´ imponujàco.
15 pi´knych, m∏odych dziewczàt wzbudzi∏o
aplauz publicznoÊci. Pan Wojakowski opisa∏ po-

krótce histori´ zespo∏u, podkreÊlajàc, i˝ nie zna
drugiego tak utytu∏owanego i tak licznie nagradzanego chóru. Potem przybli˝y∏ postaç Giovanniego Battisty Pergolesiego, w∏oskiego kompozytora z poczàtku XVIII wieku. Opowiada∏, jak tu˝
pod sam koniec swego krótkiego ˝ycia 26-letni
artysta skomponowa∏ Stabat Mater. Utwór ten,
którego tematykà
jest dramat matki
pod
krzy˝em
Chrystusa, napisany w XIII wieku

przez poet´ i mistyka Jacopone da Todi, podejmowany
by∏ przez wielu wybitnych
kompozytorów. Pergolesi,
chory na gruêlic´, wiedzia∏,
˝e umiera. U schy∏ku ˝ycia
zdecydowa∏ si´ skomponowaç ostatnie dzie∏o. Inspiracjà by∏a dla niego rozpacz jego matki...
Chór i orkiestra wykona∏y wszystkie 12 cz´Êci
Stabat Mater, przerywane jedynie recytacjà tekstu przez dyrygenta, w oryginale (po ∏acinie)
i po polsku.
PublicznoÊç w skupieniu s∏ucha∏a przepi´knej
muzyki, czekajàc z brawami, zgodnie z przyj´tymi zasadami, na koniec koncertu. Jednak gdy

Teatr Poszukujàcy odniós∏ kolejny sukces
W dniach 5–20 marca w Domu Kultury W∏ochy
odby∏ si´ XI Warszawski Festiwal Dzieci´cej i M∏odzie˝owej TwórczoÊci Artystycznej ASTERIADA
2012. W ramach festiwalu odbywajà si´ konkursy wokalne, taneczne, plastyczne i teatralne.

Teatr Poszukujàcy dzia∏ajàcy w OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a zdoby∏ g∏ówna nagrod´
w kategorii teatrów placówek i instytucji pozaszkolnych za spektakl „JA NIEWIADOMA”. Ni-

cola Hariasz, Zuzanna Krzy˝anowska, Agata Synowiec, Amanda Antoszewska, Joanna Salamon, Martyna D´bska i Marcin Frankowski zaprezentowali si´ na scenie, nie dajàc innym
szans na wygranà.
„JA NIEWIADOMA”
to opowieÊç o dorastaniu m∏odych dziewczàt,
zrealizowana w konwencji teatru ruchu.
Spektakl by∏ ju˝ kilkakrotnie
nagradzany
na ró˝nych festiwalach.
Koncepcjà artystycznà
i re˝yserià spektaklu
zaj´∏a si´ Bogumi∏a
Stachurska – instruktor
OÊrodka Kultury, muzykà zaÊ Motion Trio.
Weronika
Iwaƒczyk-Olszewska

na scen´ wesz∏a pani Marta Zamojska-Makowska, w przepi´knej amarantowej sukni, i brawurowo zaÊpiewa∏a solo 6. cz´Êç utworu, publicznoÊç z∏ama∏a te zasady i by daç wyraz emocjom,
nagrodzi∏a panià dyrygent gromkimi brawami.
Gdy chór zakoƒczy∏ wyst´p, sala oszala∏a.
Brawa by∏y ogromne i pan Wojakowski zdecydowa∏, ˝e w ramach bisu chór i orkiestra wykonajà
utwór Ave Verum Corpus W. A. Mozarta. Koncert, mimo i˝ trwa∏ blisko dwie godziny, minà∏
bardzo szybko. Wszyscy wyst´pujàcy dali mistrzowski popis swoich umiej´tnoÊci. Zas∏uchana i zaczarowana przez chór
publicznoÊç d∏ugo jeszcze
prze˝ywa∏a ten wyst´p.
Po koncercie, w kuluarach,
dziewcz´tom oraz pani dyrygent serdecznie i t∏umnie gratulowano. Podchodzili nieznani ludzie i mówili, ˝e nie mogà
uwierzyç, by tak m∏ode
dziewcz´ta mog∏y tak znakomicie Êpiewaç, w dodatku tak
szalenie trudnà muzyk´. Profesjonalni Êpiewacy, którzy
pierwszy raz s∏uchali dziewczàt, byli pod ogromnym wra˝eniem ich wysokiego poziomu umiej´tnoÊci wokalnych.
Natomiast obecni na koncercie zawodowi muzycy, którzy ju˝ wczeÊniej s∏yszeli chór, nie mogli
wyjÊç z podziwu, jak wielkie post´py poczyni∏y
dziewcz´ta. OczywiÊcie pod troskliwym okiem
pani dyrygent Marty Zamojskiej-Makowskiej.
Równie˝ udzia∏ wspania∏ej orkiestry Sinfonia Nova z dyrygentem ¸ukaszem Wojakowskim by∏
oceniany bardzo pozytywnie.
W poniedzia∏ek, 2 kwietnia, w 7 rocznic´
Êmierci Jana Paw∏a II, chór Il Canto Magnificat
uÊwietni swym Êpiewem Msz´ Âwi´tà o godz.
18.00 w koÊciele NajÊwi´tszego Serca Jezusowego w Starej Mi∏osnej. Po mszy b´dzie mo˝liwe nabycie p∏yty chóru Stabat Mater, z towarzyszeniem Orkiestry Sinfonia Nova (25 z∏).
Dorota Dzi´gielewska
Fundacja Il Canto Magnificat

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!
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dlarzem ludêmi, lunatykiem, Êpiewakiem ulicznym.
Znakomicie pokazane codzienne ˝ycie Chiƒczyków, tych z samego do∏u nizin spo∏ecznych, na tle wielosetletniej tradycji i skomplikowanej historii najnowszej tego kraju. OpowieÊci
tyle˝ ciekawe, co smutne, czasami nawet przera˝ajàce, niestety prawdziwe.
Goràco polecam!

synem: historia surrealistyczna
5. Chamberlain D. – Szansa na ˝ycie
6. Schmitt E-E. – Kobieta w lustrze

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Jerome J. K. – Trzech panów na w∏ócz´dze
2. Jonasson J. – Stulatek, który wyskoczy∏ przez okno i zniknà∏
3. Olmi V. – Czekam na Ciebie
4. WiÊniewski J. L. – Na fejsie z moim

Literatura popularnonaukowa:
1. Bunz T. – Kraina zimnolubów:
Skandynawia dla poczàtkujàcych
2. Tanner J. – Bóle pleców
3. Bia∏oszewski M. – Tajny dziennik

Kàcik bibliofila
Prowadzàcy
umar∏ych
OpowieÊci prawdziwe
Chiny z perspektywy
nizin spo∏ecznych
Liao Yiwu
Ponad trzydzieÊci
reporta˝y, wywiadów chiƒskiego poety, prozaika, dziennikarza, okrzykni´tego przez w∏adze chiƒskie antykomunistà – Liao Yiwu. Liao rozmawia m.in.
z ch∏opskim cesarzem, kierownikiem
szaletu publicznego, tr´dowatym, han-

Qlturka

Prekursorzy po raz kolejny
„The Path of Totality”
KoRn
KoRn znowu postanowi∏
eksperymentowaç. Kiedy
przed laty do metalu dodali
hip hop stali si´ prekursorami nowego gatunku, zupe∏nie nowej jakoÊci. Tym razem postanowili wytworzony wczeÊniej nu-metal zmieszaç z elektronikà. I to elektronikà nowej
fali, czyli dubstepem. Jak im to wysz∏o? Zdania
sà podzielone.
Najnowszy album KoRna pojawi∏ si´ b∏yskawicznie i niemal znikàd. Owszem, od jakiegoÊ
czasu w kuluarach szeptano, ˝e wokalista Jonathan Davis zainteresowa∏ si´ dubstepem i zespó∏
planuje, kontynuujàc eksperyment w postaci
singla „Get Up!” przygotowanego ze Skrillexem,
wydaç EPk´ w tym gatunku. A˝ tu nagle, ni stàd
ni zowàd, pojawia si´ pe∏nowymiarowy album
„The Path of Totality”, na którym ka˝dy utwór
jest zrobiony we wspó∏pracy z jakimÊ DJem. Sà
to mi´dzy innymi wspomniany Skrillex, Downlink, Excision, Noisia czy Feed Me. Old schoolowi fani zespo∏u, którzy p∏akali s∏uchajàc ju˝ „See
You On The Other Side” czy „Untitled”, zaÊ wyra˝ali umiarkowanà radoÊç przy „KoRn III: Remember Who You Are”, które mia∏o wracaç
do korzeni, tym razem dos∏ownie odwrócili si´
od zespo∏u. Ja, mimo uwielbienia dla dawnej
stylistyki zespo∏u, mam nieco odmienne zdanie.
Ruch zespo∏u jest co prawda kontrowersyjny,
jednak to, co dzi´ki niemu pojawi∏o si´ na sklepowych pó∏kach, wcale nie brzmi a˝ tak êle.
W muzyce zespo∏u zawsze s∏ychaç by∏o mocny
bas, co jest równie˝ charakterystyczne dla dubstepu. Wszystko zatem ∏adnie si´ zgrywa i nie
dostrzega si´ ˝adnych zgrzytów. Równie˝ psychodeliczny wokal Jonathana Davisa wpasowu-
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je si´ w szalony klimat nowej fali elektroniki. Muzyka ma niesamowity power, bywa melodyjna,
ale nie traci chaosu charakterystycznego dla
KoRna. Nie ucierpia∏y równie˝ znacznie teksty
– nadal sà chore, pe∏ne bólu i wÊciek∏oÊci chocia˝ to oczywiÊcie nie ta sama jakoÊç jak
na pierwszych p∏ytach sprzed niemal dwudziestu lat. Jednym s∏owem – nie jest tak êle jak mog∏oby si´ wydawaç.
Kilka utworów, chocia˝
p∏yta jest w miar´ równa (przez co nieco monotonna), wybija si´ nad
pozosta∏e. Sà to przede
wszystkim single: „Get
Up!” oraz „Narcissistic
Cannibal”, ale tak˝e
„Chaos Lives In Everything”, „Tension” (mo˝na tu us∏yszeç ostatnio
rzadko u˝ywany przez
Jona, ale jak˝e dla niego
charakterystyczny, scat)
czy „Let's Go” bàdê „Burn
The Obedient”. Kawa∏ki z krà˝ka nadajà si´ zarówno na dziwacznà imprez´ w mocno undergroundowym klubie jak i brzmià na takie, które doskonale sprawdzà si´ na energicznym, gniewnym
koncercie (o czym Polacy b´dà mogli si´ przekonaç 15 sierpnia w Parku Sowiƒskiego, gdzie KoRn
zagra w ramach festiwalu Rock in Summer).
Zapewne teraz Êciàgn´ na siebie gniew „prawdziwych” fanów zespo∏u, ale musz´ przyznaç, ˝e
nowa droga (tak zwany „dubmetal”) odpowiada
mi du˝o bardziej ni˝ udawanie powrotu do korzeni zaprezentowane na przedostatnim albumie
(„KoRn III: Remember Who You Are”). Wydaje mi
si´ to du˝o bardziej szczere i prawdziwe – ka˝dy
z biegiem czasu si´ zmienia, KoRn równie˝, wa˝ne ˝eby dobrze to brzmia∏o i nie by∏o robione

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Jolibois Ch. – Kosmiczne jajo
2. Flanagan J. – Zwiadowcy ks. 10, Cesarz Nihon-Ja
3. Baccalario P. – Klub Podró˝ników
w Wyobraêni
4. Widmark M. – Tajemnica mumii

Iza Zych
na si∏´, tak jak przedostatnia p∏yta w∏aÊnie. Dodatkowo paradoksalnie wydaje mi si´ to bli˝sze
wczesnej twórczoÊci zespo∏u – s∏ychaç tutaj
energi´, zaanga˝owanie oraz Êwie˝oÊç, które towarzyszy∏y im na poczàtku. Mo˝e dêwi´ki brzmià
nieco inaczej, ale sens jest ten sam. Tote˝ kopiowanie starych kawa∏ków na nowà mod∏´ rodem
z „KoRn III...” oceniam na nie, zaÊ szczere szukanie nowych rozwiàzaƒ, chocia˝ mo˝e nie do koƒca doskona∏e – oceniam jak najbardziej na tak.
I chocia˝ fani b´dà si´ obra˝aç i buntowaç to
KoRn nie zamierza zmieniç Êcie˝ki kariery. Jonathan Davis poza pracà w zespole zaczà∏ równie˝
dzia∏aç jako dubstepowy
DJ JDevil, a jego show
mo˝na obejrzeç chocia˝by przed koncertami
kapeli. Mimo i˝ na protesty fanów zareagowa∏
doÊç agresywnie to zespó∏ nie zapomnia∏
o wielbicielach dawnych
numerów. Dlatego podczas nowej trasy koncerty zosta∏y podzielone
na trzy cz´Êci – podczas
pierwszej mo˝na us∏yszeç kawa∏ki z poczàtków zespo∏u (niektóre
niemal nigdy nie grane na ˝ywo), w drugiej –
dubstepowe nowoÊci, zaÊ w trzeciej – najwi´ksze hity kapeli.
Co zespó∏ zrobi dalej? Czy nast´pna p∏yta te˝
b´dzie po∏àczona z elektronikà czy mo˝e panowie wrócà do starego grania? A mo˝e znajdà zupe∏nie inny gatunek, z którym zmieszajà metal?
Tego prawdopodobnie nie wie sam lider KoRna.
Pozostaje nam zatem czekaç i liczyç na to, ˝e
zespó∏ ju˝ nigdy, przenigdy nie b´dzie si´ si∏owa∏
na coÊ, czego tak naprawd´ robiç nie chce tylko
podà˝y mo˝e i kontrowersyjnà, ale za to w miar´ niez∏à jakoÊciowo, Êcie˝kà.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com
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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 16 kwietnia 2012 r.

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

Powitanie Wiosny w Gimnazjum nr 119
Co roku w dzieƒ wagarowicza w naszej szkole organizowany jest wielki festiwal. W tym dniu,
co ciekawe, frekwencja wynosi ponad 100%.
Dzieje si´ tak, poniewa˝ zaglàda do nas wielu
absolwentów naszego Gimnazjum. Tegorocznym tematem imprezy by∏ „Zwiastun Wiosny”.

Uczniowie wszystkich
klas przygotowali si´
do wspólnego powitania
wiosny. Ka˝da klasa,
a w szczególnoÊci miejsce imprezy – szkolna
aula – przystrojone zosta∏y kolorowymi dekoracjami. W tym roku ju˝
po raz 10 odby∏y si´
przes∏uchania fina∏owe
Festiwalu Piosenki Angielskiej. Zgodnie z tradycjà laureaci wy∏onieni przez szanowne jury wystàpili przed wielkà publicznoÊcià podczas festiwalu. Z uwagi na jubileuszowà edycj´ konkursu,
przygotowano wyst´py goÊcinne laureatów z lat
poprzednich oraz przeprowadzono z nimi wywiady. Po raz IV odb´dzie si´ równie˝ Dzielnico-

wy Konkurs Piosenki
Obcoj´zycznej (10 maja), do udzia∏u w którym serdecznie zapraszamy wszystkie szko∏y
z naszej dzielnicy.
Na naszym wiosennym festiwalu oprócz
podziwiania scenicznych atrakcji mo˝na by∏o skosztowaç wyrobów naszych szkolnych
wolontariuszy, którzy
poprowadzili kawiarenk´. Dochody ze sprzeda˝y zosta∏y przeznaczone na cele charytatywne. Jak co roku ka˝dy
Êwietnie si´ bawi∏! Teraz Wiosna mo˝e ju˝
w pe∏ni nadejÊç ;-)
W imieniu
Samorzàdu Szkolnego Gimnazjum nr 119
Paulina Kaftanowicz

åwiartka bliêniaka

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 522,90 m2 na terenie 3497 m2
z bezpoÊrednim wjazdem od ulicy Motylkowej.
W pierwszym budynku znajdujà si´ dwa lokale o pow. 96,95 m2 (dwupoziomowe) plus ogród oraz dwa o pow. 62,32 m2.

•
•
•
•
•
•
•

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.

96,95 m2 powierzchni mieszkalnej
salon 26 m2
3 sypialnie
2 ∏azienki
ok. 100 m2 w∏asnego ogródka
gara˝
cena 5.400/m2

Rezerwujàc
na etapie budowy
mo˝esz zaoszcz´dziç
do 15% ceny!!!

Rzut parteru

Biuro Sprzeda˝y: tel. +48 505 283 785, e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl

Rzut pi´tra

www.ulicamotylkowa.pl
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W E SE L A W G O Â C I ¡ C U

RESTAURACJA GOÂCINIEC ZAPRASZA NA:

WIECZOREK
ZAPOZNAWCZY
Z GOÂCI¡CEM
27 kwietnia, godz. 20.00
- muzyka na ˝ywo
- zabawiaç goÊci b´dzie Zespół METRUM
- przysmaki kuchni Êródziemnomorskiej
Wst´p 90 z∏ od osoby

OSTATNIE
WOLNE TERMINY
na wesela w 2012 r.
16

REZERWACJE pod numerem

tel. 22 773 30 02
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Biuro Handlowe:
ul. Kopernika 38 lok. 1, 05-091 Zàbki
tel. 22 762 82 69, 609 536 647, 661 929 999

www.dozbud.pl
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Czy wiesz, jakà rol´ dla Weso∏ej odegra∏ Emanuel Mieczys∏aw Bu∏hak? Skàd si´ wzi´∏a
nazwa „Sagali” i jak w∏aÊciwie
powinno si´ jà pisaç? Albo
skàd pochodzi rozrywkowa
nazwa „Pohulanka”? Serwis
Ulice Twojego Miasta wie i poni˝ej wyjawia Ci te tajemnice.

Ksià˝´ z Weso∏ej
No, mo˝e nie tak dos∏ownie, chocia˝ to
bardzo ∏adnie brzmi. Emanuel Mieczys∏aw
Bu∏hak herbu Syrokomla (1865–1943), bo
o nim tu b´dzie mowa, by∏ w∏aÊcicielem terenów, o których dziÊ mówi si´ Weso∏a. On
sam wola∏ cieplejsze klimaty (zdecydowanie
Êródziemnomorski), jednak jako w∏aÊciciel
rodowego majàtku o tych ziemiach decydowa∏. By∏o to na poczàtku XX w. (chocia˝ historia terenów jest znacznie starsza) – wówczas to podjà∏ decyzj´ o parcelacji ziem,
a tym samym i ich zabudowie przez nowych
nabywców. Ksià˝´ by∏ filozofem i religioznawcà, specjalizowa∏ si´ w tekstach wczesnochrzeÊcijaƒskich. Warto te˝ wspomnieç,

˝e to on w∏aÊnie ufundowa∏
koÊció∏ OpatrznoÊci Bo˝ej
w Weso∏ej (ul. Piotra Skargi 2)
oraz plac pod budow´ koÊcio∏a
parafialnego w Rembertowie.

Serialowy trop
Ka˝dy, kto korzysta z komunikacji miejskiej, jadàc linià 198, 411 lub 502, mija przystanek Sagali. To nazwa niewielkiej uliczki – nazwa,
która jednak przysparza nieco k∏opotu. Mapy podajà pisowni´ „Sagalii” (inaczej nie

znajdziesz), urz´dowy spis ulic GUS-u zaÊ
„Sagalli”. Od czego owa nazwa pochodzi?
W pobli˝u mamy ul. Szmaragdowà, Turku-

Sposób na oszcz´dzanie – czyli
kolektory s∏oneczne z dotacjà
W dobie nieustajàcych podwy˝ek cen
wszelkich êróde∏ energii wa˝ne jest,
aby nasz dom nie generowa∏ zb´dnych
kosztów. Dlatego te˝ szukamy rozwiàzaƒ, które pozwolà nam stworzyç dom
komfortowy i energooszcz´dny. Jednym z rozwiàzaƒ jest na pewno wykorzystanie energii s∏onecznej, która pozwoli nam mi´dzy innymi znacznie zredukowaç koszty wytworzenia energii
cieplnej oraz przyczyni si´ do ochrony
naszego klimatu.

Instalacje solarne to nowoczesny system pozwalajàcy przetworzyç promieniowanie s∏oneczne na ciep∏o wykorzy-
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stywane w domu. Nowoczesne systemy kolektorów s∏onecznych
pozwalajà obni˝yç
koszty podgrzewania
ciep∏ej wody u˝ytkowej (do 65%) czy
ogrzewania
domu
(20–30%). Du˝e znaczenie ma tak˝e
fakt, ˝e monta˝ takich urzàdzeƒ podnosi klas´ energetycznà domu.

sowà, Rubinowà... Tak, tak, od kamienia!
Ale filmowego. To kamieƒ z kosmosu, który
niegdyÊ s∏u˝y∏ ludziom, ale z powodu ich
chciwoÊci rozpad∏ si´ na siedem cz´Êci
i straci∏ moc... Co by∏o dalej? Tego dowiedzà si´ wszyscy z serialu sprzed kilkunastu
lat, w re˝yserii Jerzego ¸ukaszewicza!

Wschodnie rubie˝e
Pohulanka to cz´Êç Weso∏ej, po∏o˝ona tu˝ przy granicy miasta. Za tà granicà
po∏o˝ony jest Zakr´t, tote˝ nikogo nie powinno zdziwiç, i˝ tu w∏aÊnie znajduje si´

ul. Zakr´towa (chocia˝ jest... prosta).
W „S∏owniku geograficznym Królestwa
Polskiego” (1880–1902) w haÊle „Mi∏osna” odnajdziemy informacj´, i˝ „Pochulanka” (tak si´ t´ nazw´ wówczas pisa∏o!)
by∏a – podobnie jak i Janówek oraz wspomniany Zakr´t – nomenklaturà.
UTM

Firma SUNCOMPLEX wspó∏pracuje
z renomowanymi producentami kolektorów, posiadajàcymi certyfikat
„SOLAR KEYMARK” – niezb´dny
do uzyskania 45% dotacji
z NFOÂiGW. Posiadamy doÊwiadczenie w kompleksowej
realizacji projektów. Oferujemy
Paƒstwu profesjonalnà obs∏ug´
w zakresie doboru systemu, wykonania jego projektu i samego
monta˝u. Dla Paƒstwa komfortu za∏atwiamy tak˝e wszelkie
formalnoÊci zwiàzane z otrzymaniem dotacji z NFOÂiGW
i kredytu solarnego. Wystarczy
si´ do nas zg∏osiç, a my po dokonaniu bezp∏atnych ogl´dzin,
przygotujemy dla Paƒstwa kompleksowà ofert´. Zach´camy do skorzystania z naszej propozycji, która
gwarantuje Paƒstwu 45% dotacji na zakup i monta˝ kolektorów.

SUNCOMPLEX S.C.
Tel. kom. +48 601 52 53 94
www.suncomplex.pl
biuro@suncomplex.pl

Tekst sponsorowany

Ulice Twojego Miasta
– weso∏owskie ciekawostki
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Od wrzeÊnia Bu∏hak
uczy j´zyka chiƒskiego
Nasze szko∏y idà z duchem czasu, dlatego
ciàgle poszerzamy ofert´ edukacyjnà. Od wrzeÊnia I Spo∏eczne Liceum Ogólnokszta∏càce im.
E. Bu∏haka jako jedno z pierwszych w Warszawie i jedno z nielicznych w Polsce b´dzie naucza∏o j´zyka chiƒskiego! Dzi´ki temu b´dziemy
si´ mogli szczyciç faktem, ˝e nasi uczniowie poznajà trzy g∏ówne j´zyki Êwiata: angielski, chiƒski i hiszpaƒski.
Dlaczego wprowadzamy j´zyk Paƒstwa Ârodka?
Powód jest prosty – ju˝ co szósty cz∏owiek na
Ziemi mówi po chiƒsku, a Chiny wyros∏y na najwi´kszà obok USA pot´g´ gospodarczà Êwiata.
Czy si´ to komuÊ podoba, czy nie, XXI wiek
b´dzie nale˝a∏ do Chiƒczyków. Ju˝ teraz wi´kszoÊç przedmiotów, których u˝ywamy, pochodzi w∏aÊnie z ich kraju. Znaczenie Paƒstwa
Ârodka stale roÊnie, a nied∏ugo okazaç si´ mo˝e, ˝e tylko Chiny mogà uratowaç tonàcà w kryzysie Europ´. ZnajomoÊç j´zyka chiƒskiego
otworzy przed naszymi uczniami wiele nowych
mo˝liwoÊci. Znana firma doradztwa personalnego Sedlak&Sedlak wyliczy∏a niedawno, ˝e osoby znajàce chiƒski mogà liczyç na niemal dwa
razy wi´ksze zarobki ni˝ pracownicy znajàcy
tylko angielski.
Ale nie chodzi tylko o korzyÊci materialne.

Podczas nauki j´zyka, uczniowie
Liceum poznawaç b´dà równie˝
kultur´ Chin, ich bogatà i d∏ugà
histori´ oraz filozofi´.
Zarówno w Liceum, jak i w Gimnazjum Bu∏haka g∏ównym j´zykiem pozostaje angielski. Z ca∏à
pewnoÊcià jest to g∏ówny j´zyk komunikacji na Êwiecie, wi´c do nauki zach´caç nikogo nie trzeba.
WartoÊç hiszpaƒskiego te˝ jest raczej oczywista – to j´zyk oficjalny
w ponad 20 krajach, przewiduje
si´, ˝e pod koniec XXI wieku b´dzie nim mówi∏o 600 mln ludzi.
Od lat prowadzimy tak˝e zaj´cia z niemieckiego i francuskiego.
Mo˝na pomyÊleç – standard.
Jednak poziom, na jakim to robimy, oraz towarzyszàca temu pasja standardem wcale nie sà.

Bal w SP 174

Tak˝e starsi uczniowie mogli
poczuç klimat karnawa∏owej zabawy. Zorganizowana dla nich blisko
trzygodzinna dyskoteka wprowadzi∏a ich w karnawa∏owy nastrój.
Choç temperatura na zewnàtrz daleka by∏a od tej w Rio de Janeiro
– bawili si´ tak dobrze jak w upalnej Brazylii. Taƒce, konkursy, muzyczne dedykacje, wybór króla
i królowej balu pozostanà w ich
pami´ci na d∏ugo.
Ewa Knop
Marzena Delak

2.02.2012 r. w SP174 odby∏ si´ bal karnawa∏owy, w którym uczestniczy∏y dzieci z oddzia∏ów
przedszkolnych szeÊciolatków i uczniowie klas I–III.
W pi´knie udekorowanej sali, przy unoszàcych si´ w powietrzu baƒkach mydlanych, panowa∏a goràca atmosfera! Dzieci i nauczyciele
zaprezentowali si´ we wspania∏ych strojach. By∏y ksi´˝niczki, wró˝ki, Batmany, Indianie, kowboje i inni wspaniali goÊcie. TaƒczyliÊmy do utraty
tchu, uczestniczyliÊmy w zabawach ruchowych
i konkursach z nagrodami.

dr Izabela Wolaƒska-Zas´pa,
dyrektor I Spo∏ecznego
Liceum Ogólnokszta∏càcego
im. E. Bu∏haka
w Warszawie-Weso∏ej

XVIII Warsztaty Teatralne
w Spo∏ecznej Szkole Podstawowej nr 12
dniach 23-24 kwietnia w „Bu∏haku” po raz kolejny odb´dà
si´ dwudniowe warsztaty teatralne. Jest to wydarzenie, które
zawsze wywo∏uje pozytywne emocje wÊród m∏odych aktorów.
Wszyscy, tj. uczniowie i nauczyciele, a cz´sto nawet rodzice anga˝ujà si´ w prac´ nad spektaklami. Zespo∏owa wspó∏praca przynosi
nie tylko dobrà zabaw´ i poznawanie tajników sztuki teatralnej, ale
przede wszystkim wzmacnia wiar´ we w∏asne mo˝liwoÊci.
Mamy nadziej´, ˝e tegoroczne warsztaty pozwolà odkryç nowe, m∏ode talenty aktorskie.
Barbara Oksztulska

W

„Spotkanie”
Jakie to smutne, jakie bolesne
– to nasze pierwsze spotkanie.
˚yjàc w oddali na Watykanie,
cz´sto g∏osi∏eÊ do nas kazanie.
Kto wi´c Ci´ s∏ucha∏, kto Ci´ rozumia∏?
„Totus-tuus” – Twoje wezwanie.
By∏eÊ dla wszystkich „Dobrym Pasterzem”,
Âwiat ca∏y kocha∏eÊ.
Krzy˝e, cierpienia – Bogu ofiara.
Dla siebie nic nie chcia∏eÊ.
Nagle to wszystko si´ zatrzyma∏o.
Kwietniowa data tak bardzo boli.
Wszyscy p∏akali.
Starsi i m∏odsi, siostry i bracia.
Niebo i ziemia.
Bardzo si´ bali tej samotnoÊci, pustki bez miary,
która uczy∏a nas silnej wiary.
Cisza bez Ciebie – by∏a rozstaniem,
a moim z Tobà spotkaniem.
Ostatnia podró˝ jakà odby∏eÊ
– najwi´cej serc przemieni∏a.
Moje si´ tak˝e zmieni∏o, kiedy Ciebie otuli∏o.
Katarzyna Kozik kl. IIa
Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich
(ze zbioru bibliotecznych konkursów literackich
na wiersz o Janie Pawle II)

Gimnazjum nr 119
im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego
w Warszawie-Weso∏ej

zaprasza kandydatów
do klas pierwszych.
W roku szkolnym 2012/13 otwieramy:
• klas´ humanistycznà
• klas´ matematycznà
• klasy ogólne z j´zykiem hiszpaƒskim
• klas´ sportowà o profilu gry zespo∏owe
• klas´ z rozszerzonym j´zykiem angielskim
Nasza szko∏a dysponuje:
• nowoczesnym budynkiem
• doskona∏ym zapleczem sportowym
• profesjonalnà i ˝yczliwà kadrà nauczycielskà
• bogatà ofertà zaj´ç pozalekcyjnych
• przyjaznà atmosferà
Zapraszamy do zapoznania si´ z naszà ofertà na stronie

www.gimnazjum119.waw.pl
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W poszukiwaniu szcz´Êcia – spotkanie z poezjà
Ka˝dy cz∏owiek pragnie byç szcz´Êliwy. Sami
najlepiej wiemy, co sprawia nam radoÊç. Prawdziwe szcz´Êcie jest wtedy, kiedy mo˝emy dzieliç si´ nim z innymi. Uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 173 w Warszawie udali si´ w poszukiwaniu szcz´Êcia na spotkanie z poezjà.
28.02.2012 r. z inicjatywy biblioteki szkolnej
i Samorzàdu Uczniowskiego odby∏ si´ II Wieczór
Poetycki. Szkolna impreza przybra∏a charakter
otwartego spotkania mieszkaƒców osiedla. Po∏àczy∏a nie tylko pokolenia, ale tak˝e ludzi ró˝nych zawodów i jednej wspólnej pasji – poezji.
Podczas wieczoru mo˝na by∏o wys∏uchaç recytacji wierszy o zimie w wykonaniu uczniów naszej szko∏y. Spotkanie sta∏o si´ okazjà do zaprezentowania najnowszych tomików poezji zaproszonych goÊci, mieszkaƒców osiedla, pani Ireny
¸ukszo i pana Tomasza Dronia. Kolejny goÊç, pa-

ni Zofia Tyszkiewicz, podzieli∏a si´ rymowanà
rozmowà z wnuczkà Zuzià. Pan Wies∏aw Stypu∏a,
autor m∏odzieƒczego wiersza, przypomnianego
przez wnuczk´ Kasi´, przekaza∏ kilka refleksji
na temat losu dzieci z Osiedla Dzieci Polskich

Konkurs mi´dzyprzedszkolny
w „Robusiu” rozstrzygni´ty!
W lutym przedszkole „RobuÊ” zorganizowa∏o
mi´dzyprzedszkolny konkurs plastyczny pt. „Maska karnawa∏owa”. Do udzia∏u w konkursie zo-

cesu tworzenia oraz popularyzowanie twórczoÊci artystycznej wÊród najm∏odszych. Prace
zosta∏y wykonane ró˝nymi technikami oraz
z ró˝nych materia∏ów plastycznych. Przedszkolaki z „Robusia” uwielbiajà wszelkiego rodzaju
konkursy i ch´tnie biorà w nich udzia∏, zarówno
tych w organizowanych w naszym przedszkolu, jak te˝ w innych placówkach, gdzie odnoszà
du˝e sukcesy.

w Indiach w latach 1942–1946. Nastrój wieczoru tworzy∏a poezja Êpiewana w wykonaniu rodziców uczniów, panów Marka Micha∏owskiego i Karola Lebiedziewicza.
Wieczór poetycki z udzia∏em mieszkaƒców okaza∏ si´ wspania∏ym pomys∏em
na imprez´ integrujàcà Êrodowisko lokalne.
Mo˝e stanie si´ ma∏à wysepkà kulturalnej
aktywnoÊci mieszkaƒców. Zapraszamy kolejnych twórców do wspó∏organizowania
z nami imprez o otwartym charakterze. Dzisiaj dzi´kujemy wszystkim, goÊciom i widzom, za to, ˝e znaleêli czas, by zatrzymaç
si´ w codziennej krzàtaninie i sp´dziç refleksyjne chwile przy Êwiecach i s∏owach zamkni´tych w poetyckich strofach.
Miros∏awa Ciacharowska, Agnieszka Ska∏ba
Rozdanie nagród odby∏o si´ 21.02.2012 r.
Ka˝dy uczestnik otrzyma∏ dyplom i upominek,
a zdobywcy I, II, III miejsca dostali nagrody rzeczowe. Wiele prac zosta∏o dodatkowo wyró˝nionych.
Pragniemy pogratulowaç zwyci´zcom: I miejsce zdoby∏a Gabrysia Szpytko – Niepubliczne
Przedszkole „RobuÊ”, zdobywcà II miejsca zosta∏ Konrad Uzi´b∏o z Przedszkola nr 259
„Pod D´bami”, a III miejsce zajà∏ Eryk Szar
– Niepubliczne Przedszkole „RobuÊ”.
Wszystkim uczestnikom bardzo dzi´kujemy
i gratulujemy.
mgr Beata Chalecka – nauczyciel

Robusiowe gwiazdy
przeglàdu piosenki zimowej
24 lutego w Przedszkolu nr 262 odby∏ si´ mi´dzyprzedszkolny konkurs „Przeglàd piosenki zimowej”. Konkurs mia∏ na celu utrwalenie piosensta∏y zaproszone dzieci z przedszkoli z dzielnicy
ki o tematyce zimowej, Êpiewanie piosenek solo
Weso∏a – udzia∏ wzi´∏o 57 dzieci z 6 przedszkoli.
oraz obycie dziecka ze scenà i publicznoÊcià.
Konkurs mia∏ na celu pobudzanie wyobraêni
Nasze przedszkole by∏o reprezentowane
i kreatywnoÊci dzieci, czerpanie radoÊci z proprzez, jak si´ póêniej
okaza∏o, trzy „robusiowe”
gwiazdy.
Dziewczynki spisa∏y
si´ na medal. Kalinka
Ostrowska zdoby∏a
pierwsze
miejsce,
za wykonanie piosenki
pt. „Chodzi kotek”
w grupie wiekowej
trzylatków. Adrianna
Michalska z piosenkà
„Zima, zima bia∏a” zaKonsultacje ortodontyczne – czwartek 12 kwietnia od godz.1500
j´∏a drugie miejsce
00
00
Przyjmujàcy lekarze:
• wt, Êr, czw 900 – 1400
w grupie wiekowej
• Edyta Kuza,
• pon, czw0015 –0018
czterolatków. Równie˝
• Aneta Wróbel,
• wt, Êr0016 –0019
• Marta Wieczorek
• pt 15 – 19
drugie miejsce w gru-
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pie dzieci pi´cioletnich zaj´∏a Ewa Rzadkowolska za piosenk´ „Idzie Kasia”.
Ka˝de dziecko otrzyma∏o kolorowy dyplom
oraz nagrod´ rzeczowà. Dziewczynki fantastycznie zaprezentowa∏y swoje talenty solowe. „Naszym Gwiazdkom” oraz nauczycielce muzyki
– Pani Renacie Struzik serdecznie gratulujemy
i ˝yczymy dalszych sukcesów.
Ewelina Dobosz
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Nowa Kolekcja
Wiosna / Lato 2012
firmy

ZAPRASZAMY DO
GALERII SOSNOWA
ul. Jeêdziecka 21F lok.4
Warszawa Wesoła
(obok Delikatesów M&L)
M L)
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Przez ostatnie lata zdobyliÊmy doÊwiadczenia w pracy
z uczniami z niedos∏uchem,
autyzmem (zespó∏ Aspergera), upoÊledzeniem
umys∏owym, niedostosowanymi spo∏ecznie, ale
jesteÊmy przygotowani do kszta∏cenia dzieci
tak˝e z innymi schorzeniami i dysfunkcjami.

Integracja w SP 174
„Ka˝de dziecko ma prawo do szcz´Êcia
i swego miejsca w spo∏eczeƒstwie”
Maria Grzegorzewska
Ka˝dego roku rodzice uczniów majàcych rozpoczàç nauk´ na pierwszym etapie edukacji stajà przed
trudnym wyborem szko∏y oraz klasy dla swojego
dziecka. Wychodzàc naprzeciw potrzebom Êrodowiska, w roku szkolnym 2006/2007 po raz pierwszy
utworzyliÊmy w naszej szkole klas´ integracyjnà.
Obecnie mamy dwa oddzia∏y integracyjne: kl. Ia
i kl. IV. W klasach pracuje po dwóch nauczycieli:
nauczyciel wiodàcy (nauczyciel przedmiotu) oraz
nauczyciel wspomagajàcy (pedagog specjalny).
Klasy integracyjne pracujà zgodnie z programem

szko∏y masowej, w przypadku dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi realizowany jest program
indywidualny, który gwarantuje naszym dzieciom
optymalny rozwój zgodny z ich mo˝liwoÊciami.
Umo˝liwiamy naszym niepe∏nosprawnym
uczniom korzystanie z zaj´ç rewalidacyjnych. Sà
to zaj´cia o charakterze kompensacyjno-wyrównawczym. Nauczyciele rewalidatorzy pracujà
z dzieckiem indywidualnie w zakresie wzmacniania sprawnych funkcji ucznia i usprawniania
funkcji zaburzonych. S∏u˝y temu bogata oferta
zaj´ç terapeutycznych prowadzonych przez specjalistów zatrudnionych w naszej szkole.
W celu usprawnienia koordynacji ruchowej
zapewniamy wychowankom zaj´cia na basenie
oraz gimnastyk´ korekcyjnà. W szkole znajduje
si´ sala wyciszeƒ – jest to przytulny pokój dla
uczniów, którzy z ró˝nych przyczyn potrzebujà
krótkiej przerwy w zaj´ciach.
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W NASZEJ SZKOLE:
• Wspieramy wszystkich uczniów na drodze ku
odnoszeniu sukcesów.
• Poprzez integracj´ kszta∏tujemy postawy asertywne, uczymy empatii, tolerancji i akceptacji.
• Blisko wspó∏pracujemy z rodzicami, konsultujemy z nimi podejmowane dzia∏ania.
• Dbamy o to, by nasi uczniowie czuli si´
w szkole bezpiecznie.
• Oceniamy uczniów za umiej´tnoÊci, wk∏ad
pracy i w∏o˝ony wysi∏ek.
• Stosujemy aktywne metody nauczania.
• Znamy i rozumiemy potrzeby swoich wychowanków, wierzymy w ich mo˝liwoÊci.
• Prze∏amujemy bariery psychologiczne i likwidujemy architektoniczne.
Tworzenie klas integracyjnych, których g∏ównym i nadrz´dnym celem jest wspólna nauka i zabawa dzieci zdrowych i ich mniej sprawnych kolegów to wspania∏y dar dla wszystkich dzieci. Rodzice decydujàcy si´ na taki wybór uwra˝liwiajà
swoje pociechy na potrzeby niepe∏nosprawnych
rówieÊników, uczà umiej´tnoÊci akceptacji innych
i niesienia pomocy nie z litoÊci, ale z szacunku
i zrozumienia drugiego cz∏owieka. Wszystkie wartoÊci, jakie nam si´ uda wpoiç w dzieciƒstwie,
z pewnoÊcià zaowocujà w przysz∏oÊci.
W odpowiedzi na potrzeby rodziców w roku
szkolnym 2012/2013 planujemy stworzyç w naszej szkole integracyjny oddzia∏ przedszkolny
oraz klas´ I. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Monika LeÊnik
Krystyna Tryc

Walentynki 2012
W SP 174 tak˝e w tym roku obchodziliÊmy
Dzieƒ Zakochanych. Z tej okazji Samorzàd
Uczniowski przygotowa∏ pi´knà gazetk´ oraz
zorganizowa∏ kiermasz kartek walentynkowych,
które w∏asnor´cznie wykonali uczniowie. SpoÊród pi´knie przygotowanych kartek ka˝dy móg∏
wybraç coÊ dla siebie, aby wypisaç ˝yczenia.

W ramach poczty walentynkowej mo˝na by∏o
wys∏aç kartki, maskotki lub inny upominek dla
przyjació∏ i bliskiej nam osoby. Wszystkie walentynki zosta∏y dor´czone adresatom w specjalnym
walentynkowym koszu przez przedstawicieli Sa-

morzàdu Uczniowskiego. W tym dniu panowa∏
mi∏y nastrój, bo otrzymane ˝yczenia sprawi∏y niespodziank´ i mnóstwo radoÊci nie tylko uczniom,
ale tak˝e nauczycielom i pracownikom szko∏y.
Opiekun Samorzàdu Szkolnego
Barbara Szkur∏at

liÊmy sale konferencyjne, sale komisji parlamentarnych, biura poszczególnych ugrupowaƒ politycznych. WidzieliÊmy tak˝e tablice
pamiàtkowe i historyczne laski marsza∏kowskie.
Najwi´kszym zainteresowaniem uczniów cieszy∏o
si´ miejsce na parlamentarnym korytarzu, gdzie

Wizyta w Sejmie
W dniu 23 lutego 2012 roku wychowawczyni
klasy VI w SP 174 pani Barbara Szkur∏at zorganizowa∏a wycieczk´ do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Po za∏atwieniu formalnoÊci
spotkaliÊmy si´ z przewodnikiem, a nast´pnie
udaliÊmy si´ do Sali
Posiedzeƒ Sejmu. Wra˝enie by∏o ogromne,
podziwialiÊmy wielkoÊç i wystrój sali. Tu
te˝ dowiedzieliÊmy si´
o historii tego budynku
i historii parlamentaryzmu polskiego. ZrobiliÊmy pamiàtkowe zdj´cia. Chodzàc korytarzami Parlamentu mija-

odbywajà si´ wywiady dziennikarzy z politykami
i inne wa˝ne rozmowy. Na koniec naszego pobytu
uczniowie otrzymali gazet´ – Kronik´ Sejmowà.
Wychowawca klasy VI Barbara Szkur∏at
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i umiej´tnoÊç zadarniania powierzchni gleby.
Do roÊlin okrywowych mo˝na zaliczyç byliny
m.in. trawy, np. turzyce (Carex sp.), kostrzewy (Festuca sp.) czy rozplenice (Pennisetum sp.). W tej
grupie znajdujà si´ równie˝ byliny o dekoracyjnych
liÊciach w szczególnoÊci funkie (Hosta sp.) i ˝urawki (Heuchera sp.), a tak˝e paprocie i roÊliny roz∏ogowe m.in. konwalia (Convallaria majalis) oraz
krzewy liÊciaste, w szczególnoÊci zimozielony barwinek (Vinca minor), trzmielina (Euonymus fortunei), kar∏owe odmiany tawu∏ (Spiraea japonica)
i p∏o˝àce irgi (Cotoneaster horyzontalis). Znacznà
cz´Êç roÊlin okrywowych stanowià krzewy iglaste,
w szczególnoÊci dywanowe odmiany ja∏owców
np. ja∏owiec „Blue Star”, „Blue Chip”, „Green Carpet”, „Old Gold”, „Tamariscifolia”, mikrobiota syberyjska (Microbiota decussata) oraz cisy (Taxus
baccata „Summergold” lub „Repandens”).
RoÊliny okrywowe sà zdecydowanie odporniejsze od trawników na susz´, zanieczyszczenia i inne
niekorzystne warunki siedliskowe. Z up∏ywem czasu ich piel´gnacja jest ograniczona i nie wymagajà
tyle poÊwi´cenia co trawnik, a zmiennoÊç sezonowa roÊlin prze∏amuje monotoni´. Oprócz aspektów
estetycznych i funkcjonalnych majà du˝e znaczenie
ekologiczne, b´dàc siedliskiem dla drobnych zwierzàt i oczyszczajàc powietrze z zanieczyszczeƒ. Jedynym poÊwi´ceniem przy zak∏adaniu zielonych kobierców jest koniecznoÊç odchwaszczania i podlewania rabat w dwóch, trzech latach po posadzeniu,
zanim roÊliny nie osiàgnà pe∏nego pokrycia gleby.
Po tym czasie roÊliny nie wymagajà ju˝ szczególnej
piel´gnacji, a przez kolejne lata powinny samodziel-

W Twoim ogrodzie

Zielone kobierce
RoÊliny okrywowe to niezwyk∏a grupa, która
przy minimalnym nak∏adzie pracy tworzy dekoracyjne, zielone kobierce. Sta∏y si´ one w ostatnim
czasie alternatywà dla „nieÊmiertelnych” trawników, szczególnie w miejscach, gdzie si´ one nie
sprawdzajà lub trudnoÊç w ich utrzymaniu powoduje frustracj´ w∏aÊcicieli. Specyfika ogrodów przydomowych oraz oczekiwania, ˝e ich wyglàd b´dzie
coraz bardziej oryginalny i urozmaicony, stawiajà
przed architektami krajobrazu nowe wyzwania
w kreowaniu innowacyjnych rozwiàzaƒ oraz stosowania tej charakterystycznej grupy roÊlin.
Sklepy ogrodnicze i szkó∏ki oferujà coraz bogatszy asortyment interesujàcych i nowych roÊlin oraz
ich odmian, grupowanych w zale˝noÊci od zastosowania, wymagaƒ siedliskowych czy posiadanych cech. Termin „roÊliny okrywowe”, powsta∏
najprawdopodobniej od „okrywania gleby”, zabiegu
agrotechnicznego zwiàzanego przede wszystkim ze
Êció∏kowaniem, co mia∏o s∏u˝yç chronieniu gleby
przed utratà wilgoci, ocienieniu i wzbogaceniu jej
w substancj´ organicznà. Obecnie stosowane roÊliny okrywowe pe∏nià ww. funkcje, ale rozumiane
i t∏umaczone sà jako te, które rozrastajà si´ nisko
nad ziemià, g´sto jà pokrywajàc i zazieleniajàc.
Warto zaznaczyç, ˝e roÊliny okrywowe to sztucznie
utworzona grupa, która posiada pewne wspólne
cechy morfologiczne jak np. niewielka wysokoÊç

nie ochraniaç gleb´ i ograniczaç wzrost chwastów.
Projektujàc miejsca, w których roÊliny okrywowe
b´dà odgrywa∏y kluczowà rol´, nale˝y mieç
na uwadze znajomoÊç sposobu wzrostu poszczególnych gatunków i odmian. Ta umiej´tnoÊç ma
szczególne znaczenie przy aran˝owaniu przestrzeni
i projektowaniu tego typu roÊlinnoÊci np. przy ciàgach komunikacyjnych lub w ma∏ych ogrodach,
gdzie ka˝dy skrawek ziemi jest na wag´ z∏ota.
Koszt za∏o˝enia rabaty sk∏adajàcej si´ z ciekawie skomponowanych roÊlin okrywowych jest
prawie zawsze wy˝szy od kosztów za∏o˝enia trawnika, ale wydatki i nak∏ady pracy zwiàzane z jej
dalszà prawid∏owà piel´gnacjà sà zdecydowanie
ni˝sze. Porównanie, które rozwiàzanie jest bardziej
op∏acalne, jest jednak stosunkowo trudne, ze
wzgl´du na wiele cech determinujàcych cen´ ww.
za∏o˝eƒ, m.in. gatunku i wielkoÊci roÊlin, przygotowania pod∏o˝a czy rodzaju materia∏u Êció∏kujàcego, a w przypadku trawnika – jego rodzaju i pochodzenia. Kwestia ekonomiczna powinna byç
zatem jednym z kryteriów podejmowanych decyzji. W wielu sytuacjach, w których zastosowanie
roÊlin okrywowych jest polecane, poniewa˝ trawnik po prostu nie da∏by sobie rady lub jego piel´gnacja by∏aby wyjàtkowo trudna, nie powinny byç
one traktowane jako konkurencja, ale jako alternatywa lub uzupe∏nienie kompozycji ogrodu.
RoÊliny okrywowe nie sà odkryciem ostatnich
lat, jednak ich popularnoÊç nie osiàgn´∏a jeszcze
zadowalajàcego wyniku. Mimo to coraz cz´Êciej
docenia si´ ich dekoracyjnoÊç, szerokie spektrum
zastosowaƒ i minimalne w stosunku do trawników wymagania. Majàc mo˝liwoÊç szerokiego
wyboru najrozmaitszych egzemplarzy roÊlin, warto czasem odejÊç od ogólnie przyj´tych kanonów
i zdecydowaç si´ na za∏o˝enie w swoim ogrodzie
zielonych kobierców z roÊlin okrywowych.

si´ wydaje, wydawnictwa kartograficzne (np. Integralis czy Jedynka) do chwili obecnej nie nanios∏y
poprawki. Lasek Brzozowy to ulica na Ursynowie.
Prosimy wi´c szanownych urz´dników o sprostowanie nazewnictwa i nie pos∏ugiwanie si´ mylnà
Nina Klejnowska – architekt
nazwà. W Starej Mi∏osnej istnieje ulica Brzozowy
krajobrazu, projektantka ogrodów
Lasek i tak ma pozostaç.
Czy˝ to nie pogrà˝enie
w owym „letargu”, ˝eby
przez ponad 12 lat nie
RODZINNY DOM OPIEKI
nanieÊç stosownych poprawek i przestaç dru✓ ca∏odobowa opieka piel´gniarska
kowaç b∏´dnej nazwy!

Listy do redakcji
Szanowna Redakcjo,
informacja, ˝e Urzàd Dzielnicy Warszawa-Weso∏a „nie jest pogrà˝ony w letargu” jest nieprawdziwa, otó˝ jest. Pragniemy wyjaÊniç to na przyk∏adzie nazewnictwa naszej dzielnicowej ulicy.
Wi´kszoÊç map znajdujàcych si´ na Êcianach
w urz´dzie oraz plan umieszczony w centrum
Starej Mi∏osnej informuje zainteresowanych, ˝e
w dzielnicy znajduje si´ ulica pn. Lasek Brzozowy
– co jest b∏´dem kilkanaÊcie razy ustnie korygowanym przez samych mieszkaƒców Brzozowego
Lasku (jak brzmieç powinno i faktycznie jest).
Jednak Urzàd jak i wspó∏pracujàce z nim, jak

Mieszkaƒcy ulicy
Brzozowy Lasek

✓ bardzo dobre warunki
w pokojach 1 i 2 osobowych
✓ przyst´pne warunki p∏atnoÊci

LAGUNA – PRALNIA WODNA

✓ równie˝ krótkie pobyty

➤

Stara Mi∏osna
tel. (22) 773 17 86
kom. 502 866 525

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
00

00

00

Otwarte w godz.: pn–pt 9 –19 , sob 9 –14
tel.

888 146 230

Warszawa-Weso∏a
ul. Sezamkowa 30

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99
00

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

tel./fax 022 773 26 93
0 695 708 695
email: fismag@poczta.fm
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trzyma∏oÊciowego, diety i pasa odchudzajàcego. Ka˝da osoba zapisujàca si´ na Slim Belly otrzymuje materia∏y informacyjne, dziennik treningowy i, co
najwa˝niejsze, osobistego
trenera, który przez ca∏y czas
kontroluje przebieg çwiczenia, sprawdza wyniki i motywuje do osiàgni´cia sukcesu. Uczestnik indywidualnie
ustala terminy treningów
w godzinach pracy klubu.
Op∏ata za udzia∏ w programie
wynosi obecnie 59 z∏ tygodniowo. JeÊli chcia∏byÊ
w krótkim czasie doprowadziç swojà sylwetk´ do formy, zg∏oÊ si´ ju˝ dziÊ!!!
„Wypróbowa∏am ju˝ tyle
metod. Wyniki osiàgni´te
dzi´ki Slim Belly sà po prostu niewiarygodne” mówi pani Marzena, która od
4 tygodni trenuje w Mambo Fitness Club. Do∏àcz do
niej i wielu zadowolonych uczestników kursu.
Zg∏oszenia oraz dalsze informacje uzyskasz
w Mambo Fitness Club, ul. Jana Paw∏a II 13,
Stara Mi∏osna lub pod numerem telefonu
22 773 17 53.

Kolejna wiosna i lato zbli˝ajà si´ du˝ymi krokami.
Wiele osób zadaje sobie to samo pytanie, co rok temu: czy nie jestem zbyt gruby? Okazuje si´, ˝e wyglàd naszego cia∏a, a w szczególnoÊci brzucha odbiega daleko od doskona∏oÊci. Zaczynamy wi´c
çwiczyç i okazuje si´, ˝e nawet zrzucamy par´ kilogramów, ale brzuszek zostaje.
Dlaczego tak trudno pozbyç si´ t∏uszczyku z tego
miejsca? Osoby z takimi problemami dotyczàcymi figury, pomimo zmiany sposobu od˝ywiania i treningu
wytrzyma∏oÊciowego, jedynie w niewielkim stopniu
zmniejszajà obwód pasa. Powodem jest z∏e ukrwienie
strefy brzucha. Spróbuj sam! Ruszaj si´ 20 do 30 minut ze Êrednià intensywnoÊcià, a sam zobaczysz, ˝e
rozgrzewa si´ ca∏e cia∏o, tylko miejsca problemowe
(brzuch, uda) pozostajà zimne. Skutek: w tych miejscach nastàpi∏o minimalne spalenie t∏uszczu!
ZnaleêliÊmy odpowiednie i szybkie rozwiàzanie na problemy z figurà: Slim Belly! Pas
Slim Belly pobudza ukrwienie w obszarze brzucha,
podczas gdy spalanie t∏uszczu i przemiana materii
dzi´ki treningowi wytrzyma∏oÊciowemu sà na najwy˝szych obrotach. Dzi´ki dwóm komorom powietrznym o zmiennym ucisku poprawiamy ukrwienie, a ciàg∏y ruch napr´˝ajàcy i rozpr´˝ajàcy komór
na tkank´ powoduje, ˝e t∏uszcze sà aktywowane
i transportowane do mi´Êni jako paliwo. Tym samym trenujàcy mi´sieƒ spala dostarczony t∏uszcz.

24

Mambo Fitness Club, jako jeden z ponad 850 klubów w Europie, zosta∏ wybrany
do przeprowadzania programu Slim Belly.
Program ten skierowany jest do wszystkich
w przedziale wieku od 16 do 66 lat, którzy
w krótkim czasie chcieliby si´ pozbyç
zb´dnego t∏uszczyku i znacznie zmniejszyç
obwód pasa.
A˝ do 2 rozmiarów mniejsza garderoba
w jedynie 4 tygodnie. W pierwszym momencie brzmi niewiarygodnie. To sà jednak
wyniki naszego pierwszego badania Slim
Belly, przeprowadzonego w listopadzie
i grudniu, w którym wzi´∏o udzia∏ 50 osób
(35 kobiet, 15 m´˝czyzn). Wyniki badaƒ
przeprowadzonych w Mambo Fitness Club,
ze Êrednià redukcjà obwodu
brzucha o 8 cm, potwierdzajà obietnice programu Slim
Belly – przetestowanego
przez IMSB w Wiedniu (Instytut Doradztwa Medycznego i Sportowego). Ten rezultat przekona∏ nas
w pe∏ni, dlatego te˝ postanowiliÊmy wprowadziç
Slim Belly do oferty naszego klubu na sta∏e.
Dzi´ki rewolucyjnemu Likwidatorowi Brzucha
uczestnicy cieszà si´ równie˝ z j´drniejszej i lepiej wyglàdajàcej skóry. Podczas treningu z pasem tworzymy
„saun´” na brzuszku. Skóra robi si´ g∏adka i j´drna.
Kurs trwa 4 tygodnie, tylko 3 razy w tygodniu, po
30–40 minut. Kurs jest po∏àczeniem treningu wy-

www.mambo-fitness.pl

Tekst sponsorowany

Na wiosn´ o dwa rozmiary mniej!
Uczestnicy sà zachwyceni!
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Kàcik stylistki

Makija˝e na sezon wiosna-lato 2012
W koƒcu nadesz∏a! Co prawda kalendarzowa,
ale ju˝ wkrótce b´dzie ta prawdziwa, pi´kna, s∏oneczna z feerià barw. Wiosna, która jak co roku
budzi do ˝ycia Êwiat. Pora wi´c przygotowaç si´
na s∏oneczne dni i odwa˝nie si´gnàç po kolory,
które w obecnym sezonie sà najmodniejsze.
Wiosenne makija˝e to ogród pe∏en fantastycznych barw. Prym wiedzie s∏odki, cukierkowy ró˝ wraz z pastelowym b∏´kitem, seledynowà zielenià, lawendowym fioletem oraz pomaraƒczà i brzoskwinià. Kolory iÊcie wiosenne
i smakowite przewijajà si´ w postaci cieni
na powiekach oraz lakierów do paznokci. W sezonie wiosna–lato w makija˝u pojawia si´ kilka
wa˝nych trendów, ka˝da z nas mo˝e znaleêç
coÊ dla siebie, w czym b´dzie si´ dobrze czuç
i ∏adnie wyglàdaç.

na powiekach i ustach, rz´sy muÊni´te maskarà
lub od˝ywczym ˝elem. Tym samym ˝elem przeczesuje si´ brwi w celu ich u∏o˝enia. Przy pi´knej
cerze nie musisz u˝ywaç podk∏adu, jeÊli jednak
chcesz delikatnie ujednoliciç koloryt skóry, si´gnij po podk∏ad mineralny lub krem koloryzujàcy.
Mocna kreska
Królowa ostatnich kilku sezonów. Zmienia tylko czasami swój kszta∏t lub kolor. Wyrazista kreska na górnej powiece ma
wielkà moc przyciàgania
spojrzenia, poza tym ∏adnie
kszta∏tuje oko. W tym sezonie mo˝esz malowaç kreski
czarne lub kolorowe.
PodkreÊlone brwi
Rzàdzà Êwiatem urody
od ubieg∏ego sezonu. Wa˝ne, aby by∏y odpowiednio
zadbane i uformowane.
¸adnie podkreÊlone dodajà
wyrazistoÊci spojrzeniu.
Cienkie i rzadkie sà passe,
ale nie martw si´, mo˝esz je
wype∏niç kredkà lub cieniem
do brwi i uformowaç ˝elem.

Pastele na powiekach
Pierwszy trend to romantyczne spojrzenie
z delikatnymi pastelami na powiekach w kolorze jasnego b∏´kitu, rozbielonego ró˝u, delikatnej lawendy, pistacjowej zieleni czy soczystej
pomaraƒczy. Kolory cieni mo˝na ∏àczyç lub
malowaç powieki tylko jednà barwà. Do takiego makija˝u oczu uzupe∏nieniem sà usta w kolorze delikatnego ró˝u.

Smoky eye
Ten trend, tak jak nude,
zawsze b´dzie modny.
Zmienia si´ tylko forma
i kolor. Niezastàpiony na
wieczorne wyjÊcie. W dalszym ciàgu modne sà kolory metaliczne oraz czerƒ.
W wersji ∏agodniejszej, stonowane b∏´kity i granaty.

Ró˝ na policzkach
Pami´taj o modelowaniu twarzy, nie zostawiaj
jej p∏askiej. Âwietnie nadajà si´ do tego ró˝e
w Êwie˝ych, delikatnych, owocowych odcieniach. MuÊnij lekko ró˝em policzki, aby otrzymaç „dziewcz´cy” rumieniec.
Rz´sy Baby Doll – jak u lalki
To nowoÊç w trendach! Tej wiosny nie mo˝esz
o nich zapomnieç. Maksymalnie wyd∏u˝one i zag´szczone rz´sy uzyskasz u˝ywajàc dobrego tuszu do rz´s lub sztucznych rz´s na pasku albo
pojedynczych k´pek. Alternatywà dla sztucznych rz´s sà zabiegi przed∏u˝ania i zag´szczania
w∏asnych rz´s metodà 1:1. Zabieg ten przeprowadzany jest w gabinetach kosmetycznych. Rz´sy takie mo˝na nosiç do 3–4 tygodni, jeÊli
b´dziesz chcia∏a nosiç je d∏u˝ej,
nie ma problemu, zawsze mo˝esz je uzupe∏niç.
SpójnoÊci modnemu wyglàdowi dodaje fryzura. Jednym
z kluczowych trendów fryzjerskich sà g∏adko zaczesane koƒskie ogony, warkocze i koki. Te
ostatnie mogà byç plecione,
upinane nisko tu˝ nad karkiem,
a tak˝e tapirowane w stylu
lat 50. Rok 2012 to tryumf przedzia∏ka umiejscowionego asymetrycznie z boku g∏owy. W∏osy
b∏yszczà lub sà ca∏kiem matowe, za to obfitujà w form´.
˚ycz´ pogodnych i kolorowych dni!
W nast´pnym miesiàcu artyku∏ pt. „Makija˝ Êlubny i na sesjà
fotograficznà”.
Ma∏gorzata Grabczyƒska
– wiza˝ystka

PodkreÊlone usta
PodkreÊlamy usta odcieniami czerwieni, fuksjà i neonowym ró˝em. Czerwone pomadki zawsze wyglàdajà pi´knie na g∏adkich, pe∏nych
i kszta∏tnych ustach. Po∏àczenie barw ˝ywych
i neonowych na ustach nale˝y zrównowa˝yç
neutralnymi i naturalnymi kolorami cieni na powiekach. Czerwone usta pi´knie prezentujà si´
w tak zwanym makija˝u francuskim; oczy podkreÊlone czarnym eyelinerem, wytuszowane dok∏adnie rz´sy i do tego czerwona szminka.
Wersja nude
Makija˝ nude, czyli naturalny lub inaczej „make up no make up”, modny jest co sezon, ma du˝o wiernych zwolenniczek. Podstawà takiego
makija˝u jest nienaganna, Êwie˝a i g∏adka cera.
Makija˝ taki uzyskasz, stosujàc cieliste kolory
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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
Nowy adres (przeniesiony z Biedronki):

ul. Trakt Brzeski 35
(sklep Marcpol)
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II runda XI Mistrzostw Warszawy i Mazowsza
w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´ – zapraszamy!
go podejmowania decyzji, bezb∏´dnego czytania
map i orientowania si´
w terenie.
Wi´cej o RJnO mo˝na
przeczytaç na naszym
portalu pod adresem:
www.wiadomoscisasiedz
kie.pl/news/129/n/1659.
Zawody odbywajà si´
w 5 kategoriach wiekowych: m∏odzicy (14 lat i m∏odsi), juniorzy (15–20 lat), seniorzy (21–39 lat),
weterani m∏odsi (40–59 lat) i weterani
starsi (60 lat i starsi) oraz w otwartej
kategorii rodzinnej, na dwóch dystansach – Êrednim w sobot´ i d∏ugim
w niedziel´. Centrum zawodów
SPECJALISTYCZNY GABINET
zlokalizowane b´dzie w Zespole
Szkó∏ nr 94 (ul.
Krótka 1) – czynDr n. med. Iwona Bzd´ga
ne w dni zawodów
lekarz stomatologii ogólnej
od godz. 9.45.

W weekend 21–22 kwietnia 2012 r.
odb´dzie si´ II runda XI Mistrzostw
Warszawy i Mazowsza w Rowerowej
Jeêdzie na Orientacj´ – Grand Prix
Dzielnicy Weso∏a. W imieniu organizatorów – Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy i Warszawsko-Mazowieckiego Zwiàzku Orientacji Sportowej –
serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby spróbowaç czegoÊ wi´cej
ni˝ rekreacyjna jazda na rowerze.
Rowerowa Jazda na Orientacj´
(MTBO) w Êwietny sposób ∏àczy dost´pnà dla ka˝dego aktywnoÊç fizycznà
ze sportowà rywalizacjà, eksplorowaniem zielonych terenów naszej dzielnicy i rozwijaniem umiej´tnoÊci szybkie-

STOMATOLOGICZNY

Zg∏oszenia – do dnia
17.04.2012 za pomocà
formularza na stronie
orienteering.waw.pl lub
e-mailem na adres
jan_cegielka@sggw.pl
(z podaniem kategorii
wiekowej).
Wpisowe – mieszkaƒcy dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy bez
op∏at, pozostali 15.00 z∏ za ka˝dy start.
Zg∏oszeni po terminie startujà w miar´ mo˝liwoÊci posiadania map.
Zawody zaliczane sà do klasyfikacji
generalnej Mistrzostw Warszawy
i Mazowsza w Rowerowej Jeêdzie na
Orientacj´ 2012.
Aktualne informacje oraz regulaminy do pobrania dost´pne na stronach:
www.orienteering.waw.pl, www.mtbo.pl
oraz wmzos.cal24.pl/wp.
Redakcja na podstawie
materia∏ów organizatora

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

USŁUGI POGRZEBOWE
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
PRACE WYSOKOÂCIOWE

„PO LINIE”

Faktura VAT

☎ 606-808-358
• MYCIE DACHÓW, ELEWACJI
• WYCINANIE, PODCINANIE DRZEW

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

Nasz adres: Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. 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.
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s

GABINET PSYCHOLOGICZNY

res

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

Exp

PROTEZY • NAPRAWA

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

KANCELARIA ADWOKACKA

✔

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

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

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

TA XI - WESO¸ A

22 745-55-00

tel.

22 773 70 31, kom. 601 220 910

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 
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

OÊrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk
• NOWOCZESNE METODY LECZENIA: bólów kr´gos∏upa,
zmian zwyrodnieniowych, bólów g∏owy, wad postawy (zaj´cia
indywidualne i grupowe), dyskopatii

• 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

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

tel. 022 7730028
fax 022 7730029

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

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

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

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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Lecznica Stomatologiczna

Klinika Medi
MediDerm
Derm

ELIXIR

dr Roman Proƒczuk
ul. Marsa 130 lok. 9, 04-470 Warszawa

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

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

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)

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

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 *
• PROMOCJA na zakup soczewek kontaktowych Johnson&Johnson –
po dokonaniu badania okulistycznego pod kątem soczewek kontaktowych:
- RABAT 15 zł przy zakupie 1 opakowania soczewek kont.
- RABAT 30 zł przy zakupie 2 opakowań soczewek kont.
Dodatkowo można WYGRAĆ roczny zapas soczewek kont. Johnson&Johnson i Ipad2!
• 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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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.

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Prosimy przesy∏aç je e-mailem na adres:

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
NIERUCHOMOÂCI
◗ Do wynaj´cia lokal na biuro dwupokojowy 70m2
(pokoje 30m2 i 20m2) w Starej Mi∏osnej w domu
jednorodzinnym (oddzielne wejÊcie) 501-590-737.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 70m2 dwa pokoje
30m2 i 20m2 z aneksem kuchennym w Starej Mi∏osnej w domu jednorodzinnym. 501-792-951.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w Sulejówku media
pow. 2000 m. tel. 608464871.
◗ Sprzedam dom 200 m2 w szeregowej zabudowie
(dzia∏ka 190 m2) ul. Turkusowa, wykoƒczony
w wysokim standardzie. Rok ukoƒczenia budowy 2011. Cena 900 000 z∏. Tel. 605 604 260.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà
1250m2. Atrakcyjna lokalizacja, Zakr´t, ul. Polna,
450z∏m2. Agencjom dzi´kuj´, informacje na maila
dzialkawzakrecie@o2.pl
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Remonty mieszkaƒ i domów
jednorodzinnych – glazura,
terakota, hydraulika, elektryka,
malowanie itp. Fachowo
i solidnie. Tel.: 505 630 513.

◗ Sprzedam BEZPOÂREDNIO mieszkanie 3 pokojowe 50m2 na osiedlu „Pod Sosnami” Stara Mi∏osna. Kontakt: 662 182 260.
◗ Sprzedam trzy dzia∏ki: 3,5 tys. m2, 3,2 tys. m2 i 3
tys. m2. Sowia Wola Folwarczna ko∏o ¸omianek.
Tel.: (22) 794-05-12.
◗ Mieszkanie 3 pokojowe w Starej Mi∏oÊnie, 68 m2
z parkingiem podziemnym i piwnicà, zaprojektowane przez projektanta wn´trz, sprzedam BEZPOÂREDNIO. Kontakt: 604 449 333.
◗ Wynajm´ du˝y dom w Weso∏ej – Zielonej, do zamieszkania lub pod dzia∏alnoÊç. Tel.: 692-574-662.
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

◗ Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 52 m2
w Starej Mi∏osnej (piwnica, miejsce parkingowe)
tel. 662-137-096.
◗ Promocja 494 tyÊ z∏ (1829z∏/m2) dom 270m2
stan deweloperski, dzia∏ka 1000m2, 8km od granic Warszawy. BezpoÊrednio 507155195.

www.elektrycznie.com.pl – naprawy,
instalacje urzàdzeƒ elektrycznych,
domofonów, wideodomofonów.
Systemy Automatyki Domowej
Tel: 533-994-664, 22-247-24-94 16
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 866m w Starej Mi∏osnej. Dzia∏ka w drugiej linii zabudowy z nowo-wybudowanym budynkiem gara˝owo-gospodarczym 30m2 z wodà i pràdem. 505105193.
◗ Poszukuj´ ma∏ego lokalu u˝ytkowego 60–100
metrów z przeznaczeniem na jad∏odajni´ najch´tniej Praga-Po∏udnie, Wawer, Goc∏aw, Weso∏a. Tel.
– 502 600 775.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 2 pokojowe z ∏azienkà
i kuchnià, umeblowane. Tel. 602 49 75 83.
2

◗ SPRZEDAM TANIO pi´kny du˝y dom 300m2
na du˝ej leÊnej dzia∏ce 2000m2 w Majdanie/Wiàzowna 600m od Starej Mi∏osnej tel. 500123700.
◗ Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 52 m2 (piwnica, miejsce postojowe) ul. Biesiadna tel.
662 137 096.
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◗ 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 dzia∏k´ budowlanà w Zakr´cie 1500 m2,
wz, sàsiedztwo domów jednorodzinnych, graniczy
z lasem, 500 m do osiedla Stara Mi∏osna. cena
500.000,00 z∏ (do negocjacji). tel. 508221186.
◗ Sprzedam tanio mieszkanie w segmencie w Alei
Akacjowej P∏d o pow. 132,4 m kw, z gara˝em
i tarasem o pow. 17,4 m kw. tel 508146286.

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
◗ Posiad∏oÊç rodzinnà – dzia∏ka 2166m2, dom
150m2, zabudowania gospodarcze 80m2, przy
ul. 1 Maja, róg Mickiewicza, pilnie sprzedam
z powodu wyjazdu. Tel. 501 015 598.
◗ Sprzedam segment bezpoÊrednio w Starej Mi∏osnej przy ul. Jana Paw∏a II ∏adnie wykoƒczony.
W rozliczeniu dzia∏ka kierunek Miƒsk Maz.., Wiàzowna, inne propozycje – 0 692 977 947.
◗ Obiekt mieszkalno-biurowy, wolnostojàcy 160 m2
z monitorowaniem w tym 30 m2 po studiu nagraƒ
muzycznych wynajm´ w Weso∏ej. Cena 3000 z∏
tel. 22 773 78 50, 603856556.

KOD NATURY

23

Pracownia Architektury Krajobrazu
•Projektowanie, realizacja i piel´gnacja
terenów zieleni.
•Ogrody, inwentaryzacje dendrologiczne.

www.kodnatury.pl 692-081-969
◗ Sprzedam dzia∏k´ Mazury 5000 m2, 20 z∏/m2,
500 m jezioro Toczy∏owo, 400 m ulica z mediami,
Bogusze, trasa ¸om˝a-Augustów. tel. 787 142 983.
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej
Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel 503 730 158
◗ 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
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HYDRAULIK – 20 lat na rynku.
Fachowo i solidnie.
C.O., ogrzewanie pod∏ogowe,
kolektory s∏oneczne – pe∏en
zakres us∏ug. Tel. 605 238 167.

◗ Do wynaj´cia samodzielne mieszkanie w Halinowie. Oficyna. tel: 603 313 938

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢

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

Weso∏a, tel. 660-769-211

Redakcja

◗ Sprzedam dzia∏k´-ogródek o pow. 300 m po∏o˝.
na Osiedlu Wojskowym w Weso∏ej. Woda (nowa
studnia i pompa z 2011r.), oÊwietlenie, 2 altanki:
murowana (wymaga remontu) i drewniana w db.
stanie. Cena 26 tyÊ z∏. – do negocjacji. Oferta
wa˝na od 15/04/2012. Tel: 604 124 316.

◗ ¸ó˝ko pi´trowe (na antresoli z drabinà) sosna lita,
miodowy kolor. Wymiary 214cm/ 98cm. Powierzchnia spania na wys. 170 cm + barierka 30
cm. Cena 400z∏. Weso∏a Zielona Tel. 609 86 44 66.
◗ TANIO OD˚YWK¢ w´glowodanowo-bia∏kowà
(gainer) – „GAIN BOLIC 6000” firmy Olimp, smak:
czekolada. Opakowanie 4-kilogramowe, napocz´te
(jest ok. 3,7 kg od˝ywki). Sprzedaj´, poniewa˝ dozna∏am kontuzji wykluczajàcej ze sportu, wi´c gainer ju˝ mi nie potrzebny. Cena – 40z∏ (cena rynkowa za opak. 4 kg – 100 z∏). Tel. 508-428-122.

REMONTY, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie
glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie
(r´czne i agregatem malarskim), sucha
zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy – tel: 503-759-763.
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◗ Umywalka „Ko∏o” szer. 50 cm, wraz z baterià w∏oskà. U˝ywane, ale stan bdb. Tel. 0662190517.
◗ Krzes∏a 5 szt., drewniane, z tapicerkà w kolorze
„przygaszony ∏osoÊ”. Cena 25 szt., 125 z∏ ca∏oÊç. tel. 662 190 517.
◗ Sprzedam rower BMX. tel 601 299 146.
◗ Sprzedam zmywarka Elektorlux InspireESF66030X
Srebrna Szer x wys x g∏´b 60x84x56. 950 z∏ stan
idealny 501-668-666 Stara Mi∏osna.
◗ Sprzedam – Sprawdziany Gimnazjum i Liceum.
Podr´czniki nauczyciela, odpowiedzi do çwiczeƒ,
gotowe sprawdziany, do niektórych odpowiedzi!
www.sprawdz-i-any.pl.tl Najtaniej!

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4
◗ Kompletny stó∏ bilardowy sprzedam. 536 364 017.
◗ Sprzedam barierke blokujàcà schody – przydatna
szczególnie przy ma∏ym dziecku. Tel. 609 11 00 11.
◗ Umywalka Ko∏o, bia∏a, szer. 50 cm, z baterià w∏oskà RAF. Sprz´t u˝ywany (umywalka ma cieniutkà rys´) ale stan ca∏oÊci: bdb minus. Cena 99 z∏.
tel. 0 662 190 517.
◗ Sprzedam rower rórski grand 24” na osprzecie
shimano w bardzo dobrym stanie tel. 608404505
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice
Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131.
◗ Przyjm´ drzewo opa∏owe tel. 501-805-046.
◗ 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.
◗ ALBA komunijna, oddam. Dla ch∏opca. telefon. 609 86 44 66, alak777@gmail.com

KOREPETYCJE/NAUKA/WARSZTATY
◗ Mgr j´zykoznawstwa oferuje pomoc a nauce j´zyka polskiego. 60 minut – 35 z∏. Tel. 505 152 898.
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
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◗ ANGIELSKI: Udziel´ korepetycji z j´z. angielskiego dzieciom i m∏odzie˝y szkolnej.(Licencjat filologii
angielskiej UW, certyfikat C1) tel. 608 641 885
◗ Angielski – studentka anglistyki na UW udzieli korepetycji z j´z. angielskiego na wszystkich poziomach nauczania. Mi∏a atmosfera, dojazd do ucznia
na terenie Starej Mi∏osnej. tel. 600329159

US¸UGI OGRODOWO-WYSOKOÂCIOWE
• wycinanie i podcinanie drzew
• porzàdkowanie ogrodów
• us∏ugi ogrodowe.
19

Tel. 513-148-238
◗ J´zyk angielski – Studentka filologii angielskiej
UW ze specjalizacjà nauczania j´zyka angielskiego, udzieli korepetycji na ka˝dym szczeblu nauczania. tel. 663-770-774
◗ Mi∏a i cierpliwa uczennica jednego z najlepszych
warszawskich liceów udzieli korepetycji z matematyki, tel. 668203260. Cena 30 z∏/h
◗ Student 5 roku SGH udzieli korepetycji z Matematyki, Chemii, j. Ang na poziomie gimnazjum lub liceum. Niedrogo! przemek_zych@vp.pl, tel.
+48698227224,

Pranie, bezpy∏owe trzepanie
dywanów, tapicerki maszynà
KIRBY. Czas schni´cia 1,5 h.
Tel. 22 783-28-37; 606-752-724
27

◗ ANGIELSKI – studentka anglistyki na UW udzieli
korepetycji z j. angielskiego na wszystkich poziomach nauczania. Mi∏a atmosfera, dojazd do ucznia
na terenie Starej Mi∏osnej. tel. 600329159
◗ DoÊwiadczony student udzieli korepetycji w ramach przygotowania do egzaminu gimnazjalnego
z zakresu matematyki i fizyki. Konkurencyjne ceny, prosze o kontakt: 509 566 677.
◗ CHEMIA, FIZYKA, BIOLOGIA – dojazd do ucznia.
Nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie do klasówek i testów. Kontakt: 503410723
◗ Niemiecki, Angielski – pomoc w nauce, przygotowanie do matury i innych egzaminów. Lekcje dla
dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. kontakt: 605404051
lub 22 773 36 57.
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI. Wszystkie
poziomy. Korepetycje, konwersacje, nadrabianie
zaleg∏oÊci w szkole. Studentka anglistyki i iberystyki. Bezp∏atny dojazd na terenie Starej Mi∏osnej.
Tel: 0518-339-517.

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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Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.

Dojazd gratis. Kom. 503-58-35-68.
◗ Student PW (wynik matury rozszerzonej z matematyki 100%) udzieli korepetycji z MATEMATYKI
na terenie Weso∏ej i okolic. Gimnazjum, liceum,
przygotowanie do matury. Tel. 665 391 355.
◗ MATEMATYKA, FIZYKA – korepetycje, pomoc
w nauce i na egzaminy, profesjonalnie i skutecznie, z dojazdem do ucznia, doktorant Politechniki
Warszawskiej z doÊwiadczeniem w nauczaniu.
Kontakt: 668 296 343.
◗ Angielski dla przedszkolaka i maturzysty. Mgr j´zykoznawstwa z doÊwiadczeniem w nauczaniu
dzieci i m∏odzie˝y. 60min-35z∏. tel. 505152898.
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 515-34-94-60.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 602 276 202.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 22 872 96 31, kom. 604 753 455.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie –
nauka, przygotowanie do matury, egzaminów,
pracy, wyjazdów, j´zyk biznesu, prawniczy i in.,
t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz jez.
ros. Tel. 504 69 79 18.

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

Tel. 601 262 086.

mieszkaƒ, ∏azienek, balkonów, tarasów:
Êciany K/G, g∏adzie gipsowe, glazura,
panele pod∏ogowe, hydraulika,
malowanie. Tel. 500 43 55 77.

◗ Sprzedam u˝ywane noside∏ko BABYBJORN waga 3,5-12 kg, cena: 170z∏, sklepowa: 449z∏. Kolor czarno-czerwony, tel. 695 179 630.
◗ Sprzedam wózek X-lander XA 2008 gondola
+spacerówka, bordowy, stan dobry, folia przeciwdeszczowa, moskitiera, pompka. Gratis adaptery do fotelika Maxi-Cosi. Cena 600 z∏.
505792130.
◗ Sprzedam ubranka dla dziewczynki w rozm. 110,
116 cm, m.in. angielski bezr´kawnik ciep∏y,
p∏aszczyk wiosenny, kurteczka wiosenna, sukienki, obuwie itp. Zapraszam do obejrzenia. Tel.
666 327 035.

OGRODY – Firma z Weso∏ej
oferuje kompleksowe us∏ugi w zakresie:
projektowania, realizacji, nawadniania,
piel´gnacji. www.greenpartner.pl
504-167-731
28
◗ Sprzedam tanio 25 z∏. Êliczny kombinezon polarowy, cieplutki na zim´ 9–12 m.(moja córcia nosi∏a d∏u˝ej) ró˝owy, tel. 695-179-630.
◗ Sprzedam fotelik samochodowy 9–25 kg oraz
wózek spacerówka i rowerek dla dziecka trójko∏owy (ró˝owy) z daszkiem tel. 606 427 333.

◗ 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.

SERWIS KOMPUTEROWY,
doradztwo przy zakupie sprz´tu.
Dojazd do klienta.
Szybko i tanio!
Zapraszam! 508 769 222.

mapy, ZUD, tyczenia,
inwentaryzacje
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SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam fotelik samochodowy MAXI-COSI 09kg, tanio, te. 695 179 630 .
◗ Sprzedam wózek 3w1 (gondola, spacerówka, fotelik sam.) renomowanej firmy Bebe Confort.
Stan wózka dobry. Cena 370 z∏. Tel.: 662098877
Weso∏a-Zielona.

Dezynfekcja obuwia,
podolog – odciski, modzele,
wrastajàce paznokcie.
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Gabinet, tel. 518 55 38 87
◗ Sprzedam ma∏o u˝ywany, ch∏opi´cy kombinezon granatowy w krat´, ciep∏y 2 cz´Êciowy
w rozm. 116 cm. Cena 50 z∏. Tel. 666 327 035,
zapraszam do obejrzenia.
◗ ALBA komunijna, oddam. Dla ch∏opca. telefon. 609 86 44 66, alak777@gmail.com

ZWIERZ¢TA
◗ Oddam w dobre r´ce! Pi´knà 7-miesi´cznà siwà
kotk´ rasy brytyjskiej z rodowodem. tel. 501893-540.

HOTEL DLA KOTÓW
I MA¸YCH ZWIERZÑT
Stara Mi∏osna
Lek. wet. Izabela Rupiƒska
tel. 606-482-555, 22-773-10-88

7

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

◗ Oddam bardzo ∏adnà i mi∏à bia∏o-szarà oÊmiomiesi´cznà Kici´ Pusi´. Wychowana w domu
z dzieçmi. Telefon po 16 tej. 608 054 270.

SZKOLENIE PSÓW DOGadajcie si´
w Starej Mi∏oÊnie. Szkolenia grupowe,
indywidualne, wyprowadzanie psów.
Agnieszka Kaniewska, tel. 501 379 779.
29
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Tel.: 508 895 802, 22 773 30 44
◗ Sprzedam ∏ó˝ko dzieciece, kolor orzech laskowy,
stan idealny. ¸ó˝ko ma mo˝liwoÊç rozsuwania
z pozycji „najmniejszej” (d∏ugoÊç materaca
80x130) poprzez pozycje „Êrednià” (d∏ugoÊç
165 cm) dla wiekszego dziecka, a˝ do pozycji
2 m. Materac twardy, bardzo dobry, stan idealny.
Cena 400 z∏. Tel 501 546 848.

– tylko w kwietniu pomoc przy za∏o˝eniu
firmy i PROMOCYJNE prowadzenie dzia∏alnoÊci przez 3 miesiàce (równie˝ dla
istniejàcych firm). Zapraszamy do kontaktu:
tel. 667 465 199; www.hannawilkus.pl 40
◗ Sprzedam nowy wózek – najmniejsza parasolka,
firmy QUINNY ZAPP, kolor granatowy. Stan idealny, cena 600 z∏ (sklepowa 999 z∏) oraz wózka Coneco Woyager. Rozk∏adany do pozycji prawie le˝àcej, na dole koszyk na zakupy. Stan idealny. Cena 200 z∏ (sklepowa ponad 300 z∏). Dom niepalàcy. Telefon kontaktowy: 0-501 546 848.

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Od maja podejm´ si´ opieki nad dzieckiem (wiek
od 6 miesi´cy). Zapewni´ Twojemu dziecku bezpieczeƒstwo i zabaw´, mam 49 lat i du˝e doÊwiadczenie. Obecnie opiekuj´ si´ dzieckiem które idzie do przedszkola. Mieszkam w Weso∏ej,
mój tel. 501649071.

ELEKTRONIKA
ELEKTROMECHANIKA POJAZDOWA
Diagnostyka komputerowa od 50 z∏.
Airbags, Abs, Klimatyzacja itp.
Naprawa sterowników.

Tel: 501 560 979.

◗ SAMOCHÓD KAMPINGOWY z 2006r du˝y 7 osobowy do wynaj´cia równie˝ przewóz osób tym samochodem po Polsce czy Europie. 501-792-951.

www.dogadajciesie.pl

BIURO RACHUNKOWE – Hanna Wilkus

◗ Nauka gry na gitarze, skutecznie i efektywnie
tel: 695 622 848.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie
nauczania. Tel. 22 773 28 07.

WYNAJM¢

21

US¸UGI GEODEZYJNE
8

◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà
dyspozycyjnà, uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam
referencje. tel. 600 432 140.
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PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Przyjm´ fryzjerk´ i maniciurzystk´ do salonu fryzjerskiego. tel 603 120 804.
◗ Do sta∏ej opieki nad starszym panem przyjm´,
z mo˝liwoÊcià zamieszkania. tel 603 120 804
◗ Poszukuj´ pracy dorywczej od godz 12, mo˝e
byç sprzàtanie, koszenie trawników itp. Mam 54
lata jestem sprawny, dok∏adny i uczciwy. Posiadam prawo jazdy i kurs na wózki wid∏owe. tel.
518 911 560.
◗ Wyremontuj´ cz´Êciowo lub kompleksowo
mieszkanie lub dom; tak˝e wykonam wszelkie
prace ogrodowe. Z∏ota Ràczka tel. 692 173 253,
604 202 290.
◗ Pomoc przy wyprowadzaniu psów w weekend.
tel. 504 591 934.
◗ Od maja podejm´ prac´ w sklepie: z bi˝uterià,
odzie˝à, z pieczywem itp. Mam aktualne badania
Sanepid. Mieszkam w Weso∏ej tel. 501649071.

◗ Poszukuj´ ekipy, która zabiera∏aby drewno, ga∏´zie i drobnic´. Prowadz´ firm´ alpinistycznà
i g∏ównie zajmuj´ si´ wycinkà oraz piel´gnacyjnym ci´ciem drzew. Tel. 606-808-358.

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
◗ Zatrudni´ manikiurzystk´ lub wynajm´ jej lokal
tel. 606-882-607.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 22 783-28-37, 606-752-724.
◗ Pomog´ poprowadziç sklep z odzie˝à damskà,
doradz´ klientkom odpowiednie stylizacje ubraƒ
tel. 502 600 775.
◗ Szukam pracy jako manager SALI ZABAW DLA
DZIECI lub ma∏ej restauracji 502 600 775
◗ Z∏ota Ràczka do ró˝nych prac. Tel: 533149101.
◗ Zlec´ napraw´ 2 tarasów oraz 1 balkonu w szeregówce: izolacja, pokrycie + obróbki, ∏àcznie
ca. 40 m2. Stara Mi∏osna tel. 607036566
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 22-783-28-37; kom. 606-752-724.

REMONTY mieszkaƒ, elektryka,
hydraulika, glazura, cyklinowanie,
malowanie, g∏adê, uk∏adanie pod∏óg
– szybko i solidnie. Cena do uzgodnienia. Tel. 785-972-835.
12
◗ DoÊwiadczona osoba z udokumentowanym wykszta∏ceniem pedagogicznym poszukuje pracy
jako opiekunka lub niania. Referencje. Praktyka
krajowa i zagraniczna. Opieka nad osobami chorymi, niepe∏nosprawnymi, starszymi i dzieçmi.
Tel: 22 813 24 14, 794 999 829.
◗ Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje. Tel. 507 542 645.
◗ Poszukiwana
wokalistka
do
zespo∏u
tel: 603 313 938.

STRONA INTERNETOWA
ju˝ od 49 z∏ miesi´cznie!
Tworzymy strony internetowe.
Zapraszamy – www.profil-it.pl
tel: 609 411 662.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I HYDRAULICZNE oraz
naprawy, fachowo i solidnie.
Stara Mi∏osna i okolice.
Tel. 509-358-336.

REMONTY I MODERNIZACJA
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◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW
z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat
doÊwiadczenia. 500 720 523.
◗ MATEMATYKA FIZYKA – dla szkó∏ Êrednich i studentów, doje˝d˝am, dr, – tel. 606 154 798.
◗ Studentka V roku filologii rosyjskiej udzieli korepetycji z J¢ZYKA ROSYJSKIEGO. Pomoc w odrabianiu lekcji, przygotowanie do matury i in. Przyst´pne ceny! Tel. 603 779 535.
◗ MATEMATYKA!! Studentka SGH udzieli korepetycji z MATEMATYKI na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum. tel. 609084967.

◗ „Z∏ota ràczka” us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe,
malowanie itp. tel.: 0 507 097 028.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem od lat 3 lub osobà starszà. Jestem dyspozycyjna, uczciwa, odpowiedzialna. tel. 692 823 921.

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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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)

Artykuły Wyposa˝enia Wn´trz
Naczynia kuchenne • Garnki • Patelnie
Sztuçce • Czajniki • Akcesoria kuchenne
Porcelana • Zestawy do grilla, wina

Doskonałe na prezenty !!!

Sulejówek ul. DWORCOWA 72, pon–pt 1030-1800, sob 1000-1400

05-077 Warszawa, os. Stara Miłosna, ul. Trakt Brzeski 60c
tel. 22 773 24 12, 22 773 00 99
www.kluburody.pl

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek
kupno – sprzeda˝ – wynajem
PoÊrednik licencjonowany nr 232

• Warszawa ........................................ 022 617 49 20
• Weso∏a – Sulejówek ...................... 022 773 02 70
• Gm. Halinów – Wiàzowna ............ 022 773 02 71
• Wawer Józefów – Otwock ............ 022 773 02 72
• Dzia∏ki inwestycyjne ........................ 501 773 670
ul. Dolomitowa 2, 05-077 Warszawa-Weso∏a
e-mail: biuro@j-n.pl
www.jablonski.com.pl

●

MEDYCYNA ESTETYCZNA:
rabaty
Botox, modelowanie twarzy,
do
mezoterapia, peelingi medyczne,
AQUALYX – liposukcja bez
skalpela – nowoÊç!
KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A
marki Jean d'Arcel, Ericson Laboratoire
DEPILACJA LASEROWA LightSheer
Porady dietetyka, testy alergiczne

60%

●

●
●

23–28.04 Dni z Biodermà – kosmetyki na lato

Licencja nr 51

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

Aktualne promocje, opisy zabiegów
i cennik na naszej stronie internetowej
www.medikocentrum.pl oraz na facebooku.

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

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

