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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
restauracja - pizzeria „Napoli”
26 maja – Promocja dla Mam!, 1 czerwca – Promocja dla Dzieci!
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aj i p∏ywaj bezpiecznie!

www.wesolandia.pl
Warszawa - Wesoła, ul. Wspólna 4, tel./fax 22 773 91 91

Fot. na ok∏adce – Mazowiecki Park Krajobrazowy, okolice Zagórza.
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Kolejnymi goÊçmi byli
przedstawiciele ZTM, panowie Tomasz Wilczyƒski
oraz Adam Muth. Tu rozmowa koncentrowa∏a si´ na
zmianie cz´stotliwoÊci kursowania autobusów oraz
zwi´kszenia iloÊci wiat przystankowych. W pierwszym temacie nie us∏yszeliÊmy dobrych wiadomoÊci. W zwiàzku z budowà drugiej linii metra ZTM
musia∏ wprowadziç pokaênà liczb´ tras zast´pczych
i nie posiada wolnych wozów na zwi´kszenie cz´stotliwoÊci kursowania na innych trasach. Jedynà
mo˝liwoÊcià jest komasowanie linii, czyli zamiast
dwóch linii o podobnych trasach, tworzenie jednej
z autobusami kursujàcymi dwa razy cz´Êciej. JeÊli
chodzi o przystanki, to na razie z braku funduszy nie
ma szans na nowe wiaty przystankowe. Ze wzgl´dów formalnych nie ma tak˝e mo˝liwoÊci rozwiàzania nieco irytujàcej sytuacji z wiatami stojàcymi
w lesie przy ul. Nowoborkowskiej. Mimo ˝e autobusy tamt´dy w najbli˝szym czasie nie pojadà, to nie
mo˝na ich przenieÊç w inne, bardziej potrzebne
miejsce, gdy˝ nie sà w∏asnoÊcià ZTM-u tylko ZMID-u, który formalnie budowa∏ ta ulic´. A przystanki
zostanà przekazane ZTM-owi dopiero jak ruszà tamt´dy autobusy... I tak mamy zamkni´te ko∏o absurdu, tym gorszego, ˝e przecie˝ obie te instytucje sà
jednostkami jednego miasta sto∏ecznego Warszawy.
W dalszej cz´Êci sesji Rada przyj´∏a sprawozdanie OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej oraz podj´∏a stanowisko, w którym zwraca si´ o przyspieszenie
prac nad budowà nowego Komisariatu Policji. Po
kolejnym spotkaniu z p. Ewà Podhorskà, reprezentujàcà Wydzia∏ Planowania Przestrzennego, Rada
podj´∏a stanowisko, w którym zwraca si´ do Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego o pilne podj´cie pozytywnej decyzji w sprawie odlesienia prywatnych dzia∏ek leÊnych na obrze˝ach osiedla Stara Mi∏osna, co odblokowa∏oby wreszcie prace nad
planem zagospodarowania przestrzennego dla tego
osiedla. Odlesienie to ma dotyczyç w wi´kszoÊci
dzia∏ek, które jeszcze w okresie przedwojennym
by∏y parcelowane jako dzia∏ki budowlane, a po wojnie, najcz´Êciej bez wiedzy i zgody w∏aÊcicieli, zosta∏y zalesione lub tych, które w planie ochrony Mazowieckiego Parku Krajobrazowego ju˝ dawno temu zosta∏y dopuszczone do tzw. zabudowy osadniczej (domy na du˝ych dzia∏kach leÊnych).
W kolejnym punkcie Rada Dzielnicy juch chyba po raz trzeci wyrazi∏a negatywna opini´
do wniosku o zgod´ na otworzenie kasyna gry
przy ul. Trakt Brzeski 52, uchwali∏a zmieniony
statut M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy oraz pozytywnie zaopiniowa∏a zmiany w regulaminie poboru i wysokoÊci op∏aty targowej.
Na koniec sesji radni zapoznali si´ z informacjami o stanie utrzymania czystoÊci w Dzielnicy, o planowanych remontach obiektów oÊwiatowych,
o z∏o˝onych wnioskach w celu pozyskania zewn´trznych funduszy na potrzeby Dzielnicy, o kosztach utrzymania oÊwiaty, kultury i sportu, o pracach
zwiàzanych z zagospodarowaniem wód deszczowych oraz o przygotowaniach do Pikniku Weso∏a.
Kolejna sesja jest zaplanowana na dzieƒ 24 maja, jak zwykle o godzinie 14.00 w sali Rady Dzielnicy naszego Urz´du.
Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski

Z prac Rady Dzielnicy
Kwietniowa sesja Rady
Dzielnicy odby∏a si´ w dniu
19 kwietnia. Porzàdek obrad
by∏ niewiarygodnie rozbudowany, gdy˝ obejmowa∏ a˝
24 punkty. Pierwsze z nich
dotyczy∏y spotkaƒ z zaproszonymi goÊçmi, reprezentujàcymi instytucje funkcjonujàce na rzecz mieszkaƒców, a nie podlegajàce
w∏adzom Dzielnicy. Spotkanie z przedstawicielami PKP nie dosz∏o do skutku, gdy˝ w odpowiedzi
na nasze zaproszenie otrzymaliÊmy informacj´,
˝e poniewa˝ PKP nie planuje inwestycji na naszym terenie, to nie widzi potrzeby spotkania...
Có˝, mo˝e PKP nie widzi takiej potrzeby, za to
ka˝dy mieszkaniec Weso∏ej korzystajàcy z kolei
a˝ za dobrze widzi kilka potrzeb inwestycyjnych
i chyba warto by∏oby o tym porozmawiaç, ale jak
widaç PKP na takim dialogu chyba nie zale˝y. Kolejni zaproszeni goÊcie mieli reprezentowaç instytucje zajmujàce si´ budowà dróg ponadgminnych. I tu sytuacja si´ cz´Êciowo powtórzy∏a. Mimo potwierdzenia przyj´cia zaproszenia, na sesj´ nie dotar∏a pani prezes Zarzàdu Miejskich Inwestycji Drogowych – Anna Piotrowska. Honor
drogowców ratowa∏ jak móg∏ pan Pawe∏ Jaworski z Biura Drogownictwa i Komunikacji. Jednak
w zakres kompetencji jego instytucji wchodzi jedynie koordynacja budowy dróg krajowych oraz
opiniowanie budowy i przebiegu nowych inwestycji drogowych, zaÊ wi´kszoÊç pytaƒ dotyczy∏a perspektyw przebudowy naszych g∏ównych
ulic, w szczególnoÊci dokoƒczenia ul. Nowoborkowskiej, budowy ronda na skrzy˝owaniu
Wspólnej i Jagielloƒskiej, przebudowy ronda na
ul. Okuniewskiej czy modernizacji Traktu Brzeskiego. Jedyne czego si´ mogliÊmy dowiedzieç,
to tego ˝e na te wszystkie inwestycje w tegorocznym bud˝ecie nie ma Êrodków, za to sà uj´te
w WPF do realizacji po roku 2013... Szkoda ˝e
nie mogliÊmy zapytaç przedstawiciela instytucji
odpowiedzialnej za budow´ tych inwestycji, co
robi, by takie Êrodki w bud˝ecie si´ znalaz∏y...

G∏odni historii
Goràcym tematem dni, w których zamykaliÊmy numer by∏a kwestia zmiany podstawy
programowej w nauczaniu historii w szko∏ach,
a przede wszystkim gwa∏towne protesty przeciwko tej zmianie. Mieszkajàca w Weso∏ej
pos∏anka na Sejm RP – Pani Ligia Krajewska
– proponuje ch∏odne spojrzenie na spraw´
i szczere postawienie pytania, czy rzeczywiÊcie jest o co walczyç. Stan wiedzy obecnych
maturzystów jasno pokazuje, ˝e nie warto dalej trzymaç si´ starego systemu, a jego zmiana mo˝e byç tylko zmianà na lepsze. Zapraszamy do lektury artyku∏u Pani Pose∏ na naszym portalu pod adresem: www.wiadomosci
sasiedzkie.pl/news/111/n/1954

PIKNIK WESO¸A 2012
W dniu 2 czerwca 2012 roku tradycyjnie
na terenach Szwadronu Jazdy RP w Starej Mi∏oÊnie odb´dzie si´ PIKNIK WESO¸A 2012.
W tym dniu zapewnimy uczestnikom imprezy
bogaty program estradowy i rekreacyjny. Zaproponujemy gry i zabawy, zawody sportowe,
pokazy plenerowe, place rekreacyjne i wiele innych atrakcji oraz najwy˝szej jakoÊci wyst´py
artystyczne. Poni˝ej program imprezy.
PROGRAM IMPREZY*
PIKNIK WESO¸A 2012

2 czerwca 2012 r.
Teren hipodromu Szwadronu Jazdy RP,
ul. Szkolna 14, Warszawa-Weso∏a
Impreza rekreacyjna (od godz. 1200 do 1900):
• sport – rozgrywki i miniturnieje sportowe
w pi∏ce no˝nej oraz siatkowej
• rekreacja – konkurencje indywidualne, rodzinne i zespo∏owe
• miasteczko zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym
• animatorzy w przebraniach postaci bajkowych
• rozrywka: plac zabaw
• strefa sponsorska: stoiska i materia∏y reklamowe osób, firm i instytucji, które przyczyni∏y si´ do organizacji imprezy
• „Miasteczko Samochodowe” – stoiska firm
motoryzacyjnych
• Punkt Promocji Wojska
• Pokazy udzielania pierwszej pomocy
• Rodzinny Festyn Prozdrowotny (profilaktyka
chorób: odtytoniowych, gruêlicy, kardiologicznych, alergologicznych, pneumologicznych, hematologicznych oraz badanie cholesterolu i punkty konsultacyjne szczepieƒ
ochronnych)
1200–1630 wyst´py amatorskie na scenie
1400–1600 zawody cyklotrialowe (rowerowy tor
przeszkód)
Wieczorne koncerty (od godz. 1900 do 2300):
1630–1900 wyst´p laureatów ROCK ON i wyst´py innych artystów
2000–2200 koncert zespo∏u ELEKTRYCZNE

GITARY
Ponadto w godzinach 1200–2200 do Paƒstwa
dyspozycji b´dà stoiska gastronomiczne (grill,
dania obiadowe, s∏odycze, lody, napoje, piwo)
i festiwalowe stragany, na których b´dzie mo˝na zakupiç zabawki, balony i inne drobiazgi.
Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy
* Uwaga organizator zastrzega sobie mo˝liwoÊç
wprowadzenia zmian w programie imprezy.
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Wybory do M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy Weso∏a
W dniu 19 kwietnia 2012 r. Rada Dzielnicy Weso∏a uchwali∏a nowy statut M∏odzie˝owej Rady
Dzielnicy Weso∏a, który jest impulsem do reaktywacji tego wartoÊciowego przejawu wspó∏pracy
w∏adz samorzàdowych z m∏odzie˝à. Wybory odb´dà si´ jak do tej pory w gimnazjach i szko∏ach
ponadgimnazjalnych na terenie dzielnicy Weso∏a.
Zostanà równie˝ przeprowadzone wybory powszechne. W ten sposób, oprócz reprezentacji
weso∏owskich placówek oÊwiatowych, MRDW
zostanie wzmocniona 5-osobowà reprezentacjà
m∏odzie˝y mieszkajàcej w Weso∏ej, ale uczàcej
si´ w gimnazjach i szko∏ach ponadgimnazjalnych
poza naszà dzielnicà. Wszystkich aktywnych m∏odych ludzi, którzy chcieliby aktywnie braç udzia∏
w kszta∏towaniu Weso∏ej, zapraszamy do kandydowania i g∏osowania. Niech kampania wyborcza

i same wybory b´dà Êwi´tem demokracji i g∏osem m∏odzie˝y w wa˝nych dla niej sprawach.
Wybory w szko∏ach odbywajà si´ analogicznie do wyborów samorzàdu szkolnego. Informacje o zasadach, terminach i sposobach g∏osowania mo˝na uzyskaç w odpowiedniej szkole.
Wybory powszechne odb´dà si´ w terminie
21–25 maja. Oto pe∏ny terminarz dzia∏aƒ zwiàzanych z wyborami:
• zg∏aszanie si´ kandydatów: 7–17 maja
• kampania wyborcza:
7–25 maja
• g∏osowanie:
21–25 maja
• og∏oszenie wyników:
25 maja
Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach
powszechnych przys∏uguje tylko osobom zamieszkujàcym dzielnic´ Weso∏a m.st. Warszawy,
a uczàcym si´ w gimnazjach lub szko∏ach ponad-

gimnazjalnych poza Weso∏à. Zg∏aszanie si´ kandydatów oraz g∏osowanie odb´dzie si´ w Bibliotece
Publicznej w Dzielnicy Weso∏a, przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31 w godzinach pracy Biblioteki. Zg∏aszaç si´ oraz g∏osowaç mo˝na wy∏àcznie osobiÊcie. Potwierdzeniem prawa do kandydowania lub
g∏osowania jest wa˝na legitymacja szkolna.
Wszystkim kandydatom i ich wyborcom z góry dzi´kujemy za udzia∏ w wyborach. Wasz g∏os
jest bardzo wa˝ny dla Weso∏ej.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a
Formularz zg∏oszeniowy do MRD mo˝na pobraç
pod adresem: www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
news/110/n/1952
Otó˝ wiecie Paƒstwo, ˝e 1.
Warszawska Dywizja Zmechanizowana zosta∏a rozformowana,
ale pozostali ˝o∏nierze rezerwy,
w stanie spoczynku i w innych przydzia∏ach. Majàc
na uwadze utrzymywanie wi´zi ˝o∏nierskich, kultywowanie tradycji koÊciuszkowskich oraz zaszczepianie
m∏odemu pokoleniu wartoÊci patriotycznych (g∏ówne
cele zawarte w statucie stowarzyszenia), grupa ˝o∏nierzy rezerwy, na czele z by∏ym dowódcà 1. WDZ
gen. Zenonem Poznaƒskim, za∏o˝y∏a i zarejestrowa∏a
w Krajowym Rejestrze Sàdowym ww. stowarzyszenie.
Na terenie naszego osiedla dzia∏alnoÊç informacyjnà, a tak˝e zapisy prowadzi nasz kolega, p∏k Krzysztof
Zieliƒski – u niego mo˝na otrzymaç szersze informacje i deklaracj´ woli wstàpienia do Stowarzyszenia.
OsobiÊcie polecam t´, moim zdaniem bardzo po˝ytecznà, inicjatyw´. Serdecznie pozdrawiam!

WieÊci z Osiedla Plac Wojska Polskiego
Szanowni Mieszkaƒcy!
W miesi´czniku „WiadomoÊci Sàsiedzkie” z marca
bie˝àcego roku informowa∏em
Paƒstwa o planowanych inwestycjach na terenie Osiedla
Plac Wojska Polskiego (budowa miejsc postojowych, remont chodnika, uzupe∏nienie
oÊwietlenia). Za∏àczy∏em te˝
plany wysokoÊciowo-geodezyjne, na których omawiane inwestycje zosta∏y naniesione. OczywiÊcie
prace przygotowawcze zosta∏y przez Urzàd Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy podj´te du˝o wczeÊniej, nale˝a∏o do nich wy∏onienie wykonawcy w oparciu
o przepisy regulujàce zamówienia publiczne.
W dniu dzisiejszym, a jest to pierwszy dzieƒ po
Âwi´tach Wielkanocnych, z przyjemnoÊcià komunikuj´ Paƒstwu o zakoƒczeniu tych inwestycji – co
niektórzy z Paƒstwa na pewno ju˝ zauwa˝yli.
Z przyznanych przez Rad´ Dzielnicy Weso∏a, a akceptowanych przez Rad´ M.St. Warszawy Êrodków finansowych zosta∏y wykonane dodatkowe trzy miejsca
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 maju zaplanowano
spotkania Grup Osiedlowych w terminach:

D

• 9 maja, godz. 9.00 – G.O. Centrum
• 16 maja, godz. 9.00 – G.O. Zielona
• 23 maja, godz. 9.00 – G.O. Stara Mi∏osna
Zapraszamy mieszkaƒców, przedstawicieli
wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeƒ
i inne podmioty zainteresowane udzia∏em
w dyskusji, majàcej na celu popraw´ bezpieczeƒstwa na terenie naszej dzielnicy. Prosimy o zg∏aszanie wszelkich problemów zwiàzanych z bezpieczeƒstwem pod nr tel. (22)
773 60 92 lub bezpoÊrednio do Delegatury.
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postojowe na istniejàcych ju˝ parkingach. Pisz´ tu
oczywiÊcie o parkingach wybudowanych na terenie
komunalnym (w∏asnoÊç m.st. Warszawy), a usytuowanych od strony pó∏nocnej budynków 133 i 135.
Mam osobistà satysfakcj´, ˝e akceptujà Paƒstwo
dzia∏ania majàce na celu zwi´kszenie liczby miejsc
postojowych, co w rzeczywistoÊci ogranicza ∏amanie przepisów kodeksu drogowego, w skrajnych sytuacjach karane mandatami.
Sà to wszystkie inwestycje zaplanowane na bie˝àcy rok na naszym osiedlu, co oczywiÊcie nie znaczy, ˝e wszystko ju˝ zosta∏o zrobione. W fatalnym
stanie jest przecie˝ g∏ówny ciàg pieszy (zaczynajàcy si´ przy szkole, a koƒczàcy si´ na wysokoÊci
wjazdu z ul. Okuniewskiej) z jeszcze gorszym
oÊwietleniem – zdarza∏y si´ tam rozboje.
A teraz, mówiàc kolokwialnie, z innej beczki,
a mianowicie o Stowarzyszeniu „Ogólnopolska Rodzina KoÊciuszkowców”.

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

Warszawskie Dni Recyklingu
Biuro Ochrony Ârodowiska Urz´du m. st. Warszawy ju˝ po raz siódmy organizuje Warszawskie Dni
Recyklingu. G∏ównym celem imprezy jest promocja
postaw proekologicznych oraz krzewienie idei selektywnej zbiórki surowców wtórnych i recyklingu
wÊród mieszkaƒców Warszawy.
W tym roku oprócz g∏ównego pikniku rodzinnego
odb´dà si´ równie˝ akcje dzielnicowe, w naszej
dzielnicy b´dzie to 19 maja przy Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a (ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33), gdzie
za przyniesione surowce wtórne b´dzie mo˝na
otrzymaç pi´kne zielone nagrody – zio∏a kuchenne,
kwiaty oraz sadzonki drzew i krzewów.
Fina∏ odb´dzie si´ w dniu 26 maja br. na boisku
bocznym w Parku Agrykola (wejÊcie od ulicy MyÊliwieckiej). Ju˝ od godz. 10.00 warszawiacy b´dà mieli mo˝liwoÊç wzi´cia udzia∏u w wielu ekologicznych
konkursach, podczas których otrzymajà zielone upominki w zamian za surowce wtórne. W tym roku przygotowaliÊmy ponad 20 tysi´cy roÊlin – kwiatów (m.in.
pelargonie, begonie, lobelie, aksamitki), zió∏ kuchennych (m.in. bazylia, oregano, rozmaryn, rukola) oraz

sadzonek (m. in. Êwierki, jod∏y, tuje, ja∏owce), które
rozdamy za makulatur´, szk∏o, tworzywa sztuczne, butelki PET, baterie, puszki aluminiowe, zu˝yty sprz´t
elektryczny i elektroniczny oraz tonery. Dodatkowo b´dzie mo˝na otrzymaç ekologiczne torby na zakupy
oraz inne ekologiczne gad˝ety i nagrody.
Celem Warszawskich Dni Recyklingu jest szerzenie zachowaƒ przyjaznych Êrodowisku oraz promowanie wÊród warszawiaków recyklingu jako szansy
na rozsàdne gospodarowanie ograniczonymi zasobami naturalnymi Ziemi.
Imprezy dzielnicowe odbywajà si´ w godzinach
10–16, natomiast fina∏ odb´dzie si´ w godzinach
10–17. Szczegó∏owe informacje o weso∏owskim
pikniku pojawià si´ bli˝ej terminu imprezy na stronie www.wiadomoscisasiedzkie.pl.
Tymczasem ju˝ teraz prezentujemy tam przyk∏adowy cennik rozdawanych kwiatów, zió∏ i drzewek:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/1974.
Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska
Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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W∏aÊnie s∏ysza∏am jakieÊ plotki o nowym
miejà je inaczej – a bywa
teledysku, kiedy si´ uka˝e?
i tak, ˝e nie rozumiejà.
P.¸.: B´dzie na oficjalnym kanale VEVO naszeSkoro s∏uchaczy przygo zespo∏u w ciàgu tygodnia.
bywa, to jakie sà plany
Taki oficjalny kana∏ zwalcza te˝ troch´ piElektrycznych Gitar na
Wywiad z cz∏onkami zespo∏u Elektryczne Gitary
ractwo, wrzucanie przez osoby niezwiàzane
przysz∏oÊç? Jak dalej
z zespo∏em utworów, teledysków, materia∏ów
b´dzie wyglàda∏a dziaKiedy myÊl´ o postaci
z koncertów.
∏alnoÊç – to b´dzie bardziej solowa dzia∏alpana Kuby Sienkiewicza,
K.S.: Ja tam si´ ciesz´ z takich rejestracji wynoÊç pana Kuby Sienkiewicza czy raczej cana myÊl zawsze przychokonanych na dziko. Mog´ wtedy zobaczyç, jakie
∏ego zespo∏u?
dzi mi pytanie – jak reaguby∏o wykonanie, czy jakiÊ pomys∏ si´ sprawdzi∏,
K.S.: Jedno i drugie trzeba robiç. Komponojà pacjenci, kiedy w gabijaka by∏a reakcja widowni, czy akustyk dobrze
waç, komponowaç. MieliÊmy p∏yt´ „Historia”
necie lekarskim widzà lipracowa∏ i tak dalej.
dwa lata temu i mo˝e teraz b´dzie pora znowu
dera Elektrycznych Gitar?
P.¸.: Tylko ˝e wi´kszoÊç tych rejestracji jest
na podj´cie tematu historycznego w piosenKuba Sienkiewicz: Trudkomórkà z szesnastego rz´du.
kach. Na razie zajmujemy si´ promocjà tego, co
no to opisaç ludzkimi s∏oK.S.: Ale to daje poj´cie. Ja niektóre takie rewydajemy teraz, nie ma co myÊleç tak daleko,
wami, to sà ogromnie traumatyzujàce prze˝ycia.
jestracje, nawet z telefonu komórkowego, darz´
bo trzeba si´ skupiç na bie˝àcych rzeczach.
Nale˝y wspó∏czuç tym pacjentom. Wielu z nich
sentymentem. CoÊ mi przypominajà, jakieÊ wyRozumiem, ˝e fani mogà liczyç na nowy
musi si´ póêniej leczyç u ró˝nych terapeutów.
darzenie albo fajny wyjazd.
materia∏, a nie jak w przypadku niektórych zeTo wprowadza ich w jakàÊ konsternacj´?
Bardzo si´ ciesz´, ˝e jest takie podejÊcie
spo∏ów – materia∏y podsumowujàce, sk∏adanK.S.: Pog∏´bia chorob´ i powoduje pomieszau muzyków, bo bardzo wielu z kolei bardzo
ki najwi´kszych hitów i tym podobne?
nie poj´ç.
sprzeciwia si´ takiej dzia∏alnoÊci
Piotr ¸ojek: Ja powiem inaczej –
i denerwujà si´ o ka˝dy znaleziony
mia∏em kiedyÊ takich znajomych, któw Internecie kawa∏ek, którego sami
rzy lansowali si´ tym, ˝e widzà mnie
nie wrzucili.
na ulicy. Przystawali na przyk∏ad na
Pawe∏ Walczak, manager zespo∏u:
Nowym Âwiecie i krzyczeli po nazwiTo jest bardzo fajne, póki to nie dotysku „Co tam Elektryczne Gitary roczy nas. Jednak chce si´ mieç nad
bià?”. To by∏o okropne, takie wkraczatym pewnà kontrol´.
nie z butami w prywatnoÊç.
K.S.: No niby tak, ale ja inaczej podCzyli popularnoÊç doskwiera?
chodz´ do tego. Dla mnie to jest ÊwiaP.¸.: PopularnoÊç na szcz´Êcie skoƒdectwo epoki, naszych czasów.
czy∏a si´ jakieÊ pi´tnaÊcie lat temu.
P.¸.: G∏ówny nacisk k∏adziony powiK.S.: Teraz ju˝ jest spokój i same
nien byç na to, ˝eby na serwerach nie
korzyÊci.
by∏o pe∏nych p∏yt.
A propos popularnoÊci – czy ElekK.S.: I o to chodzi, tak. Natomiast
trycznym Gitarom przybywa nowych
jak si´ jakaÊ rejestracja z Festynu Dni
fanów, szczególnie m∏odych, czy to
Pieczarki znajdzie na YouTube to w suraczej sta∏a grupa wielbicieli, którzy
mie fajna rzecz, bo mog´ sobie si´s∏uchali zespo∏u te pi´tnaÊcie lat tegnàç do niej, zobaczyç jak to kiedyÊ
Od lewej: Leon Paduch, Piotr ¸ojek, Jakub Sienkiewicz,
mu bàdê poznali Elektryczne Gitary
by∏o. Jest sentymentalna wartoÊç,
Tomasz Grochowalski, Jacek Wàsowski, Aleksander Korecki
na fali popularnoÊci „Kilera”?
Êwiadectwo zdarzenia, dokument,
K.S.: Sàdzàc po naszej dzia∏alnoÊci koncertomo˝na powiedzieç.
P.¸.: No chocia˝by tydzieƒ temu wysz∏a nasza
wej, to jest tak, ˝e ci, którzy poznawali nasze
W takim razie z niecierpliwoÊcià czekam na
nowa p∏yta!
piosenki na Êwie˝o, to razem z nami si´ starzekoncert na Pikniku Weso∏a!
K.S.: Nam te˝ zdarzajà si´ sk∏adanki, ale one
jà. Nadal ch´tnie bawià si´ przy naszych piosennie sà zale˝ne od nas – to wydawcy podejmujà
kach, bo niejednokrotnie mamy zamówienia
Rozmawia∏a Martyna Nowosielska
inicjatyw´ wydawania sk∏adaków. Nam troch´
koncertowe na konkretne imprezy firmowe. To
wstyd wydawaç sk∏adaki, bo to tak jakbyÊmy
Autor zdj´cia: Piotr Bu∏as, êród∏o:
sà ci, którzy przez sentyment nadal pami´tajà
sk∏adali broƒ. Ale si∏à rzeczy si´ ukazujà – i to jest
strona internetowa zespo∏u – www.eg.fc.pl
o nas i chcà si´ przy naszej muzyce bawiç. A ci,
poza nami. To nie jest szczyt naszych marzeƒ.
którzy w mi´dzyczasie si´ urodzili, te˝ przybyNie mog´ nie zapywajà oczywiÊcie. Na przyk∏ad Przemys∏aw Zietaç o to, co Elektryliƒski, który w tej chwili pisze majàcà si´ ukazaç
czne Gitary zagrajà
na jesieni ksià˝k´ o nas, ma dwadzieÊcia par´
2 czerwca na Pikniku
lat. To kolejne pokolenie ludzi, które kiedy te pioWeso∏a. Czy to b´dzie
senki by∏y Êwie˝e, w ogóle nie interesowa∏o si´
materia∏ z ostatniej
muzykà Êwiadomie.
p∏yty, czy starsze hity?
P.¸.: Drugà takà osobà jest realizator naK.S.: Zagramy ho,
szych dwóch ostatnich p∏yt, który przyzna∏ si´,
ho albo i wi´cej! I daw˝e wychowywa∏ si´ na albumie „Na krzywy ryj”
ne, i nowe, wszystko
z roku 1997 i wspó∏praca z nami by∏a dla niego
si´ zmieÊci.
wielkim prze˝yciem. Nasze piosenki, które
P.¸.: W tych dniach
powstawa∏y w latach .80 i .90 sà doÊç uniwertrenujemy jeszcze te
salne, nie odnoszà si´ do ówczesnej sytuacji,
najnowsze piosenki,
a nawet jeÊli – to w sposób ogólny. Dlatego
wi´c b´dziemy je
starcza tej treÊci na póêniej, nie wycierajà si´
mieli na Êwie˝o przytak szybko. Ale na pewno wspó∏czeÊni rozugotowane.

Qlturka

Nie sk∏adamy broni
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DRODZY RODZICE!!!
Paƒstwa syn otrzymuje zaproszenie do
wstàpienia do 44 Warszawskiej Gromady
Zuchów „Stra˝nicy Pó∏nocy” b´dàcej cz´Êcià
ogólnopolskiego
Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacji wychowujàcej m∏odzie˝ metodà harcerskà.
Najwa˝niejszymi elementami tej
metody jest wychowanie przez osobisty przyk∏ad instruktorów i harcerzy starszych, stawianie wysokich wymagaƒ i kszta∏cenie charakterów poprzez prac´ nad sobà.
Od ch∏opców, którzy dostajà si´ do naszej
dru˝yny, wymagamy tak˝e dobrych post´pów w nauce szkolnej i ofiarnej pracy w domu. Gromada oferuje ch∏opcom nie tylko bezpieczne wychowawczo Êrodowisko rówieÊników i starszych kolegów, ale jest te˝ miejscem, gdzie ch∏opcy nabywajà praktycznych
umiej´tnoÊci przydatnych w doros∏ym ˝yciu.
Organizacja pracy, porzàdek, elementy zarzàdzania, planowania, praca zespo∏owa,
umiej´tnoÊci radzenia sobie w trudnych sytuacjach, samodzielnoÊç i zdolnoÊci manualne
– to tylko niektóre z umiej´tnoÊci, jakie Paƒstwa syn mo˝e zdobyç w naszej gromadzie.
W programie
dzia∏ania 44 WGZ
jest te˝ miejsce na
zdobycie lub udoskonalenie umiej´tnoÊci sportowych – p∏ywania,
jazdy rowerowej,
gier zespo∏owych
takich jak koszykówka, siatkówka czy pi∏ka no˝na.
Ca∏oroczna praca gromady oparta jest na
regularnych zbiórkach (raz w tygodniu), zimowisku i obozie letnim. W przypadku dodatkowych pytaƒ wyjaÊnieƒ mo˝e udzieliç
druh Tomasz Mileszyk (adres e-mail: tomek
mileszyk@gmail.com).
JeÊli Paƒstwa syn (uczeƒ klas 1–3) za Wasza zgodà zechce podjàç prób´ wstàpienia
do naszej gromady i wziàç udzia∏ w niesamowitej przygodzie, zapraszam serdecznie na
zbiórk´. Odbywa si´ ona w ka˝dy piàtek
o godzinie 17.30. Spotykamy si´ pod szko∏à podstawowà nr 173.
Serdecznie namawiam do podj´cia tego
wyzwania!

Czuwaj!
åwik Tomasz Mileszyk
Dru˝ynowy 44 WGZ „Stra˝nicy Pó∏nocy”
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Ulice Twojego Miasta
– weso∏owskie ciekawostki
Czy znasz pochodzenie nazwy
Placu Wojska Polskiego? A jeÊli
mieszkasz na ul. Armii Krajowej,
czy wiedzia∏eÊ, jak niezwykle
znana postaç dzieli∏a z Tobà ten
adres? Ulice Twojego Miasta
znajà odpowiedzi na te pytania.

Plac Wojska Polskiego
To zarówno nazwa najdalej na pó∏noc
wysuni´tego osiedla Weso∏ej, jak i jedynego
adresu przypisanego do tego obszaru. Nazwa pochodzi od stacjonujàcych tu si∏
zbrojnych – w 1957 roku swojà siedzib´
otrzyma∏a 1. Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza KoÊciuszki (ul. Okuniewska 1). Jako ciekawostk´ warto dodaç, ˝e
bloków tu stoi 20, w dodatku wcale nie wokó∏ placu (jakby si´ komuÊ wydawa∏o) tylko przy poszczególnych uliczkach.

Z dalekich wód na weso∏owskie ziemie
Kto ze znanych Polaków zwiàzany by∏ z tà
dzielnicà? Z dawniejszych mieszkaƒców
przypominamy Krzysztofa Baranowskiego

– znakomitego ˝eglarza i dziennikarza, który
ponad çwierç wieku temu zwiàzany by∏ z ul.
Armii Krajowej (wówczas ul. gen. K. Âwierczewskiego). Pochodzi ze Lwowa, z wykszta∏-

cenia jest in˝ynierem elektronikiem. Dwukrotnie – jako
pierwszy Polak – op∏ynà∏ kul´ ziemskà. By∏ komentatorem TVP, zrealizowa∏ ponad
50 filmów dokumentalnych.
W 1983 roku za∏o˝y∏ i poprowadzi∏ na ˝aglowcu „Pogoria” Szko∏´ Pod ˚aglami.
Swoje podró˝e opisa∏ w licznych ksià˝kach, m.in. „«Polonezem» dooko∏a Êwiata”, „Droga na Horn” czy „Zapiski
najemnego ˝eglarza” (warto przeczytaç!!!).
Niestety, jakiÊ czas temu zdradzi∏ Weso∏à
i zamieszka∏ w innej, zacisznej cz´Êci stolicy.

Bajkowy spacer
Nazwy ulic Weso∏ej podzieliç mo˝emy na
kilka grup. Mamy oczywiÊcie te pochodzàce
od nazwisk znanych Polaków (zdecydowanie
dominujàce w pó∏nocnej cz´Êci dzielnicy,
z wyjàtkiem ul. Jana Paw∏a II na po∏udniu),
od nazw roÊlin (po∏udniowo-wschodnie kraƒce) czy te˝ kamieni szlachetnych albo minera∏ów (Stara Mi∏osna tu˝ przy siedzibie Stra˝y
Po˝arnej). My jednak pokusiliÊmy si´ poszukaç uliczek jak z bajki. Rzecz jasna, nazewniczo. Pozostaƒmy na chwil´ na tym ostatnim
osiedlu, bowiem dwie z nich wytyczono w∏aÊnie tu: Piotrusia Pana oraz Sagali, o której
ju˝ pisaliÊmy na tych ∏amach. Na spotkanie
z trzecim bajkowym bohaterem zapraszamy
do Weso∏ej-Centrum, tam bowiem ukry∏a si´
króciutka uliczka Kubusia Puchatka. Dla
bardzo dociekliwych zostawiamy uliczk´ BaÊniowà, tu˝ przy torach kolejowych...
Wi´cej ciekawostek na www.utm.info.pl.
UTM
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nià bie˝àcego roku,
mianowicie w listopadzie. Obiekt, zlokalizowany w miejscu obecnego, tymczasowego
parkingu, ma pomieÊciç oko∏o 200 samochodów
na otwartym placu. Ponadto planowane sà równie˝
miejsca postojowe dla oko∏o 50 rowerów, jednak˝e
ta liczba mo˝e zmieniç si´ jeszcze w trakcie trwajàcych prac projektowych. W zwiàzku z tym mo˝emy
si´ spodziewaç, i˝ obiekt b´dzie wyglàda∏ podobnie
do funkcjonujàcego od koƒca stycznia P+R Wawer. Wst´pne oszacowanie kosztów wskazuje, ˝e
realizacja inwestycji powinna zamknàç si´ sumà
w przedziale 3–4 milionów z∏otych.
Po zakoƒczeniu prac projektowych nad parkingiem ZTM planuje na poczàtku przysz∏ego roku
og∏osiç przetarg na wykonanie obiektu. Od dnia

Park+Ride PKP Weso∏a
Od d∏u˝szego ju˝ czasu
w mediach us∏yszeç mo˝na
by∏o informacje o planowanej budowie parkingu „Parkuj i jedê” przy stacji PKP
Weso∏a, jednak˝e jak do tej
pory szczegó∏y planowanej
inwestycji nie by∏y jasne.
Poni˝ej przedstawiamy kilka
informacji dotyczàcych tego istotnego obiektu
lokalnej infrastruktury naszej dzielnicy uzyskanych od przedstawicieli inwestora, czyli ZTM.
Obecnie parking pozostaje w fazie projektowej,
której zakoƒczenie przewidywane jest póênà jesie-

Szansa na studia
dla mniej zamo˝nych
W ubieg∏ym roku rodzina Putków z Weso∏ej
utworzy∏a przy renomowanej Fundacji im.
Stefana Batorego Fundusz
Stypendialny „Rozwiƒ Skrzyd∏a”, aby przyznawaç stypendia m∏odym, zdolnym ludziom, którzy
z powodu trudnej sytuacji finansowej, w jakiej si´
znajdujà, nie mogà sobie pozwoliç na komfort
kontynuowania edukacji na studiach wy˝szych.

O stypendia rekrutacyjne oraz stypendia na
pierwszy rok studiów
mogà ubiegaç si´
uczniowie, którzy:
• zdajà matur´ w danym roku szkolnym;
• zamierzajà ubiegaç si´ o przyj´cie na stacjonarne (dzienne) studia w polskich uczelniach
paƒstwowych;
• pochodzà z niezamo˝nych rodzin o dochodzie
netto w przeliczeniu na osob´ nie wy˝szym
ni˝ 750 z∏ miesi´cznie;
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy na adres: rozwinskrzydla@onet.pl. PrzeÊlemy wówczas do wype∏nienia wniosek o przyznanie stypendium oraz pozosta∏e informacje.

Nie wstydê si´ poprosiç o pomoc
Pomoc spo∏eczna jest instytucjà polityki spo∏ecznej paƒstwa majàcà na celu umo˝liwienie
osobom i rodzinom przezwyci´˝enie trudnych
sytuacji ˝yciowych, których nie sà one w stanie
pokonaç, wykorzystujàc w∏asne uprawnienia,
zasoby i mo˝liwoÊci.
JeÊli Ty lub ktoÊ z Twoich bliskich znajdujecie
si´ w trudnej sytuacji, mo˝ecie zg∏osiç si´ do
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy, który mieÊci si´ przy ul. 1. Praskiego Pu∏ku 21 A (godziny pracy 8.00–16.00).
Jednym z podstawowych zadaƒ OÊrodka jest
praca socjalna, której celem jest pomoc osobom
i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnoÊci do funkcjonowania w spo∏eczeƒstwie.
Formy pomocy, na jakie mo˝na liczyç ze
strony OPS, to:
• pomoc materialna wynikajàca z Ustawy o pomocy spo∏ecznej,
• us∏ugi opiekuƒcze oraz specjalistyczne us∏ugi
opiekuƒcze,
• pomoc w formie goràcego posi∏ku dla dzieci
oraz dla doros∏ych,
• pomoc rzeczowa w formie paczek ˝ywnoÊciowych oraz talonów,
• poradnictwo specjalistyczne,
• pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.

W ramach bezp∏atnego poradnictwa specjalistycznego mo˝na skorzystaç z nast´pujàcych
konsultacji:
– pedagoga (wtorek w godz. 9.00–12.00)
– psychologa (Êroda w godz. 16.00–20.00)
– prawnika (czwartek w godz. 12.00–14.00)
– terapeuty ds. uzale˝nieƒ (piàtek w godz. 8.00–12.00)
– dzielnicowego zespo∏u profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych (wtorek
w godz. 16.00–20.00).
Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç skorzystania ze
wsparcia lekarza psychiatry (zapisy w sekretariacie oÊrodka).
Ponadto w oÊrodku pomocy spo∏ecznej mieÊci si´ punkt aktywizacji zawodowej i poÊrednictwa pracy. Z pomocy doradcy zawodowego
mo˝na skorzystaç w poniedzia∏ek i wtorek w godzinach 8.00–12.00 oraz w czwartek w godzinach 8.00–11.00.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 21 A
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel./fax (22) 773-44-12
e-mail: sekretariat@opswesola.waw.pl
www.opswesola.waw.pl

podpisania umowy z wykonawcà wy∏onionym
w drodze przetargu minimalny czas budowy parkingu to 9 miesi´cy. W zwiàzku z tym, ˝e obiekt
jest obecnie w fazie projektowej, nie mo˝na
stwierdziç, czy czas ten si´ nie wyd∏u˝y. Przy realizacji parkingu trzeba wziàç pod uwag´ wszelkie
inne czynniki, które mogà spowodowaç przed∏u˝enie si´ robót, jak choçby uzyskanie stosownych
zezwoleƒ czy zarezerwowanie odpowiednich
Êrodków finansowych. Trudno zatem obecnie podaç przybli˝onà dat´ oddania inwestycji do u˝ytku.
Na zakoƒczenie warto dodaç, ˝e równoczeÊnie
prowadzone sà te˝ prace projektowe przy parkingu P+R Rembertów, z którego w du˝ej mierze korzystaç b´dà zmotoryzowani mieszkaƒcy Zielonej.
Karol Dziwiƒski
Termin sk∏adania wniosków specjalnie dla
m∏odzie˝y z Weso∏ej zosta∏ przed∏u˝ony do dnia
15 maja 2012 roku.
Zuzanna Putka-Twardowska

Zapraszamy
na sp∏yw Pilicà
Ko∏o PTTK w Weso∏ej serdecznie zaprasza
wszystkich ch´tnych na nasze kolejne wyprawy. Tym razem b´dzie to jednodniowy sp∏yw
kajakowy Pilicà w dniu 19 maja.
Pilica wyp∏ywa ze êróde∏ krasowych po∏o˝onych 348 m n.p.m. na Wy˝ynie Cz´stochowskiej we wsi Wola Kocikowa i wpada do Wis∏y,
na 342 km d∏ugoÊci, dwoma ramionami na wysokoÊci 96 m n.p.m Dolina rzeki jest w pewnym sensie typowa, podobnà ma wiele rzek
Polski. Koryto Pilicy jest bardzo urozmaicone
przez liczne wyspy, zakola i odnogi, co zwiàzane jest z budowà geologicznà pod∏o˝a.
Program wyjazdu: Na naszym sp∏ywie b´dziemy pokonywali odcinek od Biejkowa do Warki
(ok. 20 km) lub o ile b´dzie gorsza pogoda
od Bud Miko∏ajewskich w Warki (ok. 16 km).
Zakoƒczenie sp∏ywu planowane jest na polanie
nad rzeka, gdzie zapewniamy ognisko oraz
ciep∏y bigos. Mo˝na te˝ we w∏asnym zakresie
zabraç kie∏baski do pieczenia. W drodze powrotnej zwiedzimy zamek w Czersku. Czynimy
tak˝e starania o mo˝liwoÊç zwiedzania browaru w Warce. JeÊli si´ to uda ch´tni do zwiedzania b´dà zobowiàzani do uiszczenia dop∏aty za bilety w wysokoÊci 15,00 z∏.
Termin: 19 maja br., wyjazd o godz. 8.00, powrót ok. 19.00
Przejazd: autokarem
Wpisowe: doroÊli – 80,00 z∏, dzieci do 15 roku ˝ycia – 60,00 z∏
Kierownik wyjazdu: Wojtek Chmielewski
Zg∏oszenia: za poÊrednictwem strony internetowej www.pttkwesola.pl
IloÊç miejsc: 55
Marcin J´drzejewski
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– ten turniej jest
w∏aÊnie dla Ciebie! Jego celem
jest mo˝liwoÊç sp´dzenia czasu w mi∏ej, sportowej i rodzinnej atmosferze. A wi´c nie planujcie
nic innego na weekend 23–24 czerwca. B´dzie
Êwietna zabawa, pyszne jedzenie i g∏oÊne dopingowanie swoich faworytów.
W turnieju mogà wziàç udzia∏ dru˝yny siedmioosobowe (6 zawodników w polu + bramkarz), które mogà sk∏adaç si´ z: dzieci, rodziców, rodzeƒstwa, rodziny oraz znajomych rodziny. W jednej
dru˝ynie mo˝e graç kilka rodzin. ˚eby nie by∏o jednak tak ∏atwo, istniejà pewne ograniczenia. W jednym czasie na boisku musi graç przynajmniej:
• 2 dzieci z rocznika 2004/05 (lub)
• 3 dzieci z rocznika 2002/03 (lub)
• 4 dzieci z rocznika 2000/01.

Weso∏a Family Cup 2012
Z roku na rok coraz wi´cej jest w Weso∏ej cyklicznych imprez sportowych,
skierowanych nie tylko do
trenujàcych zawodników.
Biegamy, jeêdzimy na rowerze, gramy w pi∏k´ siatkowà. Od trzech lat mo˝emy
tak˝e stworzyç rodzinnà
(i nie tylko), wielopokoleniowà dru˝yn´ pi∏karskà
i spróbowaç swoich si∏ w turnieju rodzinnym
Weso∏a Family Cup. Klub Sportowy Weso∏a zaprasza na trzecià ju˝ edycj´ tego turnieju.
JeÊli sam grasz troch´ w pi∏k´ albo masz grajàce dzieci, brata, siostr´, rodziców, znajomych

Startujemy z sezonem wycieczkowym
Po zimowej przerwie Ko∏o PTTK w Weso∏ej rusza w Polsk´ na kolejne wyprawy. I oczywiÊcie serdecznie zaprasza na nie wszystkich mieszkaƒców
Weso∏ej i okolic. Na wst´pie pochwalimy si´ naszà
nowà stronà internetowà. Pod adresem www.pttk
wesola.pl znajdà Paƒstwo wszystkie potrzebne informacje: kalendarz naszych imprez, redagowane
systematycznie aktualnoÊci o pracach naszego Ko∏a, galerie zdj´ç z wycieczek i (uwaga!) formularz
do zg∏aszania si´ na wycieczki! To bardzo wygodne narz´dzie, dost´pne co prawda tylko dla zarejestrowanych u˝ytkowników, ale zarejestrowaç
na stronie mo˝e si´ ka˝dy zainteresowany naszà
dzia∏alnoÊcià. Zach´camy do cz´stego zaglàdania
na stron´, a póki co poni˝ej podajemy planowane
terminy organizowanych przez nas wycieczek:
• 19 maja – sp∏yw kajakowy Pilicà – jednodniowy, raczej ∏atwy wyjazd, dost´pny nawet dla
niedoÊwiadczonych kajakarzy. Na ten wyjazd
przyjmujemy ju˝ zg∏oszenia, szczegó∏y sp∏ywu
znajdà Paƒstwo na naszej stronie internetowej.
• 15–17 czerwca – sp∏yw kajakowy na pojezierzu Brodnickim – trzydniowy, niezbyt wymagajàcy nawet dla poczàtkujàcych kajakarzy.
Uwaga! Wyjazd w piàtek wczeÊnie rano. Zapisy,
za poÊrednictwem naszej strony internetowej,
przyjmujemy od 15 maja.

Spotkania podró˝nicze – Indie
B´dzie to opowieÊç o prastarej cywilizacji, fascynujàcej religii i pi´knym
kraju oparta na pokazie slajdów pani
Ma∏gorzaty Bonikowskiej.
Prowadzàca jest doktorem historii, europeistà ale jednoczeÊnie zafascynowanym Indiami podró˝nikiem, prezesem Stowarzyszenia
India EU Council.
Zapraszamy w Êrod´ 23 maja o godz.
19.30 do OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych Pogodna, w Starej Mi∏oÊnie, ul. Jana Paw∏a II 25.

Ko∏o PTTK w Weso∏ej
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• 23 czerwca – Twierdza Modlin, Czerwiƒsk,
Zakroczym – objazdowa, jednodniowa wycieczka
autokarowa, z g∏ównà atrakcjà – monumentalnà,
dopiero od niedawna udost´pnionà przez wojsko
twierdzà. Zapisy przyjmujemy od 15 maja.
• 9 wrzeÊnia – sp∏yw kajakowy Rawkà – jednodniowy, TRUDNY sp∏yw kajakowy, dla doÊwiadczonych i wytrwa∏ych kajakarzy.
• 15 wrzeÊnia – wycieczka rowerowa Celestynów – Otwock – jednodniowa wycieczka rowerowa malowniczymi trasami lasów celestynowskich.
• 27–30 wrzeÊnia – Szlakami Beskidu Âlàskiego
i ˚ywieckiego – to trzydniowa wyprawa górska,
z w´drówkà przez Babià Gór´ i Pilsko, oraz zwiedzanie skansenu w Zubrzycy, ˚ywca i pa∏acu w Pszczynie. Uwaga! Wyjazd w czwartek wieczorem.
• 6 paêdziernika – Kazimierz, Janowiec, Czarnolas – jednodniowa wycieczka autokarowa.

Idea jest taka, ˝e oko∏o po∏owy sk∏adu majà
stanowiç dzieci.
Zg∏oszenia dru˝yn, a wi´c nazwa dru˝yny, imi´
i nazwisko kapitana wraz z listà zawodników dru˝yny (z rokiem urodzenia), przyjmowane sà do 4
czerwca na adres e-mail: kswesola@ kswesola.pl.
Dru˝yn´ zg∏asza pe∏noletnia osoba, która jest odpowiedzialna za swoich zawodników podczas turnieju. Podobnie jak w roku poprzednim, przyjmujemy zg∏oszenia maksymalnie 16 dru˝yn. A wi´c nie
czekajcie do ostatniej chwili, zg∏oÊcie si´ ju˝ dziÊ.
JeÊli wi´c jeszcze w tym roku nie trenowaliÊcie, macie prawie dwa miesiàce na solidne
przygotowanie i zgranie dru˝yny. Pierwszà edycj´ wygra∏a dru˝yna FC Piorun, drugà FC Drzewce. A trzecià – mo˝e w∏aÊnie Twoja dru˝yna?
Anna Ksi´˝opolska
• 20–21 paêdziernika – Pi´kno zachodniego Mazowsza – objazdowa, dwudniowa wycieczka autokarowa. Na trasie czeka nas malownicza, z∏ota polska jesieƒ w arboretum w Rogowie, romantyczny
pa∏ac w Walewicach i prastara kolegiata w Tumie.
• 17–18 listopada – Per∏y Ma∏opolski – a w∏aÊciwie g∏ówna per∏a, czyli Kraków z Wawelem,
spektaklem w Piwnicy pod Baranami, muzeum
pod p∏ytà rynku, krótkim spacerkiem jednà z malowniczych dolinek podkrakowskich i wypadem
na wypraw´ w g∏àb kopalni soli w Bochni.
• 13–16 grudnia – narciarski weekend – rozpoczynamy sezon narciarski tradycyjnym wyjazdem
do Litworówki i trzydniowà jazdà na nartach na
Kotelnicy. Uwaga! Wyjazd w czwartek wieczorem.
Zapisy na wycieczki b´dà przyjmowane
na oko∏o 2 miesiàce przed ich terminem, wy∏àcznie za poÊrednictwem strony internetowej
www.pttkwesola.pl. Serdecznie zapraszamy!
Marcin J´drzejewski

KS Weso∏a – zmiany na lepsze
Cz∏onkowie i sympatycy Klubu Sportowego
Weso∏a zapewne przeczytali w marcowym wydaniu „WiadomoÊci Sàsiedzkich” apel Zarzàdu Klubu o zap∏at´ zaleg∏ych sk∏adek cz∏onkowskich.
Jak wyjaÊniliÊmy na stronie internetowej, apel ten
podyktowany by∏ tylko i wy∏àcznie wzgl´dami formalno-statutowymi, a wi´c koniecznoÊcià ustalenia rzeczywistej liczby czynnych cz∏onków Klubu.
Wierzymy, ˝e osoby, które przewin´∏y si´ przez
nasz Klub przez wszystkie lata jego istnienia: pracowa∏y w nim czy trenowa∏y i wyst´powa∏y w jego barwach, a teraz nie znajdujà czasu na dalszà
dzia∏alnoÊç, pozostanà jego sympatykami.
W chwili obecnej zapraszamy wszystkich
cz∏onków klubu (a tak˝e sympatyków) do zapoznania si´ z propozycjà nowego statutu. Istniejàcy
statut wymaga tak wielu zmian, i˝ konieczne sta∏o
si´ stworzenie i uchwalenie ca∏kiem nowego dokumentu. Prosimy Was o wnoszenie uwag i sugestii na adres e-mailowy kswesola@kswesola.pl –
wszystkie b´dà dla nas niezwykle cenne.

ChcielibyÊmy równie˝ stworzyç ksi´g´ dokumentujàcà histori´ Klubu. Prosimy tych wszystkich, którzy dzia∏ali w klubie, o podzielenie si´
z nami swoimi wspomnieniami.
MyÊlimy tak˝e o przysz∏oÊci. Ju˝ dzisiaj zapraszamy najm∏odsze dzieci – rocznik 2006
oraz 2007. W dniu 9 maja 2012 r. o godzinie
18.00 w Szkole Podstawowej nr 173 przy ulicy
Trakt Brzeski 18 odb´dzie si´ pierwszy trening.
Prowadzimy tak˝e nabory uzupe∏niajàce w pozosta∏ych rocznikach.
Jak zawsze goràco zach´camy do odwiedzania
naszej strony internetowej www.kswesola.pl. Znajdziecie tam Paƒstwo informacje o tym, co nowego
w poszczególnych sekcjach, poznacie terminy,
a tak˝e wyniki meczów oraz znajdziecie galeri´
zdj´ç. Serdecznie zapraszamy na mecze naszych
dru˝yn pi∏karskich, nie tylko dru˝yny seniorów, ale
i dru˝yn dzieci´cych.
Anna Ksi´˝opolska
Sekretarz KS Weso∏a

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Halowy Puchar Mazowsza Dzieci i M∏odzików
2011/2012 w ∏ucznictwie
Sezon na hali ju˝ za nami. SkoƒczyliÊmy takW kategorii m∏odzików rozegra˝e ca∏y cykl zawodów dla m∏odzików i dzieci
no 3 rundy.
w sezonie 2011/2012.
WÊród dziewczàt tegorocznà edycj´
Krótkie podsumowanie cyklu:
Pucharu Mazowsza wygra∏a obecna MiW kategorii dzieci rozegrano 5 rund. Klasyfistrzyni Polski – Klaudia ¸adziak UKS Wekacja zosta∏a ustalona na podstawie sumy
so∏ek z wynikiem 1060 punktów. Kolejne
trzech najwy˝szych wyników:
miejsca zaj´∏y: 2 miejsce
1. Sandra Drass, UKS Weso∏ek
– Anastazja Stachwiuk
Weso∏a – 674 pkt.
UKS Weso∏ek (991 pkt.),
2. Aleksandra Dalecka, UKS We3 miejsce – Weronika Kiso∏ek Weso∏a – 666 pkt.
sielewska „ROKIS” Radzy3. Aleksandra ¸apiƒska, UKS Wemin (884 pkt.), 4 miejsce
so∏ek Weso∏a – 645 pkt.
– Joanna Bucior UKS We4. Weronika Bul, Drukarz Warszaso∏ek (663 pkt.).
wa – 633 pkt.
WÊród m∏odzików starszych
5. Justyna Charytonowicz, UKS
wygra∏ Filip Za∏uski z Mazowsza
Weso∏ek Weso∏a – 630 pkt.
Teresin, 6 miejsce zajà∏ Patryk Ja6. Antonina Domaƒska, „ROKIS”
sku∏a z UKS Weso∏ek, a 9 miejsce
Radzymin – 611pkt.
jego kolega klubowy – Tomasz
7. Vanessa Drass, UKS Weso∏ek
Charytonowicz. W kategorii m∏oSandra Drass
Weso∏a – 531 pkt.
dzik-ch∏opcy Mateusz Siwek UKS

Gdzie te Êcie˝ki?
W zesz∏ym roku pisa∏am
o miejscu piknikowym, które w lesie nieopodal Urz´du
Dzielnicy buduje NadleÊnictwo Drewnica. Sezon wycieczkowo-rowerowy ju˝
si´ praktycznie rozpoczà∏,
wi´c chcia∏abym Paƒstwa
zach´ciç do odbycia krótkiej wycieczki i zrobienia sobie pikniku. Sà wiaty, sà ∏awki, sà stojaki na rowery. Jest miejsce
do rozpalenia ogniska. Sà równie˝ zabawki dla
dzieci. A wszystko w lesie, ∏adnie wkomponowane w krajobraz.

powstaç nawet jeden, krótki odcinek takiej Êcie˝ki? Budowane sà, oczywiÊcie bardzo potrzebne,
szko∏y, przedszkola, ulice, place zabaw. I tak jak

Klaudia ¸adziak, Anastazja Stachwiuk
i Patryk Jasku∏a – miejsce 3
Weso∏ek zajà∏ 6 miejsce.
SEKCJA ¸UCZNICZA UKS Weso∏ek prowadzi
nabór dziewczàt i ch∏opców rocznik 1997–2003.
Wi´cej informacji – Hanna Koz∏owska, tel. 516
391 802 lub e-mail hanna.kozlowska1@op.pl.
Hanna Koz∏owska
wiele osób rozumiem, ˝e Êcie˝ka rowerowa
to nie jest inwestycja pierwszej potrzeby. Ale
myÊlàc w ten sposób, nigdy nie zbudujemy
nawet jednego metra Êcie˝ki jeszcze przez
wiele lat. Coraz wi´cej osób sp´dza aktywnie
czas wolny biegajàc, grajàc, p∏ywajàc czy
w∏aÊnie je˝d˝àc na rowerze. Widaç to w iloÊci startujàcych w przeró˝nych imprezach
masowych. I trend taki b´dzie si´ utrzymywa∏. Tylko jakoÊ nasza dzielnica nie wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu. Chcia∏abym
wierzyç, ˝e sytuacja si´ zmieni i w przeciàgu
roku czy dwóch lat powstanie chocia˝ jeden
odcinek Êcie˝ki rowerowej.
Anna Ksi´˝opolska

I tylko... No w∏aÊnie. I tylko brakuje nam Êcie˝ek rowerowych, ˝eby pojechaç na takà rodzinnà wycieczk´ rowerowà. Pisa∏am o tym wielokrotnie i jeszcze wielokrotnie b´d´ pisaç. Dlaczego w centrum Warszawy powstajà wypo˝yczalnie rowerów, wytyczane sà i budowane nowe
Êcie˝ki rowerowe, a u nas od tylu lat nie mo˝e
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Czas serwisów internetowych
Internet staje si´ dziÊ
g∏ównym narz´dziem przekazywania i pozyskiwania informacji. ˚yjemy w okresie
transformacji, za sprawà której odgrywa on coraz wa˝niejszà rol´ na rynku mediów. Dominuje w szczególnoÊci wÊród ludzi m∏odych,
którzy coraz rzadziej si´gajà do tradycyjnych Êrodków przekazu. Zachodzàce zmiany nie oznaczajà
jednak, ˝e internet wyprze pozosta∏e media. Wielokrotnie ju˝ mówi∏o si´ o koƒcu prasy, radia czy telewizji, jednak funkcjonujà one do dziÊ.
Truizmem b´dzie stwierdzenie, ˝e Êwiat zmienia
si´ nieustannie. Niezaprzeczalny jest jednak fakt,
˝e najlepszy okres dla dzienników telewizyjnych
ju˝ minà∏. Teraz naszed∏ czas internetu. Coraz rzadziej oglàdamy telewizyjne serwisy informacyjne,
za to coraz cz´Êciej dowiadujemy si´ o aktualnoÊciach, z kraju i ze Êwiata, z mno˝àcych si´ na pot´g´ portali internetowych. Nie w∏àczamy ju˝ naszych odbiorników telewizyjnych tak cz´sto, jak
kiedyÊ. Coraz cz´Êciej zast´pujà je podr´czne laptopy, netbooki, tablety czy smartfony. Powodów,
dlaczego tak si´ dzieje, jest co najmniej kilka.
Tym, co zmieni∏o si´ w przeciàgu kilku ostatnich lat, wy∏àczajàc oczywisty skok cywilizacyjny,
jest nasz styl ˝ycia. W znacznej mierze uleg∏ on

przyspieszeniu, staliÊmy si´ bardziej mobilni.
DziÊ, za sprawà wy˝ej wymienionych gad˝etów
i dost´pu do sieci, mo˝emy pozyskiwaç i kreowaç
informacje niemal w ka˝dym miejscu na ziemi.
Nie wszystkie wiadomoÊci, które pojawiajà si´
w telewizyjnych serwisach informacyjnych, interesujà nas tak samo. Cz´sto musimy przebrnàç
przez kilka materia∏ów, zanim wyemitowane zostanà te, na które czekamy. Korzystajàc z portali i serwisów internetowych, szybciej znajdziemy informacje, które w danej chwili sà nam potrzebne.
Telewizja jest narz´dziem jednokierunkowym, oglàdajàc jà jesteÊmy bierni, Êwiat inter-

Wraz z nadejÊciem wiosny w Starej Mi∏osnej rozpoczyna si´ sezon jeêdziecki. W zwiàzku z tym planujemy organizacj´ licznych imprez sportowych.
W miniony weekend na terenie OÊrodka Jeêdzieckiego Szwadron Jazdy RP zorganizowaliÊmy towarzyskie zawody w konkurencji skoków
przez przeszkody. Konkursom towarzyszy∏a rodzinna atmosfera, nie zabrak∏o te˝ ducha sportowej rywalizacji.
Kolejne wydarzenia na naszym hipodromie to
zaplanowane na 2 czerwca regionalne zawody

Tekst sponsorowany

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.
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Sebastian Mateusz Nowak
www.sebastiannowak.boo.pl

WieÊci z hipodromu

Sposób na oszcz´dzanie – czyli
kolektory s∏oneczne z dotacjà

Instalacje solarne to nowoczesny system pozwalajàcy przetworzyç promieniowanie s∏oneczne na ciep∏o wykorzy-

netu zaÊ to rzeczywistoÊç interaktywna. Pozwala on nam na ró˝nego rodzaju aktywnoÊci,
w tym na prowadzenie dyskusji oraz zamieszczanie komentarzy.
Minà∏ ju˝ rok, odkàd „WiadomoÊci Sàsiedzkie” pojawi∏y si´ w sieci. W tym miesiàcu obchodzà swoje pierwsze urodziny. Teraz jest to
rozbudowany serwis internetowy, w którym na
bie˝àco publikowane sà informacje o wszystkich wydarzeniach z naszej dzielnicy. Serdecznie zapraszam do odwiedzania „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” w internecie pod adresem
www.wiadomoscisasiedzkie.pl !

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.

w skokach przez przeszkody oraz na 3 czerwca
regionalne zawody w uje˝d˝eniu. Sportowe
zmagania b´dà odbywa∏y si´ podczas Rodzinnego Pikniku Dzielnicy Warszawa Weso∏a.
Nasz Klub organizuje nabór uczniów do sekcji
jeêdzieckiej. Wszystkich ch´tnych serdecznie
zapraszamy na jazdy rekreacyjne i sportowe.
Wiceprezes Klubu
Andrzej WaÊ
Tel. 601 299 564

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

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Auto Kot
Twój partner na drodze

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

Wielgolas Duchnowski 66
05-074 Halinów
tel. 22 783 78 54
tel. alarmowy: 600 222 134
www.autokot.com.pl
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Lektura kolejnych numerów „WS” nie sk∏ania
do optymizmu odnoÊnie do perspektyw rozwojowych dzielnicy, ale doceniam starania i pomys∏
Szanowni Paƒstwo!
uruchamiania kolejnych budów ulic w sposób,
PisaliÊcie, ˝e b´dzie remont stacji PKP Wesojaki jest mo˝liwy przy krótkiej ko∏drze.
∏a. Nadal jest tragicznie, brudno, po∏amane wiaKilka refleksji odnoÊnie do edukacji i sportu.
ty, ma∏o ∏awek.
Weso∏a jest najm∏odszà dzielnicà Warszawy.
Tu˝ obok parkuje dziennie za darmo setka aut.
Oznacza to, ˝e mieszka tu sporo osób majàcych
To mo˝e postawiç pancernà skrzynk´ z napisem:
dzieci w wieku szkolnym, ale te˝ takich, które
„Parkujesz auto – wrzuç 5 z∏otych na remont wynieêle zarabiajà i p∏acà podatki niejednokrotnie
posa˝enia peronu”, bo nasze w∏adze razem
wy˝sze ni˝ w starszych dzielnicach, gdzie odsez PKP b´dà tkwiç w epoce socjalizmu przez kotek emerytów jest proporcjonalnie wy˝szy. Nalelejne 100 lat. I mo˝e nie doczekamy si´ takiej
˝a∏oby zatem domniemywaç, ˝e w∏adze stolicy
oprawy, jakà ma przystanek Stadion, ale budka
zamiast zmniejszaç co roku, powinny zwi´kszaç
z kawà i herbatà i dach na g∏owà oraz jakieÊ
bud˝et Weso∏ej. Skoro coraz wi´cej ludzi w wiekwiaty mog∏y by na tym peronie kiedyÊ zaistnieç.
ku produkcyjnym tu mieszka i p∏aci coraz wi´ksze daniny na rzecz miasta, wi´ksza cz´Êç tych
Barbara C.
podatków powinna wracaç do nas, a nie wraca.
OczywiÊcie jest nieszcz´sne janosikowe, o któ***
rym wiadomo, ale nie tylko o to chodzi. W doDroga Redakcjo,
st´pnych informacjach mo˝na doczytaç, ˝e
bardzo mnie denerwuje fakt nast´pujàcy – na wyw tegorocznym bud˝ecie na dotacj´ oÊwiatowà
sokoÊci budujàcej si´ szko∏y przy ul. Cieplarnianej
idzie niemal po∏owa bud˝etu weso∏owskiego. To
p∏ynie Kana∏ Wawerski i pomi´dzy ul. Cieplarniasporo w dzielnicy bez ulic, latarni i kanalizacji,
nà a Jeêdzieckà ktoÊ zagrodzi∏ przejÊcie p∏otem
chocia˝ wiem, ˝e jednak troch´ zrobiono
metalowym – pytam, czy to jest zgodne z praw ostatnich latach. JesteÊmy ciàgle na szarym
wem. Uprzejmie prosz´ o wyjaÊnienie tej sprawy.
koƒcu warszawskich dzielnic w „temacie” ulic
PS. B´dzie to bezpieczna droga do szko∏y dla
i latarni. O ile uwa˝am za s∏usznà decyzj´ o bumoich wnuków.
dowie w Weso∏ej kolejnej szko∏y, o tyle mam
Imi´ i nazwisko
wàtpliwoÊci co do kosztów utrzymania hali spordo wiadomoÊci redakcji
towej w Starej Mi∏oÊnie. Zawsze by∏em przeciwny tej inwestycji, ale przekonywano mnie, ˝e
***
chocia˝ hala kosztuje z parkingami 20 milionów,
to koszty jej utrzymania spadnà na central´. Jest to niestety
Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa nr 12
wierutna bujda. Jak
im. E. Bu∏haka w Warszawie-Weso∏ej
wiadomo, rzàd przerzuci∏ koszty utrzyma05-075 Warszawa, ul. Armii Krajowej 9
nia edukacji i sportu
na barki samorzàdów,
ZAPRASZA
a to oznacza, ˝e za
koszty roczne utrzyW ROKU SZKOLNYM 2012/13
mania
megahali
w sercu SM zap∏acisz
dzieci 6-letnie do klasy I
Ty, drogi podatniku,
nawet je˝eli nigdy
z dobrodziejstw tej hali
Oferujemy:
nie skorzystasz, a nie
✱ przyjaznà, zindywidualizowanà edukacj´
widz´ pomys∏u, jak jà
✱ intensywnà nauk´ j´zyków obcych (j. angielski
wykorzystaç i przez
codziennie, dodatkowo j. niemiecki, francuski)
wi´kszoÊç roku stoi
✱ nauk´ p∏ywania na basenie
pusta. Przy tej okazji
chcia∏bym poprosiç
✱ nauk´ czytania metodà symultaniczno-sekwencyjnà,
Pana
Burmistrza
zapobiegajàcà dysleksji prof. J. Cieszyƒskiej
o wyliczenie, ile nas
✱ ró˝norodne metody pracy anga˝ujàce wszystkie
rocznie kosztuje utrzyzmys∏y wed∏ug teorii Howarda Gardnera

Listy do redakcji

✱

szerokà gam´ zaj´ç pozalekcyjnych

✱

opiek´ na Êwietlicy w godz. 7.30–17.30

Informacje i zapisy:
tel. 22 773 55 92 (w godz. 8.00–16.00)

manie hali sportowej – pràd, ogrzewanie itd. Te
koszty sà „utopione” w dotacji oÊwiatowej, wi´c
nie k∏ujà w oczy, ale pytanie jest zasadne. Mo˝e
bowiem si´ okazaç, ˝e bardziej si´ op∏aca hal´
wyburzyç, dzia∏ki sprzedaç z zyskiem, a tych kilku ch∏opców, którzy od czasu do czasu odbijajà
tam pi∏k´, woziç na koszt podatników taksówkami do hali sportowej w Aninie, gdzie i basen, i lodowisko, i ka˝dy od dzieciàtka do emeryta od
Êwitu do nocy coÊ dla siebie znajdzie.
Igor Pogorzelski
Nawiàzujàc do przys∏anego do redakcji „WS”
listu od czytelnika, który wyra˝a liczne wàtpliwoÊci odnoÊnie poziomu wykorzystania hali sportowej przy ul. Klimatycznej 1 i kosztów, jakie
zwiàzane sà z jej utrzymaniem, prezentujemy
poni˝ej szczegó∏owà informacj´ na ten temat.
Dzia∏alnoÊç obiektu to przede wszystkim prowadzenie zaj´ç sportowych i rekreacyjnych dla
dzieci i m∏odzie˝y z naszej dzielnicy, ale te˝ integracja Êrodowiska lokalnego, promowanie zdrowego
stylu ˝ycia i wspania∏a reklamówka Weso∏ej.
W zwiàzku z tym, ˝e obiekt jest integralnà cz´Êcià Gimnazjum nr 119, to w godzinach
8.00–16.00 prowadzone sà tu wy∏àcznie zaj´cia
WF dla 522 uczniów oraz pozalekcyjne zaj´cia
sportowe – SKS.
W godzinach popo∏udniowych w hali realizowane sà bezp∏atne dla m∏odzie˝y z ca∏ej dzielnicy programy sportowe oraz treningi cz∏onków
klubów sportowych dzia∏ajàcych na terenie
dzielnicy Weso∏a. Sà to:
1. Uczniowski Klub Sportowy „Judo Fight Club”
– 210 osób w tym 168 dzieci.
2. Klub Sportowy „Weso∏a” sekcja pi∏ka no˝na
– 180 zawodników.
3. Uczniowski Klub Sportowy „VICTOR”
- sekcja badminton – 40 zawodników.
- sekcja badminton – 35 zawodników.
W godzinach wieczornych hal´ wynajmujà
osoby prywatne – w wi´kszoÊci okoliczni mieszkaƒcy. Du˝à popularnoÊcià cieszy si´ uprawiany
rekreacyjnie lub wyczynowo tenis sto∏owy, badminton, pi∏ka no˝na, siatkówka. Dziennie
z obiektu korzysta ok. 250 osób.
Obiekt umo˝liwia organizacj´ i przeprowadzenie zawodów sportowych, festynów i imprez rekreacyjnych. W roku 2011 by∏y to m.in.:
• Turniej pi∏ki no˝nej „Family Cup” 2011;
• Mistrzostwa Warszawy w Karate Tradycyjnym
oraz Warszawska Olimpiada M∏odzie˝y;
cd. na str. 11 ➽

SPROSTOWANIE
W wydaniu nr 135 „WS” w artykule pod tytu∏em: „Teatr poszukujàcy odniós∏ kolejny sukces” wkrad∏ si´ b∏àd w nazwiskach m∏odych artystów.
Poprawnie brzmiàce nazwiska to Marcin FRANIEWSKI oraz JOMANA
SALAMEH. Za pomy∏k´ przepraszam.
Weronika Iwaƒczyk-Olszewska

10

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

• Turniej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
m. st. Warszawy w Szabli Dziewczàt i Ch∏opców w dwóch kategoriach wiekowych 11–12
lat i 13–14 lat;

• Festiwal badmintonowy – ranga mi´dzynarodowa;
• Mistrzostwa Mazowsza w Szachach Szkó∏
Podstawowych, Gimnazjalnychci Ponadgimnazjalnych;
• Miko∏ajkowy Ogólnopolski Turnieju Korfballa;
• Puchar Polski juniorów w szabli m´˝czyzn i kobiet;
• Mistrzostwa Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy w unihokeju dziewczàt i ch∏opców.

GoÊcinnie przeprowadzili trening:
• Warszawskie Stowarzyszenie
Rugby na wózkach „FOUR
KINGS”,
• Polskie Stowarzyszenie graczy Ultimate – frisbee.
Ca∏kowity koszt poniesiony
na utrzymanie obiektu w 2011 r.
wynosi 361 000,00 z∏, natomiast wp∏ywy z wynajmowania
hali to 202 152,00 z∏.
Sàdzimy, ˝e to dobry bilans,
jak na poczàtek.
Renata Tyszkiewicz
Katarzyna Zakrzewska

Program OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy:
• 2 maja (Êroda), godz. 9.00
UroczystoÊç zwiàzana ze ÂWI¢TEM NARODOWYM 3 MAJA oraz DNIEM FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Miejsce: Plac przed budynkiem Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 33.
Organizatorzy: Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, 1. Warszawska Brygada
Pancerna im. Tadeusza KoÊciuszki, OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
• 6 maja (niedziela), godz. 16.00
CZERWONY KAPTUREK – przedstawienie
dla dzieci w wykonaniu Teatru Bajlandia.
Kto nie zna opowieÊci o ma∏ej dziewczynce,
która w´drujàc przez las do chorej babci, spotyka na swojej drodze groênego wilka... Klasyczna
bajka w ca∏kowicie nowej formie, opowiedziana lekko, barwnie i z humorem. Jak Czerwony
Kapturek poradzi sobie z wilkiem? Czy straszny
wilk musi byç z∏y? Na te pytania znajdziecie odpowiedê, jeÊli przyjdziecie na przedstawienie!
• 7 maja (poniedzia∏ek), godz. 18.00
GWIAZDY TAMTYCH LAT – spotkanie z Januszem Horodniczym poÊwi´cone Kazimierzowi
GrzeÊkowiakowi i Hannie Bielickiej. W programie prezentacja filmowa oraz opowieÊci wspominkowe.
Jest to spotkanie dla tych, którzy chcà wspólnie powspominaç postacie tych wielkich artystów swojego pokolenia. Pos∏uchaç ich piosenek, skeczów, g∏osu, przypomnieç sobie jak wyglàdali i przenieÊç si´ w innà epok´. Wszystko to
„wyczaruje” nam Janusz Horodniczy przy pomocy swoich filmów telewizyjnych. Oprowadzi
nas po nich jako aktor, ale i Êwiadek wydarzeƒ
tamtych lat. Opowie o swoich kontaktach z bohaterami spotkania, wspólnych wyst´pach, ciekawostkach i ploteczkach.
Janusz Horodniczy – wilnianin, aktor, twórca
Kabaretu Jednego Aktora „Szczypta”, programów
„˚artoteka”, „Przy Szabasowych Âwiecach”

i „Rzecz wstydliwa”, autor programów w Programie 1 Polskiego Radia pt. „Noc z Gwiazdà”.

Êwi´conego dzieciƒstwu, dorastaniu i ˝yciu Henryka Sienkiewicza.

• 12 maja (sobota), godz. 12.00
I FESTIWAL „CERAMIKA. MOC ˚YWIO¸ÓW”.
W programie: kiermasz r´kodzie∏a warszawskich
pracowni i twórców, zaj´cia dla dzieci z cyklu
WARSZTATY LEONARDA, konkurs toczenia
na kole naczynia ceramicznego, WERNISA˚
wystawy prac artystów ceramików: Magdaleny Czerwosz i Dariusza Osiƒskiego, wyk∏ad multimedialny Marka ¸asisza pt. „Bogowie, ludzie i hieroglify, czyli najciekawsze przyk∏ady ceramiki z prekolumbijskiej Ameryki”, prezentacja techniki wypa∏u raku oraz koncert w wykonaniu Rafa∏a Wondo∏kowskiego.
Organizatorzy: OÊrodek Kultury w Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy, Pracownia Ceramiki Artystycznej MIMBRES
Patronat medialny: WiadomoÊci Sàsiedzkie,
portale: stara-milosna.pl, wesola-gazeta.pl.
Wspó∏praca: Zwiàzek Ceramików Polskich,
Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Ceramików KERAMOS, Ceramik LOCO.
Sponsor: Piekarnie-Cukiernie PUTKA.

• 26 maja (sobota),
godz. 19.00
NILS PROJECT –
koncert polsko-francuskiego zespo∏u w ramach trasy promujàcej
najnowszà p∏yt´ „Voyageur”.
Prosto z Pary˝a –
world music, reggae,
jazz i funk! Nils Project
to energia, groove i finezja w jednym.
Podczas koncertów zespó∏ balansuje pomi´dzy akustycznym graniem, reggae, muzykà funk
a jazzem – zawsze pozostajàc jednak w konwencji muzyki pop.
Sk∏ad zespo∏u: Nicolas Dupont – wokal, To masz KoÊmiƒski – gitara akustyczna, Wesley
Barbé – perkusja, Rémi Liffran – bas, Florent
Duval – klawisze.
• 27 maja (niedziela), godz. 15.00
CZAS TWÓRCZYCH DOKONA¡ – prezentacja
dorobku sekcji artystycznych dzia∏ajàcych
w OÊrodku Kultury oraz Filii Pogodna.

• 19 maja (sobota), godz. 19.00
CZAS UCIEKA –
koncert punkrockowy
zespo∏u
ZWARCIE
W INKUBATORZE.
• 21 maja (poniedzia∏ek), godz. 18.00
ÂLADAMI AUTORA
JANKA MUZYKANTA
– projekcja filmu Tomasza Gajowego po-

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
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Loco Festiwal ceramiczny!
Ekipa „Ceramik Loco” – Dorota ¸asisz i Kasia
Winiarska zapraszajà na jedyny w swoim rodzaju festiwal ceramiczny, który odb´dzie si´
12 maja br. na terenie OÊrodka Kultury w Warszawie-Weso∏ej. Takiej imprezy niewàtpliwie
w naszej dzielnicy jeszcze nie by∏o. WÊród wie-

lu wspania∏ych zaproszonych twórców oraz pracowni ceramicznych, które wyeksponujà swoje
prace, wÊród wielu zaplanowanych atrakcji
na ten dzieƒ, równie˝ i loco kolektyw weêmie
swój udzia∏! Zapraszamy wszystkie dzieci i m∏odzie˝ do wzi´cia udzia∏u w konkursie toczenia
na kole naczynia ceramicznego.

Zapisy odbywaç si´ b´dà od godz. 12.00
przy kramiku „Ceramik Loco”, a ju˝ od godz.
13.00 b´dziemy toczyç, lepiç, zajadaç bu∏eczki ufundowane przez „Piekarnie, Cukiernie
PUTKA” i Êwietnie si´ bawiç. Konkurs poprowadzi Kasia Winiarska. Warto podjàç wyzwanie, bowiem zwyci´zcy otrzymajà ciekawe nagrody ufundowane przez OÊrodek Kultury
w Warszawie-Weso∏ej, drobne, ceramiczne niespodzianki powsta∏e w pracowni „Mimbres”,
a ponadto wszystkie prace zostanà wysuszone, wypalone i zaprezentowane na pokonkursowym wernisa˝u.
Wi´cej informacji na temat I Festiwalu Ceramika „Moc ˚ywio∏ów znajdziecie Paƒstwo na
stronie organizatorów – OÊrodka Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, oraz na
stronie „Mimbres. Pracownia Ceramiki”:
www.mimbresceramika.blogspot.com/p/zapra
szam -polecam.html.
Szczegó∏owy opis konkursu, sk∏ad jury oraz
termin wernisa˝u znajdziecie Paƒstwo na stronie
„Ceramik Loco”: ceramikloco.blogspot.com/p/
aktualnosci.html.
Zabierzcie tego dnia swoich przyjació∏, rodzin´, znajomych, sàsiadów i wszystkich, kogo
spotkacie po drodze do Weso∏ej, na spotkanie
z ˝ywio∏ami: wodà, ogniem, ziemià i powietrzem! Czekamy na Was, do zobaczenia!

Wielkanocne
warsztaty
Jak co roku Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna zorganizowa∏o wielkanocne zaj´cia plastyczne. Odby∏y si´ one 31 marca.
Dzieci dekorowa∏y jajka styropianowe, malujàc je farbami akrylowymi lub naklejajàc efek-

towne wzory metodà decoupage. Powsta∏y
kolorowe kartki wielkanocne oraz podstawki
do jajek. Warsztaty prowadzi∏a Gra˝yna Bany.
Tym razem zaj´cia odby∏y si´ u Pani Ewy Lirskiej, która goÊci∏a nas w swojej pracowni
Hobbart w Starej Mi∏osnej, b´dàcej jednoczeÊnie sklepem z ciekawymi pomys∏ami.
Gra˝yna Bany

Dorota ¸asisz

Program OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”, filii OK Weso∏a:
• 10 maja (czwartek), godz. 19.00
WOJNA NIE MA
W SOBIE NIC Z KOBIETY – monodram w wykonaniu Danuty Borowieckiej na podstawie
ksià˝ki Swiet∏any Aleksijewicz. Akompaniament – Mateusz Wachowiak.
Spektakl jest inscenizacjà dramatycznych
wspomnieƒ kobiet radzieckich z czasów II wojny Êwiatowej i rosyjskiego totalitaryzmu. Ró˝norodnoÊç postaci granych przez aktork´, niekiedy z humorem, wzruszajàce piosenki i muzyka, nadajà tej sztuce wyjàtkowà aur´.
Monodram jest oparty na bestsellerowej
ksià˝ce pod tym samym tytu∏em Swiet∏any Aleksijewicz, jednej z najwybitniejszych dziennikarek
Europy. Jej ksià˝ki zosta∏y przet∏umaczone na
22 j´zyki i sta∏y si´ kanwà spektakli teatralnych
i scenariuszy filmowych.
• 17 maja (czwartek), godz. 19.00
WERNISA˚ wystawy malarstwa Ireneusza
Zastawnego.
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• 18 maja (piàtek), godz. 10.40
INSTRUMENTY Z DUSZÑ – koncert
z cyklu „Filharmonia Narodowa dla
dzieci” na dwoje skrzypiec, altówk´
i wiolonczel´.
Kwartet smyczkowy jest niekwestionowanym liderem wÊród klasycznych
zespo∏ów kameralnych. W programie
koncertu znajdà miejsce fragmenty
s∏ynnych kwartetów ró˝nych czasów.
Nadto poka˝emy i wyjaÊnimy naszym s∏uchaczom, na czym polega fenomen tego zespo∏u,
a wi´c zajrzymy do pracowni kompozytorów
i wykonawców kwartetów smyczkowych.
W koncercie dla dzieci instrumenty z maleƒkà,
ale bardzo goràcà, muzycznà duszà b´dà ze sobà rozmawiaç na dwa, trzy i cztery g∏osy. Nie zabraknie tak˝e muzycznych ciekawostek i niespodzianek.
• 20 maja (niedziela), godz. 18.00
AkordeoNOWA PODRÓ˚ MUZYCZNA – koncert w wykonaniu Warszawskiego Duetu Akordeonowego w sk∏adzie: Jacek Ma∏achowski
i Piotr Kopietz.
Koncert jest swoistà podró˝à po niektórych
gatunkach i stylach muzycznych. Ciekawe aran˝acje, dobre wyczucie muzyczne oraz doskona-

∏e umiej´tnoÊci gry na
akordeonie, a przy tym
odpowiedni dobór programu powodujà, i˝ koncert ma charakter atrakcyjnego i rozrywkowego, a jednoczeÊnie wartoÊciowego artystycznie
spektaklu muzycznego.
W repertuarze duetu
znajdujà si´ barokowe arcydzie∏a o bogatej
formie i brzmieniu, utwory ilustracyjne pe∏ne
muzycznej swobody i wdzi´ku oraz utwory
wspó∏czesne.
• 24 maja (czwartek), godz. 19.00
NIE ÂWI¢CI GARNKI LEPIÑ – rozstrzygni´cie
konkursu ceramicznego oraz wystawa naczyƒ
wykonanych na kole garncarskim podczas I Festiwalu „Ceramika. Moc ˚ywio∏ów”.
Filia OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a
OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH
„POGODNA”
Os. Stara M∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa, tel. 22 427 37 74
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W Bibliotece Publicznej...
SPOTKANIE Z BEATÑ OSTROWICKÑ
Pierwszy dzieƒ wiosny sp´dziliÊmy bardzo kulturalnie. ZaproponowaliÊmy szóstoklasistom ze
SP nr 171 spotkanie z Beatà Ostrowickà, autorkà
powieÊci dla dzieci i m∏odzie˝y. Pisarka opowiada∏a o swojej pracy, warsztacie twórczym, ksià˝kach i stworzonych przez siebie postaciach.
W zwiàzku z tym, ˝e rok 2012 jest Rokiem Janusza Korczaka – pani Beata zainteresowa∏a
uczestników spotkania swojà najnowszà ksià˝kà
„Jest taka historia. OpowieÊç o Januszu Korczaku”. Jest to wzruszajàca opowieÊç o wychowankach warszawskiego Domu Sierot i o ich
ukochanym Starym Doktorze – pedagogu, który
poÊwi´ci∏ ca∏e ˝ycie dzieciom, propagujàc ich
prawa. W 1942 r. zgin´li wszyscy razem w obozie zag∏ady w Treblince.
Spotkanie z Panià Beatà mia∏o charakter rozmowy, dyskusji, autorka Êwietnie nawiàza∏a kontakt
z m∏odymi ludêmi.
Na liczne pytania
stara∏a si´ znaleêç
odpowiedê, nawet
na trudne – Kto jest
Korczakiem naszych czasów? Po
spotkaniu uczestnicy mieli mo˝liwoÊç
zakupienia najnowszej ksià˝ki autorki
wraz z dedykacjà i niektórzy ch´tnie z tej okazji skorzystali. Po autografy ustawi∏a si´ kolejka.
Beata Ostrowicka debiutowa∏a w 1995 r. powieÊcià „Niezwyk∏e wakacje”. Jest laureatkà kilku nagród. Wspó∏pracuje z „Misiem” i „Âwierszczykiem”
oraz od 2001 r. z ∏ódzkim wydawnictwem „Literatura”, w którym ukazujà si´ jej kolejne ksià˝ki.
Polecamy ksià˝ki Beaty Ostrowickiej dost´pne
w naszych zbiorach: „Âwiat do góry nogami”,
„Zaledwie kilka dni”, „Z∏a dziewczyna”, „Tajemnica szkatu∏ki”, „Eliksir przygód” i najnowsza „Jest
taka historia. OpowieÊç o Januszu Korczaku”.

li i tradycji opowiadania historii w Afryce. Niczego nie spisywano, opowieÊç by∏a sposobem
na przekazywanie z pokolenia na pokolenie tradycji, wiedzy historycznej, màdroÊci ludowych.

SpoÊród wielu historii tego spotkania dzieci
z zapartym tchem wys∏ucha∏y opowieÊci o wielkim pajàku Anansim. To jedna z postaci mitologii i legend Afryki. W przypowieÊciach i bajkach
Anansi jest przedstawiany jako bohater cechujàcy si´ szczególnym sprytem i màdroÊcià, odpowiedzialny jest za to, ˝e inni widzà rzeczy takimi,
jak on chce. Historie o nim pozwalajà wierzyç,
˝e nawet najs∏abszy cz∏owiek mo˝e zwyci´˝yç
w starciu z silnym przeciwnikiem, dzi´ki swojemu sprytowi i sile rozumu.

˚EGOTA – RADA POMOCY ˚YDOM
„Kto milczy w obliczu mordu – staje si´
wspólnikiem mordercy. Kto nie pot´pia – ten
przyzwala.” (Zofia Kossak-Szczucka)
˚egota (Rada Pomocy ˚ydom przy Delegacie
Rzàdu RP na Kraj) zosta∏a za∏o˝ona 4 grudnia
1942 roku, jako kontynuacja za∏o˝onego we wrzeÊniu tego samego roku przez Zofi´ Kossak-Szczuckà i Wand´ Krahelskà-Filipowicz Tymczasowego Komitetu Pomocy ˚ydom. Polska by∏a jedynym krajem, w którym okupacyjne prawo niemieckie przewidywa∏o kar´ Êmierci dla osób ukrywajàcych lub pomagajàcym ˚ydom. JednoczeÊnie
w∏aÊnie w Polsce powsta∏a Rada Pomocy ˚ydom,
która by∏a jedynà w okupowanej przez nazistów
Europie instytucjà paƒstwowà ratujàcà ˚ydów od
BAJKI AFRYKA¡SKIE W ZIELONEJ
zag∏ady. Zosta∏a uhonorowana medalem SprawieNa spotkanie z opowieÊcià i muzykà (23 mardliwy WÊród Narodów Âwiata przyznawanym
ca) zaprosiliÊmy klasy 0 ze SP nr 172 w Zieloprzez Instytut Pami´ci Yad Vashem w Jerozolimie.
nej. Gwidon Cybulski opowiedzia∏ dzieciom o roTemat ˚egoty, jej struktur´, sposoby dzia∏ania
omówi∏ historyk – Tomasz Roguski. Prelegent przedstawi∏ wybrane spoÊród wielu
sylwetki Polaków zas∏u˝onych ratowaniem ˚ydów – Zofi´
Kossak-Szczuckà, Juliana Grobelnego, Iren´ Sendlerowà, Sio05-077 Warszawa, os. Stara Miłosna, ul. Trakt Brzeski 60c
str´ Matyld´ Getter,
tel. 22 773 24 12, 22 773 00 99
Ks. Marcelego Gowww.kluburody.pl
dlewskiego (proboszcza parafii Wszystkich
Âwi´tych mieszczàcej
si´ na terenie ówcze-

snego getta). Na spotkaniu obejrzeliÊmy te˝ relacje Êwiadków – film „˚ycie za ˝ycie” Macieja
Pawlickiego i Arkadiusza Go∏´biowskiego.
DKK W MAJU
Zapraszamy na dyskusje o ksià˝kach: „Pokuta” Ian McEwan (14 maja, godz. 12.00), „Âniadanie z Sokratesem” Robert Smith (21 maja,
godz. 12.00), „Listy mi∏oÊci” Maria Nurowska
(28 maja, godz. 12.00).
IX OGÓLNOPOLSKI TYDZIE¡ BIBLIOTEK
8–15 MAJA 2012 W WESO¸EJ
Program:
• 8 maja (wtorek),
godz. 18.30 – OTWARTE
LEKCJE HISTORII.
W maju na spotkaniu
historycznym proponujemy literacki wàtek – opowieÊç o s∏ynnej parze
Pawle Jasienicy i jego ˝onie Zofii O’Bretenny (TW
„Ewa”). GoÊciem spotkania b´dzie Joanna Siedlecka – znana eseistka,
autorka g∏oÊnych i kontrowersyjnych ksià˝ek
m.in. o Herbercie, Gombrowiczu, Kosiƒskim.
• 10 maja (czwartek), godz. 10.00
– OPOWIEÂCI Z TYKWY.
Spotkanie z bajkà afrykaƒskà, ze sztukà opowiadania historii i muzykà etnicznà w wykonaniu
Gwidona Cybulskiego. Liczba miejsc ograniczona, zapisy pod numerem: 22 773 40 08.
• 10 maja (czwartek), godz. 18.30
– WERNISA˚ WYSTAWY „KOPIE M¸ODYCH
ARTYSTÓW”. Wystawa potrwa do 4 czerwca.
Na wystawie prezentowane b´dà prace sekcji rysunku i malarstwa weso∏owskiego OÊrodka Kultury.
Obrazy powsta∏y pod opiekà Gra˝yny Bany. M∏odzi
artyÊci zmierzyli si´ z twórczoÊcià Jana Vermeera,
Vincenta van Gogha, Diego Velazqueza, Walentina
Aleksandrowicza Sierowa i Ludwika Maciàga.
Wszystkich zainteresowanych proponowanymi
spotkaniami zapraszamy do Biblioteki G∏ównej,
przy ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31. WST¢P WOLNY!
ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ W WARSZAWIE
Odjazdowy Bibliotekarz to rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich mi∏oÊników ksià˝ki, bibliotek i rowerów, organizowany
podczas Tygodnia Bibliotek. W tym roku termin
rajdu jest przesuni´ty o tydzieƒ – na 19 maja.
Organizatorzy: Biblioteka Przystanek Ksià˝ka, Mediateka START-META, warszawscy bibliotekarze, Stowarzyszenie Bibliosfera.org,
Serwis Bibliosfera.net.
Kontakt: odjazdowa-warszawa@bibliosfera.net
Termin rajdu: 19 maja (sobota).
Start: godz. 12.00, Przystanek Ksià˝ka (ul.
Grójecka 42).
Meta: Mediateka START-META.
Wi´cej informacji na stronie www.odjazdowybibliotekarz.pl.
Serdecznie zapraszamy!
Justyna Kwiatkowska
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go charakterystycznym zarostem Hemingwaya, noblisty, zostaje „ucz∏owieczony” w pi´knej historii mi∏oÊci Ernesta i jego pierwszej ˝ony – Hadley
Richardson. Najpierw burzliwe zaloty,
Êlub, potem wyjazd z Chicago do Pary˝a, do Êwiata bohemy. Jazz, alkohol,
pi´kne kobiety, atmosfera rywalizacji
– jak w tych warunkach b´dà egzystowaç paƒstwo Hemingwayowie?
Goràco polecam!

Kàcik bibliofila
Madame
Hemingway
Paula McLain
Autorka powieÊci, którà mam
przyjemnoÊç Paƒstwu zaprezentowaç, studiowa∏a poezj´, co niewàtpliwie nie pozostaje bez znaczenia dla jej
pisarskiej twórczoÊci. Ksià˝ka Madame
Hemingway jest tego najlepszym dowodem; jej lekki, ale niezwykle subtelny
styl prozy pi´knie ∏àczy si´ z narracjà
lirycznà. Obraz starszego, obdarzone-

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. McLain P. – Madame Hemingway
2. Deaver J. – Carte Blanche
3. Akunin B. – Dekorator
4. Radge A. B. – Na pastwiska zielone
5. Min A. – Per∏a Chin

W Twoim ogrodzie

RoÊliny na kwietniki sadzi si´
w okresie ich najwi´kszej dekoracyjnoÊci. Stosowany materia∏ do
kompozycji jest bardzo zró˝nicowany i zazwyczaj dzieli si´ go na
Kwietnik sezonowy to najbardziej kolorowa
kilka grup ze wzgl´du na form´ rozmna˝ania
forma zagospodarowania terenów zieleni, stanoi sadzenia. Do grupy roÊlin jednorocznych uprawiàca nieod∏àczny element przestrzeni miejskiej
wianych co roku z nasion, nale˝à tzw. w∏aÊciwe
przy rondach, alejach spacerowych, parkach
roÊliny jednoroczne m.in. aksamitka, oraz wieloi miejskich skwerach. Dywanowy, mozaikowy
letnie uprawiane z nasion jako jednoroczne, np.
lub wyd∏u˝ony zwykle sk∏ada si´ z kilku zmian
˝eniszek meksykaƒski, lwia paszcza. Kolejnà
kompozycji roÊlinnych – wiosennej, letniej i jegrup´ stanowià roÊliny dwuletnie, przede
siennej. W ogrodzie roÊliny jednoroczne stanowszystkim bratki, stokrotki, które sadzi si´ wczewià mi∏e dla oka urozmaicenie rabat krzewnych
snà wiosnà, gdy zaczynajà kwitnàç albo ju˝ jei bylinowych, nasadzenia w donicach lub koszysienià – wtedy zimujà na kwietnikach, niekiedy
kach ustawionych przy ciàgach komunikacyjkwitnàc podczas ∏agodnej zimy. Sà jeszcze roÊlinych czy tarasach. Âwietnie spe∏niajà si´ jako
ny wieloletnie niezimujàce w gruncie np. pelarwype∏nienie balkonowych skrzynek. Zazwyczaj
gonie – rabatowa i bluszczolistna, alternantera
roÊliny jednoroczne intensywnie kwitnà, zapowabna, irezyna Herbsta, santonina cyprysikochwycajàc paletà barw. Kwietniki w ogrodach
wata oraz roÊliny cebulowe, bulwiaste i k∏àczoprzydomowych wykonane z roÊlin jednoroczwe, które wymagajà wykopania na zim´ i przenych – nie zimujàcych z gruncie – rzàdzà si´
chowywania w odpowiednich pomieszczeniach,
jednak innymi prawami ni˝ te, które stanowià winp. galtonia, mieczyk, dalia, paciorecznik.
zytówk´ miast. RoÊliny jednoroczne nale˝y stoZe wzgl´du na pochodzenie i rodzaj sadzenia
sowaç wy∏àcznie jako uzupe∏nienie i dodatek
roÊlin przestrzega si´ te˝ odpowiednich terminów,
do kompozycji drzew, krzewów i bylin – szkielektóre determinujà wyglàd i kompozycj´ kwietnitu i podstawy ogrodowego zakàtka.
ków. W terminie wiosennym, który trwa od po∏owy kwietnia, sadzimy
OÊrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej m.in. bratki i stokrotki.
W drugiej po∏owie
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk
maja mo˝na zaczàç
komponowaç kwietni• NOWOCZESNE METODY LECZENIA: bólów kr´gos∏upa,
ki z roÊlin jednoroczzmian zwyrodnieniowych, bólów g∏owy, wad postawy (zaj´cia
nych produkowanych
indywidualne i grupowe), dyskopatii
z rozsady: sza∏wii, pe• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA
tunii, lobelii, pelargonii
• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce
itp. Na jesieni cieszyç
b´dà chryzantemy,
• Gimnastyka korekcyjna – zaj´cia indywidualne i grupowe
z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.
astry i starce.
• Aerobic – pilates, çw. wyszczuplajàce, çw. kszta∏tujàce, stretching
Planujàc nasadze• Joga dla kr´gos∏upa
nia roÊlin jednorocznych nale˝y uwzgl´dWarszawa-Weso∏a
niç ich zestawienia nie

Kwietnik sezonowy

tel.

22 773 22 53
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ul. S∏onecznej Polany 5

6. Lee M. – W´drówka Marty
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Widmark M. – Tajemnica gazety
2. t∏. (z ang.) Zaraƒska A. – Franklin
uczy si´ wspó∏pracy
3. Butschkow R. – Mam przyjaciela kosmonaut´
4. Wittmann M. – Maszyny i pojazdy:
budowa drogi
Literatura popularnonaukowa:
1. Bret D. – Elizabeth Taylor: dama,
kochanka, legenda
2. Antoszewski A. – System polityczny
RP
3. Fitzjohn T. – Taƒczàcy z lwami: moja
afrykaƒska przygoda
Iza Zych

tylko pod wzgl´dem pory kwitnienia, ale te˝ wysokoÊci, szerokoÊci rozrastania si´ oraz koloru
liÊci i kwiatów. Na pierwszym planie najlepiej sadziç roÊliny niskie o jasnych, pastelowych kolorach, natomiast w g∏´bi kwietnika – roÊliny wy˝sze, o ciemniejszych lub bardziej nasyconych
barwach. Na kwietniku oglàdanym ze wszystkich stron najwy˝sze roÊliny sadzi si´ w Êrodku
zachowujàc centralny punkt kompozycji przyciàgajàcy wzrok. Kwietniki sezonowe w ogrodach
przydomowych powinny tworzyç du˝e plamy
barwne w trzech, czterech kolorach lub stosujàc
kompozycje kolorystyczne z jednej palety barw
ciep∏ej (odcienie ˝ó∏ci, pomaraƒczy, czerwieni,
bràzów) lub zimnej (biele, ró˝e, fiolety, b∏´kity,
srebra). Ograniczenie kolorystyczne jest wa˝ne,
aby nie wprowadzaç do kompozycji ogrodu wra˝enia chaosu i nieuporzàdkowania.
Kolor roÊlin nie wyst´puje jednak samodzielnie, ale towarzyszy mu zawsze pokrój – bry∏a
geometryczna o ÊciÊle okreÊlonej strukturze.
Dlatego te˝ w uk∏adach barwnych obok koloru
nale˝y braç pod uwag´ pozosta∏e cechy roÊlin,
takie jak ich struktura, kszta∏t oraz kontekst otoczenia, nat´˝enie Êwiat∏a i warunki glebowe.
Ka˝da kompozycja powinna byç prosta i naturalna, a przy tym posiadaç swój w∏asny charakter
wprowadzajàcy dodatkowy walor do ogrodu.
W miejscach wypoczynku lepiej zastosowaç roÊliny pachnàce o spokojnych barwach kwiatów.
Posiadanie kwietnika sk∏adajàcego si´ z roÊlin
jednorocznych jest przy wielu zaletach wizualnych
sprawà doÊç kosztownà. IloÊç roÊlin jakà nale˝y
zakupiç, aby uzyskaç zadowalajàcy efekt, oraz kilkukrotne wysadzanie ich w ciàgu roku sprawiajà,
˝e inwestycja staje si´ pracoch∏onna i wysokobud˝etowa. Powinno si´ wi´c tak planowaç rabaty
roÊlinne, aby podstaw´ kompozycji stanowi∏y roÊliny wieloletnie – drzewa, krzewy i byliny, a roÊliny jednoroczne stosowaç z nale˝ytym umiarem.
Nina Klejnowska
Architekt krajobrazu, projektantka ogrodów
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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). 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
dnia 18 maja 2012 r.

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

Decoupage – nasz
wielkanocny przystanek
Nasza grupa „Malarstwo sztalugowe”, która powsta∏a
i tworzy w ramach dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia Nasza Weso∏a
zrobi∏a sobie „przystanek” zwiàzany z ozdabianiem pisanek
wielkanocnych. Wybra∏yÊmy popularny decoupage, czyli ozdabianie
przedmiotów poprzez
naklejanie na nie wyci´tych bàdê wyrwanych
kolorowych obrazków
z serwetek. Ca∏a reszta,
czyli wykaƒczanie – to
ju˝ indywidualny pomys∏ ka˝dej z nas. Tutaj
mog∏yÊmy u˝yç swojej
wyobraêni i wykorzystaç
jà do woli. Powsta∏y
przepi´kne pisanki – kolorowe i nastrojowe, które by∏y Êlicznym dodatkiem na wielkanocnym stole.
Anna Janecka
Stowarzyszenie Nasza Weso∏a

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!

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

KASZUBACH
POKOJE LUB CA¸Y DOM W NOWO WYBUDOWANYM GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

Na skraju lasu, w pobli˝u jeziora, du˝y teren – 14 ha z dobrym dojazdem.
Wspania∏a baza wypadowa na wycieczki rowerowe, kajakowe i piesze.
Wymarzone miejsce na spokojny i cichy wypoczynek.
O wi´cej informacji prosimy dowiadywaç si´ mailem
na adres: marcin@dom-kaszubski.pl

Wolne w terminach: 15 czerwca – 21 lipca oraz 11 sierpnia – 30 wrzeÊnia

www.dom-kaszubski.pl

17

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Szkolny festiwal talentów
Pierwszy dzieƒ wiosny jest dniem wyjàtkowym. Od wieków mia∏ znaczenie magiczne. Tradycyjnie uwa˝any jest za koniec mrocznej zimy,
a poczàtek pe∏nej nadziei wiosny. Âwiat roÊlin
i zwierzàt budzi si´ do ˝ycia. Przylatujà ptaki
z ciep∏ych krajów, na drzewach pojawiajà si´
pierwsze pàki. Mo˝emy schowaç grube p∏aszcze i czapki. Ale w tym ca∏ym zamieszaniu pami´tamy równie˝ o tradycjach. Jednà z nich jest
topienie marzanny (czyli zimy pod postacià kobiety ubranej w stare
ubrania). Drugà tradycjà jest Dzieƒ Wagarowicza (w starszych
klasach), poniewa˝ tego dnia nikt nie chce
siedzieç w ∏awkach.
A my, Zespó∏ Szkó∏
94 w Warszawie, zapoczàtkowaliÊmy
inny
zwyczaj. W tym dniu
odby∏ si´ u nas Szkolny
Festiwal Talentów. Ten
dzieƒ przywitaliÊmy weso∏o, kolorowo i tanecznie.
Dzieci zaprezentowa∏y swoje zdolnoÊci i umiej´tnoÊci. By∏o na co popatrzeç. W udekorowanej
wiosennie auli odby∏y si´ pokazy i wyst´py. OglàdaliÊmy popisy taneczne, wokalne oraz gry na fortepianie i gitarze. Du˝e oklaski zdobyli tancerze
breakdance, westerndance i rock and rolla. Pi´kny
wyst´p zaprezentowa∏a Kasia Szadkowska
(kl. IIIa) w grze na fortepianie utworów „Polonez”
Fryderyka Chopina i „Inwencje dwug∏osowe” Jana Sebastiana Bacha oraz Kinga Raczyƒska
(kl. IIIb) w utworze Ludwiga Van Beethovena „Dla

Elizy”. Zachwyci∏a nas równie˝ gra na gitarze Oliwii Kozd´by (kl. IIIb) i Paulinki Proƒczuk (kl. IIIa)
w utworach „Oda do radoÊci” oraz „P∏ynie Wis∏a
p∏ynie”. Mateusz Kupiec (kl. IIIa) zaprezentowa∏
piosenki ludowe „Kuku∏eczka” i „Za wielkim morzem, Ty” zespo∏u Brathanki. A „zuchenki” (kl. IIIc)
rozbawi∏y publicznoÊç zabawnymi piosenkami.
PodziwialiÊmy uk∏ady gimnastyczne, pokazy
karate i judo, a nawet, w wykonaniu Tosi ¸ab´ckiej (kl. Ic), doÊwiadczenie chemiczne. Du˝e wra˝enie zrobi∏ na nas wyst´p Wiktorii Scury (kl. IIIb),
która zaÊpiewa∏a tytu∏owy utwór Celine Dion z fil-

Idea zabawy jest prosta: „Poczuj wiosn´
w swojej szafie i w sercu”. Ch´tne osoby z poszczególnych klas wzi´∏y udzia∏ w konkursie-pokazie mody wiosennej. W trakcie zabawy ucznio-
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Barbara ˚bikowska, wych. kl. IIIa

„Godzina dla Ziemi”w SP Nr 171
Szko∏a Podstawowa nr 171 w Weso∏ej robi
wszystko, by uÊwiadomiç uczniom, jak wa˝ne
jest dbanie o Ziemi´ – nasz dom.
31 marca o godz. 20.30
zgas∏y Êwiat∏a w 128 krajach
na ca∏ym Êwiecie z okazji zorganizowanej przez WWF „Godziny dla Ziemi”. Teraz „godzina” jest wyjàtkowa, gdy˝ ma
zwracaç uwag´ ludziom, aby
dbali o naszà planet´ tak˝e
na co dzieƒ.
Kolejny ju˝ raz nasza szko∏a
bardzo pr´˝nie i z ogromnym
zaanga˝owaniem przystàpi∏a do akcji „Godzina
dla Ziemi”. Z tej okazji uczniowie na kolejnych lekcjach przyrody omawiali nasze codzienne zachowania ograniczajàce zmiany klimatyczne, poruszali problem wykorzystania energii odnawialnej.

Uczniowie z naszej szko∏y w klasach 0–3 i 4–6
na lekcjach wykonywali plakaty promujàce akcj´,
a na lekcjach j´zyka polskiego uk∏adali wiersze.
Rozstrzygni´to konkurs na
naj∏adniejszy i najbardziej pomys∏owy plakat oraz ciekawy
wiersz promujàcy to wydarzenie. Dzieci wykona∏y wiele
pi´knych prac, jednak jury
zdo∏a∏o wy∏oniç zwyci´zców.
31 marca nasza szko∏a te˝
wzi´∏a, jak co roku, udzia∏ w akcji, gaszàc Êwiat∏a w budynku.
Dzi´ki takim akcjom wi´cej
ludzi przejmuje si´ losami Ziemi. Pami´tajà te˝,
aby dbaç o Ziemi´ na co dzieƒ, a nie tylko
od Êwi´ta.
mgr El˝bieta Potyra∏o
i mgr in˝. Dorota Strupiechowska

wie Êpiewali wiosenne piosenki
z muzykà przygotowanà przez nauczyciela muzyki pana Jana Potyra∏o, rozszyfrowywali wiosenne przys∏owia.
Za najbardziej wiosennie ubranà osob´ Jury
przyzna∏o kolejno I miejsce (klasa VI) – Daria
Malon, II miejsce (klasa V) – Wiktoria Wierzbowska i III miejsce (klasa IV) – Ola Witkowska.
By∏y nagrody, oklaski i ciep∏a, wiosenna atmosfera.
Marzena Delak
Barbara Szkur∏at

w kontekÊcie szkolnym. Kompetencje matematyczne to tak˝e zdolnoÊç rozumienia i wykorzystywania umiej´tnoÊci matematycznych w obszarze pozamatematycznym, pozaszkolnym.
Daje przygotowanie do ˝ycia we wspó∏czesnym
Êwiecie, w którym dominuje nauka i technika.

WieÊci z SP nr 174
Wiosna fashion
21 marca rozpocz´∏a si´ kalendarzowa wiosna. Aby uczciç ten wyjàtkowy dzieƒ, po raz kolejny w Szkole Podstawowej nr 174 odby∏a si´
impreza dla uczniów klas IV–VI pt. „Wiosna Fashion” organizowana przez panià Barbar´
Szkur∏at, opiekunk´ samorzàdu uczniowskiego,
oraz jej podopiecznych.

mu „Titanic”. Ale najwi´ksze brawa nale˝a∏y si´
Angelice Szor (kl. IIb) wraz z partnerem Bartkiem
za pokaz taƒca latynoamerykaƒskiego w pi´knym
kostiumie i fryzurze. Oglàdajàcy (p. dyrektor,
uczniowie, wychowawcy i rodzice) nagradzali
utalentowanych, zdolnych i odwa˝nych gromkimi
oklaskami i okrzykami zachwytu. W holu szko∏y
podziwialiÊmy równie˝ zaprezentowane na sztalugach prace plastyczne Kasi Szadkowskiej (kl. IIIa)
oraz wyroby ceramiczne uczniów klas IIIb i c. Wyst´py dostarczy∏y nam du˝o radoÊci i Êwietnej zabawy. Tego dnia nikt si´ nie nudzi∏ i b´dziemy
jeszcze d∏ugo go wspominaç. Witaj wiosno!!!

Matematyka na co dzieƒ
W kolejnym cyklicznym konkursie matematycznym, organizowanym przez nauczycielk´
przedmiotu panià Joann´ Budyƒskà, wzi´li
udzia∏ ch´tni uczniowie z klasy IV ze Szko∏y Podstawowej nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi.
Konkursy majà zach´ciç do rozwijania zainteresowaƒ matematycznych i umiej´tnoÊci radzenia sobie z matematykà w codziennych czynnoÊciach. Poprzez ˝artobliwie sformu∏owane zadania uczeƒ doskonali techniki i kompetencje matematyczne. Przekonuje si´ przy tym, ˝e matematyka nie jest przedmiotem oderwanym
od rzeczywistoÊci, wykorzystywanym jedynie

Z kolei w lutym odby∏ si´ konkurs pt. „Zegary i zegarki”, którego laureatem zosta∏ Piotr Bednarczuk.
Tematem kolejnego – kwietniowego konkursu by∏y
„Âwiàteczne przygotowania” – pierwsze miejsce
zdoby∏a Ola Witkowska, a wyró˝nienia – Kamil Sadowski, Marta Jaskulska i Miko∏aj Dziuba.
Zwyci´zcom gratulujemy i zach´camy do
przygody z matematykà!
Marzena Delak
Joanna Budyƒska
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bieƒstwa, rozpatrywanego
z ró˝nych perspektyw –
matematycznej, psychologicznej oraz oczywiÊcie filozoficznej.
Wyk∏ad pana Profesora, pokazujàcy uczniom
jak bardzo inspirujàcymi filozoficznie sà zagadnienia prawdopodobieƒstwa i niepewnoÊci, sta∏ si´
punktem wyjÊcia do dyskusji o tym, jak radzimy
sobie w codziennych sytuacjach z ocenà prawdopodobieƒstwa, co o naszych staraniach w tym
zakresie mówi nam nauka, wreszcie o tematach
takich jak Êwiaty mo˝liwe oraz kalkulowanie ryzyka wliczonego w pewne dziedziny ludzkiej aktyw-

noÊci, np. budowanie elektrowni atomowych.
Uczniowie zainteresowani filozofià mieli okazj´ zobaczyç, jak ciekawe efekty potrafi przynieÊç namys∏ filozoficzny nad problemami
na pierwszy rzut oka ma∏o z tà dziedzinà zwiàzanymi. Przyk∏ady analizowane przez Profesora Pi∏ata zaciekawi∏y niektórych z nich na tyle, ˝e postanowili na w∏asnà r´k´ przeprowadziç doÊwiadczenia majàce potwierdziç pozyskane informacje – co zaowocowa∏o przeprowadzonymi
na lekcjach filozofii amatorskimi badaniami statystycznymi nad prostymi grami karcianymi.
Warto te˝ zaznaczyç, ˝e by∏a to wizyta dodatkowo o tyle istotna, ˝e pan Profesor sam
przed laty uczy∏ w szkole, do której teraz znów
mia∏ okazj´ zawitaç – spotkanie po latach okaza∏o si´ nader owocne i inspirujàce.

Spotkanie z filozofià
Niedawno w Zespole Szkó∏ Niepublicznych
im. Emanuela Bu∏haka goÊci∏ prof. dr hab. Robert Pi∏at, filozof, zawodowo zwiàzany z Uniwersytetem Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego
w Warszawie i Polskà Akademià Nauk, autor
licznych prac z zakresu teorii poznania i filozofii
j´zyka, zajmujàcy si´ tak˝e tematykà literackà
i muzycznà. Uczniowie Gimnazjum i Liceum
Ogólnokszta∏càcego mieli okazj´ wys∏uchaç wyk∏adu poÊwi´conego zagadnieniu prawdopodo-

4. Nades∏ane prace stanowiç b´dà
w∏asnoÊç organizatora i nie b´dà
zwracane.
5. Ka˝da praca plastyczna na odwrocie
powinna zawieraç nast´pujàce informacje: imi´, nazwisko, wiek ucznia
oraz telefon i adres szko∏y.
6. Prace mo˝na z∏o˝yç w sekretariacie szko∏y albo przes∏aç na adres szko∏y:
Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa nr 12
Ul. Armii Krajowej 9, Warszawa-Weso∏a
7. Termin nadsy∏ania prac to 18 maja 2012 r.
8. Rozstrzygni´cie konkursu – 25 maja 2012 r.
9. Imiona i nazwiska laureatów zostanà zamieszczone na stronie internetowej szko∏y:
www.emanuel.pl. Dodatkowo laureaci zostanà poinformowani telefonicznie.
10. Odbiór nagród oraz wystawa nades∏anych
prac odb´dzie si´ 2 czerwca 2012 r. podczas
organizowanego w szkole pikniku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów
do wzi´cia udzia∏u w konkursie!!!
Izabela NieÊcierewska

Konkurs Plastyczny
„W Krainie Snów”
Zapraszamy wszystkich uczniów szkó∏ podstawowych (klas 0-VI) do udzia∏u w konkursie
plastycznym „W krainie snów”. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach:
• Uczniowie klas 0–III
• Uczniowie klas IV–VI
Organizatorem konkursu jest Spo∏eczna
Szko∏a Podstawowa im. Emanuela Bu∏haka
w Warszawie-Weso∏ej.
Regulamin
1. Udzia∏ w konkursie polega na wykonaniu samodzielnie pracy plastycznej. Technika dowolna p∏aska. Format pracy A4 lub A3.
2. Szko∏a mo˝e zg∏osiç do konkursu dowolnà
iloÊç osób.
3. Ka˝dy uczestnik mo˝e zg∏osiç do konkursu
tylko jedna prac´.

Marcin Dudek
nauczyciel filozofii i etyki
w Zespole Szkó∏ Niepublicznych
im. Emanuela Bu∏haka w Weso∏ej

„Weso∏a”
Lubi´ mieszkaç tu w Weso∏ej
Chodz´ do ciekawej szko∏y,
Ludzie zawsze uÊmiechni´ci
Nazwa kr´ci – wniebowzi´ci.
Pe∏no sklepów i atrakcji
Ca∏oroczny cykl wakacji
– ptactwo tu Êpiewa naj∏adniej
I stypendium czasem spadnie.
Hej Weso∏a! Hej Weso∏a!
– uÊmiechni´ta nazwa wo∏a –
Jadà ludzie wielkà drogà
I nadziwiç si´ nie mogà...

z IVb i Franek Baron z Vb to
„szcz´Êliwa szóstka”, która
reprezentowa∏a naszà szko∏´ w dzielnicowych eliminacjach. Do g∏ównego fina∏u przeszed∏ uczeƒ IVb – Kuba Dmochowski.
Mamy cichà nadziej´, ˝e swojà interpretacjà
„Pani Twardowskiej” A. Mickiewicza zaskarbi
uznanie komisji konkursowej ;-).

Warszawska Syrenka
W SSP nr 12 jak co roku by∏o wielu ch´tnych
uczniów, którzy zg∏osili si´ do szkolnych eliminacji
w konkursie recytatorskim. M∏odzi recytatorzy stan´li na wysokoÊci zadania. Za to jury mia∏o twardy orzech do zgryzienia. Iwo Król z Ic, Justyna Kleczkowska z IIa, Hela Grzàdkowska z IIIa,
Kuba Dmochowski z IVb, Franek Wieczorkowski

Uczennica jest laureatkà (II miejsce)
konkursu literackiego pt. „Dlaczego lubi´
mieszkaç w Weso∏ej” – 2010 r.

Barbara Oksztulska

LAGUNA – PRALNIA WODNA
➤

Ma∏gorzata Antosik, kl. Va
Szko∏a Podstawowa nr 173
im. Górników Polskich

SPECJALIZUJEMY SI¢ W PRANIU WODNYM: kurtek
i ko∏der puchowych, kocy, narzut, zas∏on i firanek

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY
Dr n. med. Iwona Bzd´ga

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 ∏
➤
➤

lekarz stomatologii ogólnej

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

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

specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

( 022 773 38 83, 0 602 351 757
00

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

WYBIELANIE Z¢BÓW
LECZENIE CHIRURGICZNE
RTG Z¢BÓW - CYFROWO
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Zajàczek w tenisówkach
1 kwietnia w klubie tenisowym Break odby∏a
si´ zaj´cza impreza tenisowa.
Z okazji zbli˝ajàcych si´ Êwiàt wielkanocnych
trenerzy Breaka postanowili zrobiç dzieciom prezent i zorganizowali dla wszystkich ch´tnych bez-

p∏atnà zabaw´ na kortach. GoÊci przyby∏o wielu
– od godziny 14.30 do 20.00 klub odwiedzi∏o ok.
siedemdziesi´cioro dzieci wraz z rodzicami.
Trenerzy przygotowali wiele atrakcji. Dla m∏odszych dzieci na rozgrzewk´ wyÊcigi kurczaków,

potem slalomy wymagajàce
skupienia i precyzji – mi´dzy
innymi bieg z jajkiem na ∏y˝ce,
nast´pnie podbijanie baloników na rakietach, bitwa na pi∏ki, zabawy z chusta animacyjnà, tradycyjne i bardzo
lubiane przez dzieci „berki”
i „murarze”, a na koniec
– poszukiwania czekoladowych jajek oraz kolorowanie tych prawdziwych. W mi´dzyczasie by∏o malowanie buziek oraz pocz´stunek, a dla rodziców kawa,
herbata i ciasta gratis. Dla starszych dzieci,
chcàcych szlifowaç swoje tenisowe umiej´tnoÊci i wzorowaç si´ na Agnieszce Radwaƒskiej, zosta∏ przeprowadzony prawdziwy turniej tenisowy deblowy, przeplatany grami zespo∏owymi: pi∏kà no˝nà, unihokejem i pi∏kà r´cznà. Na koniec odby∏a si´ bitwa na przerzucanie
balona nape∏nionego wodà. Ka˝dy uczestnik zaj´czej imprezy otrzyma∏ dyplom, magnes z logo,
a tak˝e jajko – maluchy jajka dyngusówki, a star-

6 oczek
Pokazaç, ˝e planszówki sà dalej ni˝
Chiƒczyk i Grzybobranie. Ma∏o, sà dalej
ni˝ Scrabble. Taki cel przyÊwieca∏ imprezie zorganizowanej 31 marca w Spo∏ecznej Szkole Podstawowej nr 12.
W organizacji dnia pomogli: Urzàd
Dzielnicy Warszawa Weso∏a – nagrody
dla uczestników, wydawnictwa Egmont
i Granna – ofiarowanie gier pokazowych
i nagród oraz IPN– przekazanie wydanych przez instytut gier. Rebel – przys∏a∏
troch´ plakatów i gad˝etów.
Imprez´ zorganizowali nauczyciele ze Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej nr 12 i Stowarzyszenie Rozwiƒ Si´.
GoÊcinnie Daniel Niewieczerza∏ opowiedzia∏
o grach RPG, a ekipa Warhammera zaprezentowa∏a makiet´ i rozgrywk´.
Poznaç planszówk´ znaczy zagraç w nià.
Uczestnicy dnia gier dostawali kupony. Za zagranie w gr´ otrzymywali podpis instruktora. Tak
wype∏niony kupon by∏ przepustkà do losowania
nagród – gier sponsorowanych przez Urzàd
Dzielnicy Weso∏a.
Podczas imprezy odby∏y si´ turnieje:
• P´dzàce ˚ó∏wie o 14.30,
• Quiz Ortograficzny o 15.30,
• Qwirkle o 17.00.
Przebojowe gry na 6 oczek to Fauna junior,
S∏owo Stwory, Duchy.
Bardzo cz´sto grano w Kraby, Unikat, Hoop, P´dzàce ˚ó∏wie, Pami´ç, Make and Break, Kajko i Kokosz – wyprawa Êmia∏ków, Piraci – karaibska flota.
Powodzeniem cieszy∏y si´ gry historyczne:
Kolejka, Mali Powstaƒcy, Na Grunwald.
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Gracze zagrali tak˝e w Osadników z Catanu,
Wysokie Napi´cie, Drako, Podaj Ceg∏´.
W pierwszej edycji 6 oczek uczestniczy∏o
oko∏o 100 osób. Przyznam, ˝e liczyliÊmy na
wi´kszà frekwencj´. MyÊleliÊmy, ˝e wi´kszoÊç

si czeko-jaja. Najlepsi z ka˝dej grupy
wiekowej
dostali
czekoladowe zajàce.
Klub
tenisowy
Break zorganizowa∏
ju˝ wczeÊniej podobnà zabaw´ na
miko∏ajki, która da∏a
dzieciom równie du˝o radoÊci. Nasze
imprezy sà bezp∏atne i skierowane do
dzieci trenujàcych w szkó∏kach tenisowych Breaka, ale zapraszane sà równie˝ dzieci z okolicznych szkó∏ i przedszkoli. Na co dzieƒ w klubie
przy ul. Korkowej 78 trenujà dzieci (zaczynajà
ju˝ trzylatki), m∏odzie˝ oraz doroÊli. Z niecierpliwoÊcià czekamy na nast´pne równie udane imprezy. Budujàce jest to, ˝e w dobie wszechw∏adnego internetu i telewizji dzieci oraz m∏odzie˝
chcà sp´dzaç czas po sportowemu. Wi´cej informacji o nadchodzàcych akcjach oraz atrakcjach na stronie www.tenisbreak.pl.
Madgalena Szmyd

doros∏ych pozostanie z przywiezionymi dzieçmi
i b´dzie gra∏a.
Bardzo pocieszajàce jest to, ˝e statystycznie
ka˝dy z uczestników zagra∏ w 5 gier. Wiele pude∏ek nie zamyka∏o si´ przez ca∏y dzieƒ. Grano
w ciep∏ej i przyjaznej atmosferze.
Na koniec dnia odby∏o si´ losowanie kuponów. Wylosowani bardzo si´ cieszyli, a spora
grupa niewylosowanych pocieszy∏a si´, kupujàc
gry w dzia∏ajàcym podczas imprezy sklepie
Planszomania.
W poniedzia∏ek s∏ysza∏em ju˝ pierwsze relacje
z rozegranych partii w domu. Opowiada∏y dzieci
i rodzice. Wiadomo, ze bezpieczniej graç w zaciszu domowym. MyÊl´, ˝e nam wszystkim potrzebne jest tworzenie bezpiecznej przestrzeni
publicznej, dlatego zapraszamy za rok.
Dzi´kuj´ tym, którzy pomogli i grali.
Czarek Kielczyk

Robusiowe Zajàce Wielkanocne
Na poczàtku kwietnia w Niepublicznym
Przedszkolu „RobuÊ”
odby∏y si´ warsztaty
ekologiczne pt. „Ekosianko”. Zaj´cia poprowadzili twórcy ludowi – w programie
zosta∏o przewidziane
tworzenie ciekawych
figurek z siana i s∏omy.
Pomys∏owoÊç dzieci

by∏a zaskakujàca. Z „ekosianka” powsta∏o wiele zajàczków, kurek, kogucików
i kurczaczków. Prace wykonane przez dzieci w tematyce
wielkanocnej okaza∏y si´
Êwietnym prezentem dla rodziców na Êwiàteczny stó∏.
Wi´cej informacji i zdj´ç
www.robus.pl.
Ewelina Dobosz
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Fundacja Szkoły Społecznej w Warszawie-Wesołej

zaprasza dzieci w wieku 2,5–6 lat
do otwieranego w 2012/13 r.
przedszkola artystyczno-j´zykowego

„BUŁHACZEK
„BUŁHACZEK”
BUŁHACZEK”
W naszym przedszkolu dzieci:
rozwinà swojà kreatywnoÊç
(zaj´cia ceramiczne, twórcze myÊlenie,
plastyczne, teatralne, muzyczne)
nauczà si´ j´zyków obcych (j. angielski
codziennie)
b´dà eksperymentowaç, doÊwiadczaç,
poznawaç wszystkimi zmysłami
otaczajàcy Êwiat
nauczà si´ wspólpracy w grupie
b´dà uÊmiech´te, odwa˝ne i dobrze
przygotowane do szkoły

UCZYMY OD PRZEDSZKOLA
DO MATURY!!!
Informacje i zapisy:
(22) 773 55 92, w godz. 8.30–16.00
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Fenomenalny Fryderyk
Wyremontowany dworek, odrestaurowany
park i nowoczesne pawilony obs∏ugi turystycznej, tak powita∏a nas ˚elazowa Wola – miejsce
urodzin wybitnego artysty Fryderyka Chopina.

Uczniowie klasy III SP 171 podczas wycieczki mogli sami poznaç to nowoczesne muzeum,
jakim obecnie jest ˚elazowa Wola. Dzieci obejrza∏y dwa krótkie filmy o ˝yciu znanego na ca∏ym
Êwiecie geniusza muzycznego Chopina, pozna∏y
jego rodzin´ oraz miejsca, w których mieszka∏
i tworzy∏. W odÊwie˝onych wn´trzach dworku
pani przewodnik opowiedzia∏a o ciekawych faktach i anegdotach z ˝ycia Frycka. M∏odzi uczestnicy wycieczki na pewno zapami´tali wiele wa˝nych informacji. Potwierdzeniem tego mo˝e byç
wypowiedê jednej z uczennic klasy IIIc – Alicji,
która relacjonujàc mamie wydarzenia z wyciecz-

ki powiedzia∏a, ˝e „by∏ to jeden z najlepszych dni w jej
˝yciu”. Alicja, jak i wi´kszoÊç uczniów, by∏a pod
ogromnym wra˝eniem informacji, które na temat ˝ycia
F. Chopina przygotowa∏a dla
nas pani przewodnik Ewa
J´drzejewska.
Niestety nie mieliÊmy okazji wys∏uchaç koncertu chopinowskiego, bowiem te rozpoczynajà si´
dopiero w maju. Po spacerze w pi´knie zaaran˝owanym i wypiel´gnowanym parku udaliÊmy si´
do Nieborowa, gdzie
dzieci uczestniczy∏y
w warsztatach „Wielkie
pranie” oraz „Zdobienie pisanek” tradycyjnà metodà ∏owickà.
Warsztaty z zastosowaniem tradycyjnych, starych metod
prania na wsi cieszy∏y
si´ ogromnà popularnoÊcià. Ka˝dy z uczestników móg∏ poczuç,
jak trudna by∏a praca
nosiwody i samodzielnie przynieÊç wod´
w wiadrach. Nast´pnie

BETI

FASHION STYLE

wlaç jà do bali, i na tarze,
u˝ywajàc szarego myd∏a,
wypraç brudne tkaniny. Du˝o Êmiechu, radoÊci i energii
wywo∏a∏y te „nienowoczesne” warsztaty.
W dobrych humorach
z pi´knie wykonanymi pisankami udaliÊmy si´ na „piknik
pod chmurkà”. Wspólne
ognisko, pieczenie kie∏basek,
pi´kne widoki na pobliskà
stadnin´ koni, tak dzieci sp´dzi∏y czas pod koniec
naszej wyprawy do miejsca urodzenia F. Chopina.
M. Rysak, A. Krysiak, D. Czarnecka-Jagoda

MIĘDZYKULTUROWE LATO
W WESOŁEJ edycja lata
ga
Dru

Anin, ul. Kajki 97 pon.-pt. 11-18, sobota 10-14

wiele atrakcji i wiedzy goście z US, UK, Hiszpanii
świetna zabawa, nauka od native speakers
osłuchanie z językiem i nauka

GALERIA ODZIEŻY DAMSKIEJ

wiek - 5-12 lat

KOŃCÓWKI KOLEKCJI

TOREBKI

ODZIEŻ W ROZMIARACH

S–XXXL

świetna zabawa!

Fiesta

2-6 lipca '12

Tydzień gorących atrakcji w rytmach flamenco!
Gry i zabawy prosto z kraju słońca i pomarańczy!

English Tea

2-6
9-13lipca
lipca'12
'12

Tydzień fascynujących gier z angielską herbatką
w tle.
16-20 lipca '12

American Summer

Tydzień wakacji w amerykańskim stylu.
Animatorzy zza mórz nie pozwolą się nudzić!

ul.Wspólna 55,Wesoła-Zielona, tel. 22 773 40 28
więcej informacji na:

www.szkola-dwujezyczna.pl

Odetnij ten kupon i złóż w sekretariacie
Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wesołej
a otrzymasz 10% rabatu na Międzykulturowe Lato!
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wane jajko, ser, chleb
i ciastka dla psów. Do najcz´stszych zaburzeƒ spotykanych wÊród tych gryzoni
nale˝à: padaczka, cukrzyca, udar cieplny.
Od wielu lat nie s∏abnàcym zainteresowaniem
ze strony hodowców cieszà si´ chomiki. Najcz´Êciej hodowane sà chomiki syryjskie, chiƒskie
i d˝ungarskie. Sà to zwierz´ta bardzo aktywne,
dlatego te˝ potrzebujà zabawek, aby si´ nie nudziç. Klatk´ nale˝y wyÊcieliç trocinami lub sianem. ˚ywimy je tylko raz dziennie. Pokarm ich to
przede wszystkim mieszanki zbo˝owe z dodatkiem kukurydzy, orzeszków ziemnych, a tak˝e
surowe warzywa i owoce (marchew, seler, jab∏ka, banany), gotowane jajka i ser. Problemy zdrowotne to m.in.: biegunki, ropnie g∏owy, wypadanie worków policzkowych, z∏amania koƒczyn.
Mam nadziej´, ˝e przybli˝y∏am Paƒstwu
(choçby w stopniu podstawowym) zasady
utrzymania i ˝ywienia niektórych gryzoni hodowanych w naszym kraju. Dzi´ki lepszemu poznaniu tych zwierzàt i zrozumieniu ich potrzeb
b´dziemy mogli lepiej o nie zadbaç i dzi´ki temu
d∏u˝ej cieszyç si´ ich towarzystwem.

Gryzonie – zwierz´ta domowe, cz. 2
Kontynuujàc poprzedni
artyku∏, przybli˝´ tym razem
Paƒstwu niektóre wymagania Êrodowiskowe, ale równie˝ niektóre problemy
zdrowotne szynszyli, koszatniczek, myszoskoczków oraz chomików.
Szynszyle coraz cz´Êciej
sà hodowane w Europie i Ameryce Pó∏nocnej ze
wzgl´du na swój sympatyczny i mi∏y wyglàd.
Klatka dla nich powinna byç wy∏o˝ona trocinami.
W naturze ˝yjà na terenach suchych, dlatego
wymagajà 2–3 razy w tygodniu kàpieli py∏owych, dzi´ki którym b´dà mog∏y usunàç z futerka t∏uszcz i zanieczyszczenia. W tym celu w klatce montujemy pojemniki z piel´gnacyjnym piaskiem. Standardowe ˝ywienie powinno zawieraç
specjalny granulat, siano, suszone owoce, a tak˝e Êwie˝e owoce, ga∏àzki drzew, marchew, kapust´. Najcz´Êciej wyst´pujàce problemy zdro-

wotne to np.: utrata ow∏osienia, biegunki, szok
termiczny, zaka˝enia uk∏adu oddechowego.
Innym gryzoniem coraz ch´tniej hodowanym
jest koszatniczka. Jest to zwierz´ stadne, dlatego nie powinno byç trzymane pojedynczo. Jest
gryzoniem bardzo aktywnym, wyposa˝onym
w mocne siekacze, dlatego te˝ klatka powinna byç du˝a, ocynkowana, bez cz´Êci plastikowych czy te˝ drewnianych. Klatka powinna byç
wyposa˝ona w pojemniki na wod´ i jedzenie
oraz w ró˝ne zabawki (ko∏owrotki). Podstawà
w diecie koszatniczek jest siano, a tak˝e nasiona traw, liÊcie brzozy, lipy, gruszy, jab∏oni, Êwie˝e i suszone warzywa. Gryzonie te êle znoszà
nadmiar cukrów w pokarmie, dlatego nie powinny spo˝ywaç s∏odyczy oraz takich owoców jak
banany i rodzynki. Najcz´Êciej wyst´pujàce choroby to: cukrzyca, zapalenia p∏uc, wady zgryzu.
Myszoskoczki (gerbile) sà to zwierz´ta bardzo wytrzyma∏e i niewymagajàce. Potrzebujà
du˝ych klatek, wys∏anych torfem, s∏omà lub poci´tym papierem. Po˝ywienie ich sk∏ada
si´ przede wszystkim
z ziaren pszenicy, ˝yta, j´czmienia i kukumgr Gabriela Baron – psycholog kliniczny
rydzy. Uzupe∏nieniem
oferuje pomoc terapeutycznà:
sà Êwie˝e owoce i wa✔
problemy ma∏˝eƒskie i rodzinne
rzywa (banan, mar✔
trudnoÊci wychowawcze
chew, jab∏ko), goto✔
niska samoocena, obni˝one sampoczucie
✔
stres, d∏ugotrwa∏e napi´cie, problemy emocjonalne
(dzieci, m∏odzie˝, doroÊli)
✔
problemy w kontaktach spo∏ecznych

Katarzyna Zakrzewska
Lekarz weterynarii

GABINET PSYCHOLOGICZNY

Gabinet Weterynaryjny
Stara Mi∏osna, ul. Rubinowa 14
Tel. 22 773 13 89, 604 871 490

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

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

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

ZEGARMISTRZ

- ZEGARY; ZEGARKI
- NAPRAWA; SPRZEDA˚
- BATERIE; SZK¸A ITP.

- PASKI; BRANSOLETY

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 158
tel. 0606 657 692
pn-pt w godz. 10-18, sob. w godz. 10-14

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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Realizacja programu stworzy∏a
mo˝liwoÊç poznania kultury, obyczajów i historii naszych wschodnich sàsiadów. Takie dzia∏ania edukacyjne
kszta∏tujà postaw´ tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i j´zyka. Spotkanie m∏odych ludzi z Polski,
Bia∏orusi i Rosji by∏o wspania∏à lekcjà, która
pozwoli∏a prze∏amaç stereotypy. Uczniowie

GimnazjaliÊci zza wschodniej
granicy majà podobne marzenia
Dzi´ki wspó∏pracy szko∏y z Panem Miros∏awem
Jagielskim, konsulem polskiej ambasady w Miƒsku, w naszej szkole kolejny raz spotkali si´ z m∏odzie˝à gimnazjalnà uczniowie szko∏y z Bia∏orusi.
2 kwietnia w Gimnazjum nr 120 im. Noblistów
Polskich goÊci∏ chór Szko∏y Muzycznej nr 8
z Miƒska. WczeÊniej swoimi wyst´pami zachwyca∏y nas dwa zespo∏y: taƒca nowoczesnego i ludowego, równie˝ ze stolicy Bia∏orusi.
MogliÊmy podziwiaç pi´kne stroje, pos∏uchaç

urzekajàcych pi´knem rosyjskich pieÊni i piosenek ludowych i obejrzeç kilka narodowych taƒców. Wyst´py zespo∏ów „KÎﬂÍÒ˚” i „C‚ﬂÚÍË”
bardzo nam si´ podoba∏y, oprócz nas obejrzeli je
uczniowie ze Szko∏y Podstawowej nr 171.

W bie˝àcym roku szkolnym odwiedzili nas
równie˝ uczniowie Gimnazjum nr 1584 z Moskwy z kl. 7 „a”. Rosyjscy koledzy przyjechali
do nas z przygotowanym programem artystycznym, w czasie którego przedstawili inscenizacj´ bajki A. S. Puszkina „O Z∏otym Koguciku”. Póêniej by∏a recytacja
wierszy S. Jesienina i A. Osieckiej,
w której wzi´li udzia∏ koledzy z Moskwy i nasi gimnazjaliÊci. Po recytacji
m∏odzie˝ Êpiewa∏a szkolne
piosenki w j´zyku rosyjskim.
Po cz´Êci artystycznej,
przy herbacie i ciasteczkach,
nastàpi∏a dalsza integracja
– uczniowie opowiadali
o swoich szko∏ach, zainteresowaniach, sposobach sp´dzania
czasu wolnego, planach na przysz∏oÊç. By∏o mnóstwo pytaƒ do rosyjskich kolegów i odwrotnie.
W czasie tych trzech spotkaƒ z m∏odzie˝à z Miƒska i Moskwy, realizowaliÊmy projekty j´zykowe – po rosyjsku, angielsku i niemiecku.
Grupy uczniów wykonywa∏y zadania z chemii, nauki o sztuce, literatury i wychowania fizycznego
– wspólne dzia∏ania bardzo sprzyja∏y integracji.

Gimnazjum nr 120 mieli okazj´ zobaczyç, ˝e
ich rówieÊnicy zza wschodniej granicy majà
podobne marzenia, plany, podobnie sp´dzajà
czas wolny i sà wspania∏ymi kompanami. Zawiàza∏o si´ wiele przyjaêni. Piszemy listy i mo˝e, wkrótce, spotkamy si´ jeszcze raz?
Jadwiga Ros∏oniec
– nauczycielka j´z. rosyjskiego
Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich

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

DR U G A PAR A S PO D NI

motortest ®
Krzysztof Szadkowski

www.motortest.com.pl
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Kàcik stylistki

Makija˝ Êlubny i fotograficzny
Âlub to wydarzenie, które si´ pami´ta. To jeden z najwa˝niejszych dni w ˝yciu kobiety, zrozumia∏e wi´c, ˝e ka˝da Panna M∏oda chce w takim dniu wyglàdaç wyjàtkowo. Suknia Êlubna i odpowiednie uczesanie nie wystarczà
do podkreÊlenia urody, dope∏nieniem ca∏oÊci jest
specjalny makija˝ Êlubny, który Panna M∏oda,
uk∏adajàc swój plan przygotowaƒ przedÊlubnych, powinna wziàç pod uwag´. Wraz z suknià,
fryzurà i bukietem tworzy harmonijnà ca∏oÊç
stylizacyjnà, która zostanie zauwa˝ona przez goÊci, zapami´tana i uwieczniona na zdj´ciach. Zadaniem makija˝u Êlubnego jest wyeksponowanie
urody, podkreÊlenie naturalnoÊci i Êwie˝oÊci
Panny M∏odej, oraz zatuszowanie ewentualnych
mankamentów skóry.

Anna, fot. Ma∏gorzata Grabczyƒska
Makija˝ Êlubny jest cz´sto pierwszym profesjonalnym makija˝em w ˝yciu Panny M∏odej.
Towarzyszy Pannie M∏odej przez wiele godzin,
przy zmieniajàcych si´ warunkach otoczenia
i porach dnia, dlatego musi byç wykonany
szczególnie starannie, profesjonalnym zesta-

wem kosmetyków, tak by równie dobrze prezentowa∏ si´ w Êwietle dziennym i sztucznym,
by by∏ wystarczajàco trwa∏y i odporny, by móg∏
przetrwaç ceremoni´ Êlubnà i ca∏onocnà zabaw´ weselnà.
Kolorystyka makija˝u powinna byç dostosowana do urody kobiety, koloru sukni oraz koloru bukietu, a forma makija˝u do kszta∏tu i rysów twarzy oraz ogólnej stylizacji Êlubnej. W przedÊlubnych
przygotowaniach nie powinno
przysz∏ej Pannie M∏odej zabraknàç
czasu na odwiedzenie salonu piel´gnacji urody. Powinna zadbaç
o ca∏e cia∏o, a szczególnie
o twarz, poddajàc si´ zabiegom
piel´gnacyjnym, które pomogà
urodzie i jednoczeÊnie zrelaksujà.
Na dobrze przygotowanej cerze
makija˝ wyglàda lepiej i b´dzie
d∏u˝ej si´ trzyma∏. Zabiegom piel´gnacyjnym przed Êlubem coraz cz´Êciej poddajà si´ tak˝e panowie, chcàcy zadbaç o cia∏o,
skór´ twarzy i ràk.
Odradzam przed Êlubem jakiekolwiek eksperymenty z kosmetykami i piel´gnacjà. Nie warto
te˝ improwizowaç z makija˝em w dniu Êlubu.
Najlepszym rozwiàzaniem jest profesjonalny
makija˝ próbny, w trakcie którego mo˝na spokojnie dobraç w∏aÊciwà kolorystyk´ i form´ makija˝u. Wiza˝ystka mo˝e tak˝e doradziç w sprawach zwiàzanych z doborem kolorów, stylistykà
i piel´gnacjà.
Coraz cz´Êciej tak˝e panowie decydujà si´
na dyskretny makija˝, szczególnie, gdy chcà zamaskowaç zmiany skórne na twarzy. Wiza˝ystka
ma w swoim kuferku profesjonalne kosmetyki
pozwalajàce w sposób bardzo naturalny zniwelowaç ró˝ne mankamenty.
W dniu Êlubu wykonywane sà zazwyczaj zdj´cia z ceremonii zaÊlubin i wesela, dlatego makija˝ Êlubny, obok swojego podstawowego przeznaczenia, powinien tak˝e w pewnym stopniu
spe∏niaç warunki stawiane makija˝owi fotogra-

ficznemu. Czasem planowana jest tak˝e oddzielna sesja fotograficzna w studio lub w plenerze.
Pamiàtkowe zdj´cia wykonuje si´ w dniu Êlubu
lub w innym dogodnym terminie. Ta druga opcja
ma wielu zwolenników, ze wzgl´du na brak poÊpiechu i stresu, które zazwyczaj towarzyszà
uroczystoÊciom. Panna M∏oda mo˝e ponownie
na∏o˝yç sukni´ i wraz z m´˝em zaszaleç
przed obiektywem, upi´kszona typowo fotograficznym makija˝em.

Joanna, fot. Przemek Blechman
Makija˝ fotograficzny rzàdzi si´ innymi prawami, jest specjalnà odmianà, której nie nale˝y myliç z u˝ytkowym. To w rzeczywistoÊci du˝a iloÊç
podk∏adu, pudru i koloru. Wiza˝ystka musi dostosowaç makija˝ do Êwiat∏a, które b´dzie u˝ywane
podczas sesji. Inna kolorystyka kosmetyków obowiàzuje przy Êwietle ciep∏ym, inna przy ch∏odnym, wa˝ne jest tak˝e, czy oÊwietlenie b´dzie
mi´kkie, czy kontrastowe. Zasadniczym zadaniem
makija˝u fotograficznego jest sprawienie, ˝eby
zdj´cie ukaza∏o urod´ w sposób naturalny. Dla
pe∏nego efektu, tak˝e twarz Pana M∏odego powinna byç przygotowana, ale dla uspokojenia dodam, ˝e nie b´dzie to widoczne na zdj´ciu.
Wszystkim nowo˝eƒcom ˝ycz´ szcz´Êcia
na Nowej Drodze ˚ycia.
W nast´pnym miesiàcu „Analiza kolorystyczna”.
Ma∏gorzata Grabczyƒska
wiza˝ystka
Dzi´kuj´ Pani Joannie i Pani Ani za zgod´
na u˝ycie zdj´ç.

Biuro Księgowe
Ewa Gadomska

Konsultacje ortodontyczne – czwartek 17 maja od godz.1500
Przyjmujàcy lekarze:
• Edyta Kuza,
• Aneta Wróbel,
• Marta Wieczorek

• wt, Êr, czw 90000 – 140000
• pon, czw0015 –0018
• wt, Êr0016 –0019
• pt 15 – 19

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

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ
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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
Warszawa-Wesoła ul. Trakt Brzeski 54 A (pawilony handlowe)

Kupuj taniej
u producenta!
www.materacewarszawa.waw.pl
Duchnów – ul. Góry Warszawskie 41, tel. 22 789 00 89
Warszawa – ul. Grochowska 119, tel. 22 612 37 82

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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PRACE WYSOKOÂCIOWE

Faktura VAT

„PO LINIE”

☎ 606-808-358
• USZCZELNIANIE RYNIEN I KOMINÓW
• MONTA˚ ANTYPTAKÓW

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

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

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

ul. 1 Praskiego Pu∏ku 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
tel. 022 499 80 59
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72
05-077 Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 22-773-36-10, 22-773-02-70, 501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz.
oferty m2
pokoi
1147 56
0/2
2
1153 56
0/2
3
1151 52
4/4
2
1154 55
1/2
2
1173 47
1/2
2

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

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

Cena
w PLN
375.000
410.000
340.000
310.000
320.000

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

Cena
w PLN
259.000
437.000
623.000
563.000
900.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
726
132
745
249
158
743
304
556
750
275
200

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

Cena w PLN
630.000
720.000
1.249.000
890.000

Rodzaj domu
Segment
Segment
Wolnostojàcy
Segment

Rok
2010
2011
2012
2011

Stan wykoƒczenia
Developerski
Developerski
Developerski
Wykoƒczony

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

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
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PROTEZY • NAPRAWA

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

SERWIS
AUTO
rok za∏. 1980

s

Exp

res

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

Witold Niedzielski
tel. 22 773-30-79
kom. 601-254-295

OFERUJE PROFESJONALNE USŁUGI W ZAKRESIE:
a Remonty, naprawy, przeglàdy
a T∏umiki – wszystkie typy
a Haki holownicze – monta˝
a Geometria kó∏ (zbie˝noÊç) komputerowo
i inne
BEISSBARTH
a Klimatyzacje
a Oleje
filtry – wymiana gratis
a Amortyzatory
a Wulkanizacja, wywa˝anie – HOFMANN
a Diagnostyka komputerowa OBD
a Opony
Czynne: pon-pt 8.00-17.00, sobota 8.00-14.00

Stara Mi∏osna 05-077, ul. Trakt Brzeski 53

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 GEODEZYJNE

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

RODZINNY DOM OPIEKI
✓ ca∏odobowa opieka piel´gniarska

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

– ANDRZEJ KRYSZY¡SKI
UL. LEÂNYCH ZIÓ¸ 12
05-077 Warszawa–Weso∏a

✓ równie˝ krótkie pobyty

§
§
§
§
§
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www.geostar.waw.pl

KANCELARIA PRAWNA

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

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

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

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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Lecznica Stomatologiczna

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

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa

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

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

+
+
+
+

Leczenie zachowawcze
+ Zabiegi estetyczne
Protetyka
+ Leczenie ortodontyczne
Chirurgia
+ Implantologia
Diagnostyka radiologiczna na miejscu:
pantomogram, rtg cyfrowe, cefalometria, tomografia szcz´k i zatok

Godziny otwarcia:

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

pon–pt 9.00–20.00
sobota 9.00–13.00

Mo˝liwoÊç p∏atnoÊci kartà

PROMOCJA
Maj 2012 – Lipiec 2012

WYBIELANIE Z¢BÓW
1000 z∏ TERAZ TYLKO 399 z∏
+

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

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

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

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
◗ Z ˝alem sprzedam BEZCZYNSZOWE mieszkanie w segmencie (2003), St. Mi∏., 89 m2 + taras/ogródek/gara˝/piwnica z miejscem na
saun´. Wysoki standard. Ciep∏e, przestronne,
s∏oneczne, pozytywne. TANIE w utrzymaniu.
Zabudowa zostaje. Tel. 515 216 773.
◗ Sprzedam BEZPOÂREDNIO mieszkanie 4 pokojowe w Weso∏ej-Zielonej, z gara˝em dwustanowiskowym, piwnicà i ogródkiem. Rozk∏ad mieszkania zaaran˝owany przez architekta wn´trz. Kontakt 605 602 308.
◗ SPRZEDAM 1/2 BLI˚NIAKA 210 m2, dzia∏ka
250 m2 atrakcyjnie po∏o˝ona w Starej Mi∏oÊnie. Tel. 506 195 647.

REMONTY mieszkaƒ, elektryka,
hydraulika, glazura, cyklinowanie,
malowanie, g∏adê, uk∏adanie pod∏óg
– szybko i solidnie. Cena do uzgodnienia. Tel. 785-972-835.
12
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà w starej mi∏osnej 1200 m2,
wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnoÊç
hipoteczna, 605 981 175 dzohar1@wp.pl
◗ Budowlana WZ 3800 m2, bezpoÊrednio, Zakr´t
ul. Wàska, 250z∏/m2, cena do negocjacji.
tel. 601314130.
◗ Sprzedam wspó∏udzia∏ 29/2791 z dzia∏ki
nr 110/4, obecnie jako miejsce parkingowe
przy ul. Pogodna oddzielna KW. 19000 PLN.
Tel. 501057364.

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

◗ Aleja Akacjowa-Sprzedam mieszkanie BEZPOÂREDNIO parter 78m miejsce gara˝owe,
piwniczka, dwa ogródki tel. 22 7732223
◗ Siedlisko 80 km kierunek W´grów. 1,5 ha,
dwa drewniane domki. 60 tys. Mo˝liwoÊç dokupienia do 5 ha po 2 z∏. Tel 609 86 44 66.
alak777@gmail.com

TRANSPORT – wywóz gruzu,
mebli, liÊci, ga∏´zi. Sprzàtanie
piwnic, gara˝y. Oczyszczanie
dzia∏ek, placy po budowie.
Tel. 607-390-585
49
◗ 7000m2 okolice Stanis∏awów k/ Miƒsk Maz.
22z∏ /m2 WieÊ Kàty Borucza. Urokliwa, budowlana, las, rzeczka, mo˝liwoÊç podzia∏u
tel. 609 86 44 66.
◗ Do wynaj´cia samodzielne mieszkanie w Halinowie. Oficyna. tel: 603 313 938.

◗ Sprzedam mieszkanie na osiedlu zamkni´tym
w Starej Mi∏oÊnie, 86 m2, 4 pokoje+ kuchnia,
2 ∏azienki, lod˝a, piwnica, 2 poziomy, 2 miejsca parkingowe, tel. 22- 773-34-11.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I HYDRAULICZNE oraz
naprawy, fachowo i solidnie.
Stara Mi∏osna i okolice.
Tel. 509-358-336.

13

◗ Sprzedam dzia∏ki rekreacyjno-budowlane
przy trasie Ostrów Mazowiecka – Ró˝an, las
i rzeka blisko. Autobus do Warszawy 100 m.
Cena za m2 20 z∏otych. Telefon 603 033 601.
◗ Sprzedam lub zamieni´ na mieszkanie atrakcyjnie po∏o˝onà dzia∏k´ budowlanà w okolicach
Zakr´tu. Szczegó∏y pod nr tel: 0-698-528-203.
◗ Sprzedam atrakcyjne mieszkanie 79,6 m2 –
Stara Mi∏osna – 3 pokoje, parter, gara˝, ogródek 98 m2, komórka lokatorska – cena 499
tys. z∏. BezpoÊrednio. Tel 601 27 85 56.
◗ Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 52 m2
(piwnica, miejsce postojowe) ul. Biesiadna.
tel. 662 137 096.

Redakcja
◗ Wynajm´ mieszkanie 3-pokojowe w Starej Mi∏oÊnie, 58 m2, ul. Jana Paw∏a II obok p´tli 502,
od zaraz. Kontakt: 503 675 079, (22) 773 82 35.
◗ Mam pokój do wynaj´cia na osiedlu Akacjowa
w Starej Mi∏oÊnie. Pokój jest nieumeblowany.
Cena ju˝ z mediami wynosi 600 z∏. wymagana kaucja. Tel. kontakt 508 123 928.
◗ Poszukuj´ do wynaj´cia mieszkania 3-4 pokojowego w Starej Mi∏osnej tel. 22 773-17-86.

OGRODY – Firma z Weso∏ej
oferuje kompleksowe us∏ugi w zakresie:
projektowania, realizacji, nawadniania,
piel´gnacji. www.greenpartner.pl
504-167-731
28
◗ Sprzedam BEZPOÂREDNIO segment naro˝ny
w zabudowie szeregowej pow. 264 m2, dzia∏ka 280 m2. Stara Mi∏osna, cicha okolica, blisko lasu. Cena 960 000 z∏ do negocjacji
tel. 501 074 796.
REMONTY, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie
glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie
(r´czne i agregatem malarskim), sucha
zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy – tel: 503-759-763.
3

Kamieniarstwo Marek Górka
– nagrobki, schody, kominki,
parapety, blaty – doradz´
bezp∏atnie. Tel. 605 654 269.
44

◗ Zamieni´ dzia∏k´ budowlano-mieszkaniowà
1000 m2 w Starej Mi∏osnej ok. ul. Topolowej,
wszystkie media w ulicy (jest aktualny MPZP) na
dzia∏k´ us∏ugowà ok. 1500 m2–2000 m2 w okolicy Starej Mi∏osnej do 3 km. Tel. 601-244-777.
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej
Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy
pokryty blachà. tel. 503 730 158.
◗ Do wynaj´cia lokal o powierzchni 43m2 w centrum Warszawa Weso∏a przy g∏ównej ulicy
obok sklepu obuwniczegotel. 601 249 250.

Remonty mieszkaƒ i domów
jednorodzinnych – glazura,
terakota, hydraulika, elektryka,
malowanie itp. Fachowo
i solidnie. Tel.: 505 630 513.

14

NIERUCHOMOÂCI

◗ Wynajm´ dom jednorodzinny wolnostojàcy
na ul. Irysów w Starej Mi∏osnej, powierzchnia
domu 126 m2, tani w eksploatacji, gara˝, spokojna okolica tel. 604 148 258.
◗ Wynajm´ segment przy ul. Konwaliowej
w Starej Mi∏osnej, powierzchnia mieszkalna
180 m2, ekonomiczny, gara˝ na dwa samochody, spokojna okolica. Tel. 604 148 258.

Geodezja – us∏ugi:

◗ SPRZEDAM TANIO pi´kny du˝y dom 300m2
na du˝ej leÊnej dzia∏ce 2000m2 w Majdanie/
/Wiàzowna 600 m od Starej Mi∏osnej. Tel.
500 123 700.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Szafka RTV: szk∏o hartowane mleczne i kolumny aluminiowe, 4 pó∏ki, szer. 90 cm, wys.
76 cm, g∏´b. 50 cm. Stan idealny. Chcesz
zdj´cia? Pisz na e-mail: phiphi.marlowe
@gmail.com Obejrzyj w St. Mi∏osna, tel.
662 190 517. Cena 390 z∏, do negocjacji.
◗ Umywalk´ „Ko∏o” wraz z baterià w∏oskà RAF.
U˝ywane, stan bardzo dobry. Ca∏oÊç sprzedam za 90 z∏. tel. 662 190 517.

US¸UGI BRUKARSKIE
Uk∏adanie kostki brukowej i granitowej.
Tanio, solidnie, gwarancja.
Zakr´t, Trakt Brzeski 185,
www.brukarstwowarszawa.com
tel.:

795-631-051

45

◗ Sprzedam pi´knà sukni´ Êlubnà (fason Princessa) z bolerkiem kupionà w 2011 r. w salonie Tylko Ona w Warszawie. Cena 1500 z∏.
Tel.: 668 258 547.

◗ Szukam gara˝u na dwa motocykle, jednym
je˝d˝´, drugi sk∏adam-Weso∏a, Sulejówek,
Otwock, Halinów, okolice. tel. 505 945 986.

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

◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131.
◗ 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.

KOREPETYCJE/NAUKA/WARSZTATY
◗ MATEMATYKA FIZYKA – dla szkó∏ Êrednich
i studentów, doje˝d˝am, dr, tel. 606 154 798.
◗ Matematyka – korepetycje, pomoc w odrabianiu
lekcji z zakresu szko∏y podstawowej i gimnazjum
udzieli mi∏a studentka, tanio i solidnie, z dojazdem na terenie Weso∏ej. Tel. 533 101 221.
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

◗ Angielski – przedszkolaki, uczniowie podstawówki, bezstresowo te˝ w formie zabawy
(ciekawe materia∏y). Certyfikat CAE, psycholog, psychoterapeuta doÊwiadczony w pracy
z dzieçmi 35zl/h Kontakt: 513-606-792,
shakka@vp.pl
◗ Komputery – naprawi´, naucz´ obs∏ugi. Student informatyki, tel. 602 122 980.

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

www.dogadajciesie.pl

◗ Poszukuj´ do wynaj´cia niedrogiego segmentu w Starej Mi∏osnej, tel. 22 773 17 86.

29

◗ MATEMATYKA!! Studentka SGH udzieli korepetycji z MATEMATYKI na poziomie szko∏y
podstawowej, gimnazjum i liceum. tel.
609 084 967.
◗ ANGIELSKI. Prywatne lekcje i konwersjacje dla
dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych z ANGIELKÑ w Starej Mi∏osnej. Tel. 22-393 53 79 lub 694 115 743.

33

tyczenia, inwentaryzacje, mapy do
projektów, podzia∏y i rozgraniczenia,
tereny zamkni´te, inne. Tel. kom.
604-979-172. E-mail: nptakazik@wp.pl

7

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
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mieszkaniowych i samochodowych

ul. Trakt Brzeski 35 (sklep Marcpol)
czynne: wt-pt 1200-1900, sob 1000-1400
48

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

◗ HISZPA¡SKI – mgr iberystyki UW, lektor i t∏umacz z wieloletnià praktykà, uczy j´zyka skutecznie i bezstresowo na ka˝dym poziomie.
Mo˝liwy dojazd. Kontakt: 604 223 087.
◗ ANGIELSKI – profesjonalne i skuteczne korepetycje, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych oraz matury, dojazd do ucznia.
Tel.: 600 229 649.
ALPINIÂCI – PRACE WYSOKOÂCIOWE,
WYCINKA DRZEW, USUWANIE GA¸¢ZI –
alpinistycznie i z podnoÊnika, MYCIE okien,
dachów, elewacji, MALOWANIE dachów,
MONTA˚E REKLAM i inne.

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

Tel. 22 783-28-37; 606-752-724
◗ 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.

BIURO RACHUNKOWE – Hanna Wilkus

8

9

◗ Angielski dla przedszkolaka i maturzysty. Mgr
j´zykoznawstwa z doÊwiadczeniem w nauczaniu dzieci i m∏odzie˝y. 60 min – 35 z∏.
Tel. 505 152 898.
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KARMY dla psów i kotów oraz art.
zoologiczne na telefon, z dostawà
do domu GRATIS. Zapraszamy!
Tel. 604-342-700, 602-323-800.
www.hauhau24.pl

◗ CHEMIA, FIZYKA, BIOLOGIA – dojazd do
ucznia. Nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie
do klasówek i testów. Kontakt: 503 410 723.
◗ 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: 0-518-339-517.

US¸UGI OGRODOWE
• Wycinanie i podcinanie drzew
• Zak∏adanie, aeracja trawników
• Porzàdkowanie ogrodów
19

Tel. 513-148-238
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW
z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç
lat doÊwiadczenia. 500 720 523.
◗ FRANCUSKI – lekcje, korepetycje. Romanistka z wieloletnim doÊwiadczeniem i przygotowaniem metodycznym, odpowiedzialna, cierpliwa, sympatyczna. Tel. 515 425 867.

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,
biuro@hannawilkus.pl, www.hannawilkus.pl

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

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

www.kodnatury.pl 692-081-969
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI na wakacje!!! Zapraszam wszystkich ch´tnych
na wakacyjny kurs j´zykowy. Zaj´cia indywidualne lub w grupach. Dojazd do ucznia.
Wszystkie poziomy. Tel: 0-518-339-517
◗ HISZPA¡SKI – Poprowadz´ korepetycje, nauk´ od podstaw, przygotowanie do egzaminów DELE oraz matur. Posiadam doÊwiadczenie w nauczaniu j´zyka na ró˝nych poziomach. Telefon 794 680 940.

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

Tel. 660-769-211

◗ Wózek Peg- Perego gondola + spacerówka,
stan dobry, styl retro – oddam w dobre r´ce.
Fotelik samochodowy Chicco dla niemowlàt,
stan bardzo dobry – sprzedam tanio – cena
50 z∏. Tel. 501-80-36-53.

R E M O N T Y- B U D O W Y
• Stany surowe, dachy, elewacje.
• Wykoƒczenia, panele pod∏ogowe i Êcienne.
• Glazura, terakota, marmur, granit.
• Malowanie, gipsy, zabudowy z p∏yt GK.

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
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Tel. 601 262 086.

Pranie, bezpy∏owe trzepanie
dywanów, tapicerki maszynà
KIRBY. Czas schni´cia 1,5 h.
27

DORABIANIE KLUCZY

tel.: 692 905 352

◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 515-34-94-60.
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◗ Business/General English – lektorka akademicka tel: 604 433 728.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam fotelik samochodowy 0–13 kg Maxi Cosi Cabrio – granatowy, u˝ywany. Cena
90 z∏, tel. 601 27 85 56.
◗ Sprzedam dom PetShop-owy oraz komplet
PetShop-ów (25 sztuk) w bardzo dobrym stanie. Tel. 607 383 175.

Tel. 606 882 558

◗ Opiekunka do dziecka podejmie prac´
od wrzeÊnia 2012 roku. 54 lata bez na∏ogów
z potwierdzonym doÊwiadczeniem. Czas pracy do ok 10 godzin dziennie. Mo˝liwoÊç podj´cia pracy z zamieszkaniem lub bez. Telefon 792 943 702.

US¸UGI GEODEZYJNE
mapy, ZUD, tyczenia,
inwentaryzacje
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Tel.: 508 895 802, 22 773 30 44
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem od lat 3 lub osobà
starszà. Jestem dyspozycyjna, uczciwa,
odpowiedzialna. tel. 692 823 921.
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem
osobà dyspozycyjnà, uczciwà i bez na∏ogów.
Posiadam referencje tel. 600 432 140.

MALOWANIE DACHÓW
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◗ Szukam pracy: sprzàtanie, opieka nad dzieckiem, opieka nad starszà osobà. Tel. kont.
603 310 664.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, prasowanie lub mycie
okien. Tel. 601-715-540.
◗ Szukam pracy dodatkowej: biurowa, cha∏upnicza, pomoc w domu itp. 501 400 044.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 22-783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ DoÊwiadczona osoba z udokumentowanym
wykszta∏ceniem pedagogicznym poszukuje
pracy jako opiekunka lub niania. Referencje.
Praktyka krajowa i zagraniczna. Opieka nad
osobami chorymi, niepe∏nosprawnymi, starszymi i dzieçmi. Tel: 22 813 24 14, 794 999 829.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 22 783-28-37, 606-752-724

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

natryskowo agregatem hydrodynamicznym. Wycena, dobór
farby stosownie do pod∏o˝a.
tel. 602 635 354

Tel: 501 560 979.
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◗ ANGIELSKI DO MATURY I POPRAWEK. Nauczycielka szko∏y Êredniej, egzaminator OKE
profesjonalnie przygotuje do matury i egzaminów poprawkowych. tel. 601-371-704
◗ KOREPETYCJE Z MATEMATYKI. Studentka finansów udzieli korepetycji z matematyki
na ka˝dym poziomie szkolnym. DyspozycyjnoÊç. Dojazd. Tel. 796 877 744

◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem podczas spotkania
rodzinnego, komunii etc tel. 532 435 664,
600 030 096 .

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Fryzjerk´ d/m oraz kosmetyczko-manicurzystk´ przyjm´ od zaraz do salonu Angelina w Weso∏ej-Starej Mi∏osnej Tel: 22-773-3920 lub 512-359-100. Dobre warunki pracy,
mi∏a atmosfera pracy od zaraz.
US¸UGI KOMPUTEROWE, wsparcie techniczne, instalacje drukarek, skanerów, itp. Pomoc
przy konfigurowaniu i instalowaniu systemów
operacyjnych, aplikacji, routerów, sieci. Rozwiàzywanie problemów. NIEDROGO. Weso∏a i Stara
Mi∏osna. Dojazd gratis. Tel. 503 055 004.
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◗ Ch´tnie przyjm´ prasowanie, sprzàtanie i mycie okien. Osoba solidna, nie palàca. Tel. 603995-507
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◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje. Tel. 507 542 645.
◗ Poszukiwana wokalistka do zespo∏u – tel:
603 313 938.
◗ „Z∏ota ràczka” us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel.: 507 097 028.

URODZINY Z KLAUNEM
zabawy i konkursy, zaj´cia dla
dzieci podczas UROCZYSTOÂCI
RODZINNYCH (komunie wesela).

tel. 600 030 096
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◗ Poszukuj´ pracy remonty, malowanie,
ogrodnicze. Tel. 793 169 455.
◗ Poszukuj´ pracy animator czasu wolnego
tel. 6000 300 96.
◗ Poszukuj´ pracy wychowawca kolonijny, kierownik wycieczki szkolnej tel. 6000 300 96.

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 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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Licencja nr 51

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

MEDYCYNA ESTETYCZNA: Botox,
modelowanie twarzy, mezoterapia, peelingi
medyczne, AQUALYX – liposukcja
bez skalpela – nowoÊç!
rabaty
LightEyes Ultra – redukcja
do
cieni i obrz´ków pod oczami
KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A
marki Jean d'Arcel, Ericson Laboratoire
DEPILACJA LASEROWA LightSheer
Porady dietetyka, testy alergiczne

60%

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

