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wiem sesja bud˝etowa,
a w czasach kryzysu
i nieustannych ci´ç bud˝etu sprawy finansowe zawsze budzà wi´ksze
emocje. Projekt bud˝etu radni poznajà najpóêniej
do 4 paêdziernika, choç znajàc kondycj´ finansowà Warszawy i wynikajàce z niej za∏o˝enia bud˝etowe, niczego rewelacyjnego spodziewaç si´
raczej nie nale˝y. Ch´tnych do Êledzenia dyskusji zapraszam do udzia∏u, poczàtek sesji jak
zwykle o 14.00 i jak zwykle w sali obrad Rady
Dzielnicy w budynku naszego Urz´du.
Na koniec jeszcze jako ciekawostk´ przytocz´
inicjatyw´ Komisji Infrastruktury. Otó˝ na wniosek
tej komisji Zarzàd Dzielnicy ma przygotowaç
wst´pne szacunkowe kosztorysy kilkudziesi´ciu
potencjalnie mo˝liwych do realizacji i pilnie potrzebnych inwestycji. Dzi´ki temu, budujàc plany
inwestycyjne na przysz∏oÊç, b´dzie si´ mo˝na
opieraç na przybli˝onych liczbach, a nie na w∏asnych wra˝eniach. Katalog ten nie jest zamkni´ty,
jeÊli sà Paƒstwo zainteresowani, czy interesujàca
Was inwestycja znajduje si´ w tym wykazie, lub
chcieliby Paƒstwo coÊ do tego wykazu do∏àczyç,
prosz´ o kontakt z radnymi z Waszych osiedli.

Z prac Rady Dzielnicy
G∏ównym punktem wrzeÊniowej sesji Rady Dzielnicy
mia∏o byç spotkanie z przedstawicielami MPWiK. Niestety, ze wzgl´du na urlop pracownika, w ostatniej chwili
MPWiK odwo∏a∏o udzia∏ swoich przedstawicieli w sesji.
Wobec powy˝szego punkt ten
zosta∏ prze∏o˝ony na nast´pne posiedzenie. Kolejnym punktem by∏o zaopiniowanie poprawki do tegorocznego bud˝etu, polegajàcej na przeniesieniu
zaoszcz´dzonej na remontach oÊwiatowych kwoty
45 tys. z∏ na dofinansowanie obiadów dla uczniów
z mniej zamo˝nych rodzin (wi´cej o tym pisz´ w odr´bnym artykule). Nast´pnie Rada Dzielnicy zapozna∏a si´ z informacjami o przebiegu akcji Lato
w MieÊcie, informacjà o stanie zaawansowania tegorocznych inwestycji, informacjà, jakimi gotowymi
projektami inwestycji dysponujemy i jakie sà zamówione. Zosta∏y one przyj´te przez radnych bez wi´kszych uwag, a sama sesja trwa∏a rekordowo krótko
jak na naszà dzielnic´, bo nieca∏e 2 godziny.
Jak sàdz´, zrównowa˝y to kolejna sesja, zaplanowana na 18 paêdziernika. B´dzie to bo-

Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski

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 paêdzierniku br. zaplanowano
spotkania w nast´pujàcych terminach:

D

• 10 paêdziernika, godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Centrum
• 17 paêdziernika, godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Zielona
• 25 paêdziernika, godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Stara Mi∏osna
Na spotkania grup osiedlowych zapraszamy
mieszkaƒców, przedstawicieli wspólnot
mieszkaniowych, stowarzyszeƒ i inne podmioty zainteresowane udzia∏em w dyskusji,
majàcej na celu popraw´ bezpieczeƒstwa
na terenie naszej dzielnicy.
Prosimy równie˝ o zg∏aszanie wszelkich
problemów zwiàzanych z bezpieczeƒstwem
na terenie dzielnicy pod numer tel. (22)
773 60 92 lub bezpoÊrednio do Delegatury.

wek szkolnych. Zgodnie
z uchwa∏à, stypendium „Posi∏ek dla ucznia” jest przyznawane przez dyrektora szko∏y na podstawie
z∏o˝onego wniosku. Wzór wniosku stanowi za∏àcznik do uchwa∏y, kryteria przyznawania stypendiów sà dost´pne w sekretariatach szkó∏.
Na wrzeÊniowej sesji Rada naszej dzielnicy podj´∏a uchwa∏´ o zarezerwowaniu kwoty 45 tys. z∏
z przeznaczeniem na te stypendia, co powinno
wystarczyç na ten cel. Na razie jest za wczeÊnie
by wyciàgaç jakieÊ generalne wnioski, czy ten
system si´ sprawdza czy nie, wrócimy wi´c do
tematu za jakieÊ 2–3 miesiàce.

Reorganizacja ˝ywienia w szko∏ach
Kilka miesi´cy temu przez naszà dzielnic´
przetoczy∏a si´ doÊç gwa∏towna dyskusja na temat zmian w systemie ˝ywienia dzieci w sto∏ówkach szkolnych. Mimo obaw i kontrowersji, dyrektorzy szkó∏ w porozumieniu z w∏adzami dzielnicy zdecydowali si´ na wdro˝enie proponowanych zmian. Reorganizacja odby∏a si´ we
wszystkich szko∏ach publicznych znajdujàcych
si´ w dzielnicy Weso∏a. W dniu 18 lipca 2012 r.
odby∏y si´ konkursy na organizacj´ ˝ywienia.
W trzech konkursach ajenta wy∏oniono spoÊród firm za∏o˝onych przez dotychczasowych
pracowników sto∏ówek szkolnych, w jednym
najlepszà ofert´ z∏o˝y∏a firma zewn´trzna. I tak
odpowiednio:
Organizacj´ ˝ywienia w SP 171, SP 174
i Gim. 120 b´dzie prowadziç firma pracownicza
utworzona z dotychczasowych pracowników sto∏ówki szkolnej w SP 171. Obiady b´dà przygotowywane w kuchni tej szko∏y, do SP 174 b´dà
dowo˝one i tam tylko wydawane. Organizacj´
˝ywienia w SP 173 i SP 353 prowadziç b´dzie firma pracownicza utworzona z dotychczasowych
pracowników sto∏ówki szkolnej w SP 173 w oparciu o kuchni´ SP 353, zaÊ w SP 173 b´dzie sto∏ówka, do której obiady b´dà dowo˝one. Organizacj´ ˝ywienia w Gimnazjum nr 119 prowadziç
b´dzie firma pracownicza utworzona z dotychczasowych pracowników sto∏ówki szkolnej.
W Zespole Szkó∏ nr 94 konkurs wygra∏a firma
RSVP Kalinowski, Wysoki-Kalinowski z Józefowa.
Maksymalna cena posi∏ku nie przekroczy kwoty 6,50 z∏. Ajenci wy∏onieni w post´powaniach sà
zobligowani do zachowania dotychczasowej ja-

koÊci posi∏ków. System na razie funkcjonuje zaledwie 2 tygodnie, trudno si´ wi´c póki co pokusiç o jego ocen´. Z pierwszych sygna∏ów wynika
jednak, ˝e posi∏ki sà smaczne, a liczba korzystajàcych z nich dzieci, choç spad∏a w stosunku do
ubieg∏ego roku, to jednak tylko nieznacznie.
Aby wyjÊç naprzeciw potrzebom dzieci z mniej
zamo˝nych rodzin, w dniu 20 czerwca 2012 r.
Rada m.st. Warszawy podj´∏a uchwa∏´ Nr
XXXVIII/970/2012 w sprawie zasad udzielania
stypendiów „Posi∏ek dla ucznia”. Uchwa∏a ta jest
adresowana do uczniów pobierajàcych nauk´
w szko∏ach nieprowadzàcych w∏asnych sto∏ó-

Marcin J´drzejewski
Spotkanie dotyczy∏o
potrzeb MRDW oraz
m∏odzie˝y
wobec
w∏adz. OmawialiÊmy
kwestie wolnego czasu
m∏odzie˝y szkolnej, tzn.
jak mo˝e go konstruktywnie wykorzystaç.
Odpowiedê wydaje si´ prosta – w skate parku.
Niestety, nie jest to tak ∏atwe, jak si´ wydaje, gdy˝
na takà inwestycj´ potrzebne sà pieniàdze, z którymi jest najwi´kszy problem – ich brak.
Nie Za∏amujcie si´! Sà inne obiekty czy zaj´cia do wykorzystania. Planujemy przeprowadziç
ankiety w szko∏ach, które z pewnoÊcià pomogà
nam okreÊliç, czego oczekujecie od MRDW.
Nasz kontakt – e-mail: mrdwesola@gmail.com,
oraz na: www.facebook.com/mrdwesola.

Nowinki
w M∏odzie˝owej
Radzie Dzielnicy
Czo∏em, m∏odzie˝y!
Wraz z jesienià M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy wznawia swojà aktywnoÊç.
Wspó∏praca z OÊrodkiem Kultury w dzielnicy
Weso∏a po raz kolejny zaowocowa∏a udanym
Rock On-em. W grudniu planujemy zorganizowaç kolejnà edycj´ Weso∏ej Paczki, dzi´ki której
ka˝dy b´dzie móg∏ pomóc najubo˝szym rodzinom naszej dzielnicy.
24 wrzeÊnia br. spotkaliÊmy si´ z zast´pcà
burmistrza, p. Marianem Mahorem oraz Komisjà
OÊwiaty, Kultury i Sportu dla dzielnicy Weso∏a.

Klaudia D´biec
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Zagospodarowanie przestrzenne
obszaru Plac Wojska Polskiego
Majàc na uwadze Paƒstwa zainteresowanie rozwojem naszego osiedla
i jego infrastruktury, która
w zasadniczych aspektach
uzale˝niona jest od MPZP*,
przedstawi´ w skrócie, co
si´ dzieje w tym wzgl´dzie.
Ju˝ w 2006 roku na mój
wniosek Rada naszej dzielnicy podj´∏a uchwa∏´
w przedmiotowej sprawie, co by∏o podstawà
opracowania projektu „Planu...” na podstawie
uchwa∏y Rady m.st. Warszawy z dnia 2 paêdziernika 2008 roku w sprawie przystàpienia do
sporzàdzenia MPZP obszaru Plac Wojska Polskiego z wnioskowanym do zamiany przeznaczenia gruntu leÊnego, po∏o˝onego na dzia∏kach
nr 5/23, 5/25, 5/27 z obr´bu 01-01.
Projekty „Planu...” w trzech wariantach opracowa∏a firma DAWOS Sp. z o.o., a wszystkie trzy
warianty by∏y niekorzystne w ró˝nym stopniu dla
Paƒstwa i oczywiÊcie mojej skromnej osoby, ale
ten temat jest ju˝ Paƒstwu znany, w∏àcznie
z bzdurnymi pomówieniami przez wàskie grono
osób z naszego osiedla.
Po wielu perypetiach uda∏o si´ ustaliç jednà
wersj´ wynikowà i koƒcowà planu – myÊl´, ˝e
najlepszà z mo˝liwych.
W tych dzia∏aniach, tak przecie˝ skutecznych,
nieoceniona by∏a pomoc i wiedza o naszych potrzebach i oczekiwaniach Wiceprezydenta m.st.
Warszawy Pana Jacka Wojciechowicza. W imieniu
Paƒstwa i swoim w∏asnym tu i teraz sk∏adam Panu Prezydentowi m.st. Warszawy serdeczne s∏owa
podzi´kowania po∏àczone z wyrazami szacunku.
Równie serdeczne s∏owa podzi´kowania kieruj´ pod adresem Prezydenta m.st. Warszawy

Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz za skuteczne
dzia∏ania zwiàzane z omawianym planem,
o czym wspomn´ w dalszym ciàgu niniejszego
artyku∏u.
Tak te˝ (zgodnie z procedurà) Pani Prezydent
wnioskiem z dnia 2 kwietnia br. wystàpi∏a
do Regionalnej Dyrekcji Lasów Paƒstwowych
w Warszawie w sprawie zmiany przeznaczenia
gruntów leÊnych Skarbu Paƒstwa o pow.
2,373 ha na cele nierolnicze i nieleÊne, pod tereny us∏ug, dróg publicznych – placów miejskich, poszerzenie dróg, ciàgów pieszych, terenów parków leÊnych itd.
Uprzednio projekt MPZP uzyska∏ pozytywne
opinie:
• Regionalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska
w Warszawie,
• Paƒstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie,
• NadleÊniczego NadleÊnictwa Drewnica.
Pan Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Paƒstwowych w Warszawie w dniu 25 czerwca
br. pozytywnie zaopiniowa∏ wniosek Pani Prezydent dotyczàcy przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleÊne gruntów leÊnych, a przewidzianych w MPZP na:
• 0,4605 ha – pod teren us∏ug (A3 U),
• 1,5831 ha – pod teren parków leÊnych (A4ZP-L,
A6ZP-L),
• 0,0514 ha – pod teren ciàgów pieszo-jezdnych (A7I-G/ZL),
• 0,0882 ha – pod poszerzenie drogi g∏ównej
(1KDG /KP),
• 0,0673 ha – pod poszerzenie drogi lokalnej
(1KDL),
• 0,1234 ha – pod tereny dróg publicznych –
placów miejskich (1KD-PM, ZKD-PM).

Kanalizacja do cywila
Szanowni Mieszkaƒcy osiedla Plac Wojska
Polskiego! O problemach z kanalizacjà Êciekowà na naszym osiedlu mówi si´ od wielu lat.
Podejmowane dotychczas próby rozwiàzania
tego problemu nie przynios∏y zadowalajàcych
rezultatów. Dzi´ki mojej inicjatywie uda∏o si´
wreszcie doprowadziç w dniu 20.09.2012 r.
do pierwszego spotkania, w którym uczestniczyli wszyscy przedstawiciele odpowiedzialni
za infrastruktur´ Êciekowà na terenie osiedla
Plac Wojska Polskiego.

W∏adze Dzielnicy Weso∏a reprezentowa∏ Z-ca
Burmistrza – Krzysztof Kacprzak oraz Naczelnik
Wydzia∏u Infrastruktury – Andrzej Pylak, w∏adze
Zarzàdu Warszawskiego MPWiK reprezentowa∏a
Wiceprezes Klara Ramm-Szatkiewicz oraz Z-ca
Dyrektora Pionu Âcieków Kazimierz Rutkowski.
Obecni byli tak˝e przedstawiciele Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej – naczelnik Tomasz Gozdecki i Grzegorz Chyczewski, 26 WOG reprezentowa∏ Kierownik Wydzia∏u Infrastruktury Marek
Paciorek, a Zespó∏ Zarzàdców NieruchomoÊci reprezentowa∏ dyrektor
Oddzia∏u Zarzàdców –
Andrzej Marchlewski.
Celem spotkania
Licencja MF Nr 14424/99
by∏o zapoznanie Pani
Siedziba: Warszawa-Weso∏a
tel./fax 022 773 26 93 Wiceprezes Zarzàdu
Stara Mi∏osna
0 695 708 695 W a r s z a w s k i e g o
ul. Irydowa 16
e-mail: fismag@poczta.fm MPWiK z aktualnym

BIURO RACHUNKOWE
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W kolejnym etapie procedowania Pani Prezydent m.st. Warszawy wystàpi∏a
z wnioskiem z dnia 7 lipca br. do Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego
w sprawie wyra˝enia zgody na zmian´
przeznaczenia na cele nieleÊne pow.
2,373 ha gruntów leÊnych.
Pan Marsza∏ek w swoim piÊmie z dnia 9 sierpnia br. cz´Êciowo pozytywnie zaopiniowa∏ przedmiotowy wniosek, opiniujàc negatywnie zmian´
przeznaczenia gruntów leÊnych Skarbu Paƒstwa
o pow. 0,4605 ha przewidzianych pod tereny
us∏ug (A3 U) – to jest to, o co cz´sto Paƒstwo
mnie pytacie.
Pan Marsza∏ek chcia∏ pozostawiç nam na tym
terenie nie las, a chaszcze, krzaki, suche akacje
i teren koszony przez Zarzàd tego terenu dopiero po mojej interwencji.
Wniosek, o którym mowa wy˝ej, Pani Prezydent przes∏a∏a za poÊrednictwem Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego na r´ce Ministra Ârodowiska.
Nadmieni´, ˝e 7 maja br. rozmawia∏em z urz´dnikami Departamentu Rolnictwa i Modernizacji
Terenów Wiejskich Urz´du Marsza∏kowskiego
w sprawie MPZP i spotka∏em si´ z niech´cià
urz´dnika (nie b´d´ wymienia∏ nazwiska) w udzielaniu informacji, a tak˝e wr´cz z arogancjà.
Wbrew ró˝nemu podejÊciu ró˝nych urz´dników do tak istotnej sprawy codziennego ˝ycia na
naszym osiedlu, Minister Ârodowiska uwzgl´dni∏
w ca∏oÊci wniosek Prezent m.st. Warszawy Pani
Hanny Gronkiewicz-Waltz.
To jednak jeszcze nie koniec procedowania,
bo choç formalnie plan ju˝ jest, to jest to tylko
projekt, który zostanie wy∏o˝ony do zapoznania
si´ przez zainteresowane strony, a mocy prawnej nabierze dopiero po przyj´ciu uchwa∏à przez
Rad´ m.st. Warszawy. Wizualizacj´ projektu
MPZP zamieszczam na sàsiedniej stronie.
cd. na str. 3

➽

funkcjonowaniem oczyszczalni Êcieków oraz
sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla, a tak˝e
zdefiniowanie przedsi´wzi´ç, które powinny byç
wykonane i przez kogo, aby doprowadziç
do przej´cia przez MPWiK oczyszczalni Êcieków,
jak i infrastruktury Êciekowej na osiedlu.
Na terenie oczyszczalni Pani Wiceprezes osobiÊcie mog∏a poznaç jej stan techniczny, mo˝liwoÊci eksploatacyjne i wydajnoÊç. Ponadto zosta∏y nawiàzane kontakty robocze mi´dzy instytucjami, w celu zapoznania si´ z dokumentacjà
oczyszczalni oraz dokumentacjà sieci kanalizacyjnej osiedla, aby w przysz∏oÊci mo˝na by∏o
harmonijnie przekazaç MPWiK oczyszczalni´
Êcieków oraz sieç kanalizacyjnà osiedla.
Ustalono, ˝e w przysz∏oÊci b´dà si´ odbywa∏y
kolejne takie spotkania z zainteresowanymi instytucjami w celu jak najszybszego rozwiàzania tego problemu. O nowych faktach w powy˝szej
sprawie b´d´ Paƒstwa informowa∏ na bie˝àco.
Radny Marian BabuÊka
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PS. W nast´pnym wydaniu „WiadomoÊci Sàsiedzkich” odnios´ si´ do podwy˝ek op∏at za
wod´ i Êcieki dotyczàcych tylko naszego osiedla, a szczególnie kwot, które serwuje nam Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Przewy˝szajà
one op∏aty w ca∏ej Warszawie, choç osiedlowa
stacja wydobywania i oczyszczania wody by∏a
budowana przy wsparciu finansowym (w tym
czasie jeszcze miasta Weso∏a), a koszty jej eksploatacji ze wzgl´du na najwy˝ej kilkusetmetrowe wodociàgi, bez ˝adnego wspomagania technicznego, wliczajàc w to amortyzacj´ i okreÊlony zysk, nie powinny byç a˝ tak wysokie. Skierowa∏em kilka lat temu odpowiedni wniosek do
w∏aÊciwych instytucji – ale o tym za miesiàc.
Serdecznie pozdrawiam.
Wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
dr Stefan S∏owikowski
* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

kiedy Dzielnica zmuszona jest do daleko idàcych
oszcz´dnoÊci, trudno jest
porywaç si´ na takie przedsi´wzi´cia.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Marcin J´drzejewski nie ma nic przeciwko
pomys∏owym aran˝acjom miejsc publicznych, szczególnie jeÊli nie wiàza∏oby si´ to z wi´kszymi kosztami. Zaznacza jednak, ˝e zaproponowana forma
estetyczna tego konkretnego projektu
nie przemawia do niego. Szanujàc odmienne gusta, uwa˝a, ˝e nie pasuje ona
do charakteru naszej dzielnicy pe∏nej lasów i zieleni.
A co Wy sàdzicie o pomyÊle na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ten sposób?
Zapraszamy do dyskusji na naszej stronie in-

Uliczna ekspresja
Do Zarzàdu naszej dzielnicy wp∏yn´∏a propozycja zagospodarowania przestrzeni publicznej
na placach i skwerach w okolicach gimnazjum,
poczty oraz ró˝nych urz´dów. Autor pomys∏ów,
pan Stanis∏aw P´ksiƒski, argumentuje, ˝e chcia∏by przy pomocy ekspresji, w sposób poetycki
i anegdotyczny sprawiç, aby dzielnica nie tylko
z samej nazwy by∏a weso∏a. Przyk∏adowe pomys∏y artysty prezentujemy na zdj´ciu.
Zapytany o stanowisko Burmistrz Edward K∏os
jest otwarty na propozycje rozwiàzaƒ zagospodarowania wskazanych miejsc. Jak twierdzi, sam pomys∏ na o˝ywienie skwerów jest interesujàcy oraz
warty realizacji. Zastrzega jednak, ˝e w czasach

Biblia jest dla ka˝dego!
– mo˝esz si´ w niej zakochaç
28 paêdziernika 2012 r. goÊciem Parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa przy ul. Borkowskiej 1 w Starej Mi∏oÊnie b´dzie Ksiàdz Krzysztof Wons. Ksiàdz Krzysztof jest salwatorianinem, autorem ponad 20 ksià˝ek poÊwi´conych
m.in. zg∏´bianiu Pisma Âwi´tego i modlitwie S∏owem Bo˝ym, redaktorem naczelnym „Zeszytów
Formacji Duchowej”, wyk∏adowcà, kierownikiem
duchowym i rekolekcjonistà. Prowadzi znany
i ceniony oÊrodek rekolekcyjny w Krakowie –
Centrum Formacji Duchowej Ojców Salwatorianów. Dzi´ki bogatemu programowi rekolekcji tygodniowych i weekendowych oraz interesujàcym sesjom CFD cieszy si´ sporym zainteresowaniem. W ciàgu 15 lat jego istnienia odwiedzi∏o go ju˝ ponad 40 tysi´cy osób. Wielu wybiera
to miejsce ze wzgl´du na ciekawe tematy rekolekcji i sesji, które prowadzone sà w klimacie ci-

ternetowej www.wiadomoscisasiedzkie.pl oraz
profilu na Facebooku: http://www.facebook.com/
WiadomosciSasiedzkie.
Katarzyna Szyszka

szy i pustyni, wielu docenia te˝ wielkà goÊcinnoÊç prowadzàcych i ciep∏y, rodzinny klimat tego miejsca. Niezwyk∏a osobowoÊç, wiedza i pasja Ksi´dza Krzysztofa do zach´cania ludzi, aby
poznawali Boga przez czytanie Jego S∏owa, oraz
talent do przybli˝ania Lectio Divina przyciàgajà wielu. B´dàc w Weso∏ej, Ksiàdz Krzysztof wyg∏osi kazania na Mszach Âw., a o godz.
19.00 w ramach organizowanych
przez Ksi´dza Micha∏a Dziedzica
„Konferencji dla «doros∏ych»” poprowadzi konferencj´ zatytu∏owanà
„Biblia jest dla ka˝dego! – mo˝esz
si´ w niej zakochaç”. W tym dniu
b´dzie mo˝na nabyç ksià˝ki Ksi´dza
Krzysztofa oraz nagrania z sesji prowadzonych przez niego w CFD.
Wi´cej o CFD dowiedzieç si´ mo˝na
na stronie http://www.cfd.sds.pl/.
Serdecznie zapraszamy!
Ewa Stolarz
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IX turniej o Puchar Burmistrza
Dzielnicy Rembertów
Turniej odby∏ si´ w dniach 15–16 wrzeÊnia
2012 roku na kortach przy ul. Stra˝ackiej
w Rembertowie. Niewielki deszczyk z samego
rana i troch´ ciemnych chmur na niebie nie odstraszy∏y dzielnych tenisistów i ich opiekunów
– zjawi∏o si´ prawie 100 osób, w tym oko∏o 40
dzieci, bioràcych udzia∏ w turnieju.
W kategorii powy˝ej 10 lat wÊród dziewczàt
pierwsze miejsce zdoby∏a Karolina Sobczak, reprezentujàca UKT „Rembertów”, drugie miejsce
przypad∏o Emilce Ciok, trzecie miejsce dla Natalii Grabowskiej i Natalii Ciok, na czwartym miejscu uplasowa∏a si´ Klara Hladyk. Wyniki ch∏opców – pierwsze miejsce, wygrywajàc wszystkie
swoje mecze, zdoby∏ Bartek Kowalski, reprezentujàcy klub „Break”, drugie miejsce zajà∏ Krystian MagoÊ, trzecie miejsce dla Mateusza Dubaka i Janka Gryglasa, dalsze miejsca to Pawe∏

Olejarczyk, Adam Lesiƒski, Marcin B∏aszczak,
Eryk Ptasiƒski, Przemek Kalinowski.
Nast´pna kategoria
turnieju to krasnale –
MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW rocznik 2006 i m∏odsi.
Organizator zawodów,
WE WSZECHSTRONNYM KONKURSIE
Uczniowski Klub Tenisowy „Rember tów”,
KONIA WIERZCHOWEGO (WKKW)
przygotowa∏ dla nich
oraz zawody krajowe w WKKW
Talentiad´, czyli szeÊç
tenisowo-sprawno-

Stara Mi∏osna, ul. Szkolna – hipodrom, 6–7.10.2012.

Êciowych konkurencji, m.in. mini cooper,
czyli ciàg∏y bieg przez 6 minut, rzuty pi∏kà
tenisowà, test gwiazdy. Pierwsze miejsce
zaj´∏a szeÊcioletnia Karolinka Szmyd, reprezentujàca klub „Break”, drugie miejsce
zajà∏ ¸ukasz BuÊko. Na podium stan´li równie˝ Janek Pery i Karol
Ruszkowski. Dalsze pozycje zaj´li:
Mi∏osz Lau, Piotr Bogacz, Zosia Ma∏kowska, Hania Lau.
Kolejna kategoria to roczniki
2005–2004. Gra odbywa∏a si´ mi´kkimi pi∏kami na wyznaczonych kortach z mini-siatkami. Dzieciom pomagali wyznaczeni s´dziowie. Pierwsze miejsce wywalczy∏a niezwyci´˝ona Marika Caruk, reprezentujàca klub
„Break”, drugie miejsce dla Zuzi
Szmyd, trzecie miejsce zdobyli Kuba
Stefaniuk oraz Piotr Ma∏kowski.
Ostatnia kategoria dzieci urodzone
w latach 2003–2002. Tutaj równie˝
turniej by∏ rozgrywany na po∏owie kortu przez
minisiatk´. Najwi´kszy puchar zdoby∏a waleczna Klara Twardowska, drugie miejsce przypad∏o
Kasi Hladyk, trzecie miejsce dla Ani Iwanickiej
oraz Ma∏gosi Kalinowskiej.
Dzi´kujemy wszystkim uczestnikom, cieszymy si´, ˝e jesteÊcie z nami, i gratulujemy zwyci´zcom.
Tekst i zdj´cie: Magdalena Szmyd

NAUKA
PŁYWANIA

Serdecznie zapraszamy na jesienne zawody konne, organizowane przez Klub Jeêdziecki Szwadron Jazdy RP oraz
Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP.
Program:
6 paêdziernika, sobota:
• od godz 9.00 – próba uje˝d˝enia
• od godz. 14.00 – próba skoków
• w przerwie pomi´dzy próbami zaprezentuje si´ grupa wolty˝erska UKS VOLTEO prowadzona przez panià Natali´ Olesiƒskà.
7 paêdziernika, niedziela:
• od godz. 9.00 kros (tor przeszkód terenowych)
• oko∏o godz. 15.00 uroczyste zakoƒczenie zawodów
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zaj´cia grupowe (6–8 osób)

G

nauka od podstaw
i doskonalenie p∏ywania

G

zaj´cia na p∏ywalni w Aninie

Tel.

609-09-41-86
Wi´cej informacji na stronie

www.plywaniejfc.pl
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XLVII WOM w Weso∏ej!
Rozmowa z panem Leszkiem Winiarskim o pierwszej w historii
Warszawskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y w Weso∏ej.
Karol Dziwiƒski: Na poczàtek mo˝e wyjaÊnijmy, jak wyglàda Warszawska Olimpiada
M∏odzie˝y.
Leszek Winiarski: WOM jest imprezà cyklicznà, odbywa si´ raz do roku i uczestniczà w nim
uczniowie z klas 5–6 szkó∏ podstawowych,
gimnazjaliÊci oraz uczniowie szkó∏ ponadgimnazjalnych. W program zawodów wchodzà biegi
prze∏ajowe oraz sztafeta. Dla ka˝dego rocznika
przewidziano osobny bieg, równie˝ dystanse sà
zró˝nicowane tak dla dziewczàt i ch∏opców, jak
i dla uczniów szkó∏ ró˝nych poziomów. Najkrótszy dystans b´dà mia∏y do przebiegni´cia
uczennice klas 5 – oraz sztafeta szkó∏ podstawowych – 800 m. Na najd∏u˝szym dystansie
– 2500 m – zmierzà si´ ch∏opcy ze szkó∏ ponadgimazjalnych.
K.Dz.: WOM to zawody ogólnomiejskie,
mo˝na wi´c spodziewaç si´ du˝ej liczby zawodników. Który weso∏owski obiekt stanie si´
miejscem zmagaƒ m∏odych sportowców?
L.W.: B´dzie to Weso∏owski Hipodrom, na którym co roku odbywa si´ te˝ chocia˝by Piknik Weso∏a. Spodziewamy si´ oko∏o 3000 zawodników,
wi´c chcemy zadbaç o odpowiednià opraw´
technicznà imprezy i w pewien sposób uhonorowaç uczniów, którzy stawiajà swoje pierwsze kroki w nieco bardziej zaawansowanym sporcie.
K.Dz.: Kiedy i w jaki sposób zrodzi∏a si´ u Pana myÊl, ˝eby sprowadziç zawody do Weso∏ej?
L.W.: Ostatnie zawody odby∏y si´ na terenie
WAT-u na Bemowie i ju˝ wtedy zacz´∏a we mnie
kie∏kowaç ta myÊl. Nie do koƒca podoba∏a mi si´
organizacja biegów – po rozpocz´ciu zawodnicy
wybiegli z terenu stadionu, na który wrócili dopiero na sam koniec. Zgromadzeni widzowie nie
mogli wi´c obserwowaç przebiegu rywalizacji.
Uwa˝am, ˝e dla wi´kszego bezpieczeƒstwa, ale
te˝ dla mo˝liwoÊci przyglàdania si´ biegowi coÊ
nale˝a∏oby zmieniç. Ponadto przy zgromadzeniu
wszystkich zawodników z 18 dzielnic dochodzi
te˝ kwestia miejsca – w ka˝dym biegu startuje
180 uczestników, potrzeba zatem du˝ej przestani. Wa˝ny jest te˝ aspekt miejsc parkingowych.

pewnego wy∏omu, ubiegajàc si´ o organizacj´
WOM-u u nas. Przed nami na pewno wiele przygotowaƒ – jakkolwiek SZS ma zapewniç imprezie s´dziów oraz opraw´ medalowà, to o inne
aspekty musimy zadbaç sami. Techniczna organizacja zawodów, pozyskanie sponsorów – to
wszystko nale˝y do nas.
K.Dz.: Na koniec prosz´ powiedzieç, kiedy
odb´dà si´ zawody WOM w Weso∏ej.
L.W.: Planowana data tego wydarzenia to
kwiecieƒ 2013. Jest to pewna zmiana w stosunku do poprzednich lat, kiedy to biegi prze∏ajowe
jesienià rozpoczyna∏y sezon na imprezy sportowe dla uczniów warszawskich szkó∏.
K.Dz.: Dzi´kuj´ za rozmow´.

Mo˝na powiedzieç, ˝e pewne nieoficjalne rozmowy rozpocz´∏y si´ pó∏tora roku temu. Najpierw omówi∏em ten pomys∏ z Zarzàdem Dzielnicy, który musia∏ wydaç zgod´ na tego typu
przedsi´wzi´cie. MyÊla∏em, ˝e impreza odb´dzie
si´ ju˝ w roku ubieg∏ym, jednak z ró˝nych powodów byliÊmy zmuszeni poczekaç do kolejnej
edycji. W pierwszej po∏owie wrzeÊnia tego roku
odby∏o si´ spotkanie z udzia∏em prezesów Szkolnego Zwiàzku Sportowego Warszawy i MaZAPROSZENIE
zowsza, którzy obejrzeli obiekt i pozytywna
nie zaopiniowali kandydatur´ Weso∏ej. Poza ch´cià poprawy
w ramach XXXV Ogólnopolskiego Rajdu na Orientacj´
sposobu zorganizo„PODKUREK 2012”
wania zawodów by∏
jeszcze jeden motyw,
w 35. rocznic´ powo∏ania HKT „TREP” PTTK i 40-lecie
który mnà kierowa∏ –
Oddzia∏u PTTK Warszawa-Praga P∏d. im. Z. Glogera
pomimo tego, ˝e WeTERMIN: 27 paêdziernika 2012 r. (sobota)
so∏a jest ma∏à dzielniFORMA: naszà imprez´ kierujemy do wszystkich, którzy indywidualnie
cà, to jednak rokroczlub ca∏à rodzinà zechcà odwiedziç wybrane miejsca zwiàzane z osienie ktoÊ z uczniów nadlem Stara Mi∏osna. Uczestnicy otrzymajà specjalnie przygotowanà
szych placówek przymap´ wraz z opisem trasy. Trasa jest dedykowana do osób poczàtkuwozi medal z WOM-u,
jàcych nie majàcych jeszcze ˝adnego doÊwiadczenia w w´drówkach
jak choçby zesz∏oz mapà. Jest bardzo prosta i sprowadza si´ do przebycia trasy pomi´roczna z∏ota medalistdzy zaznaczonymi na mapie punktami kontrolnymi (PK) wed∏ug doka Magda Krutel.
wolnie wybranej przez uczestnika (zespo∏u) drogi. Swojà obecnoÊç
K.Dz.: Czyli, w przena w∏aÊciwym punkcie kontrolnym uczestnik (zespó∏) potwierdza sam
ciwieƒstwie do prawpoprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do karty startowej. Na prodziwych olimpiad,
ponowanej trasie punktami kontrolnymi b´dà konkretne obiekty, z któnie trzeba przez kilka
rymi sà zwiàzane szczegó∏owe pytania. Odpowiedzi wpisane do karty
lat ubiegaç si´ o orstartowej, wynikajàce z dok∏adnej obserwacji obiektu lub sàsiadujàceganizacj´ WOM-u?
go z nim terenu, b´dà potwierdzeniem obecnoÊci przy punkcie. Wa˝L.W.: W ostatnich
ne zatem b´dzie odnalezienie w∏aÊciwego obiektu.
latach swego rodzaju
TRASA: Start nastàpi w godz. 10.00–12.00 z terenu Gimnazjum nr 119
tradycjà sta∏o si´, ˝e
na ul. Klimatycznej 1, gdzie b´dzie mo˝na uzyskaç dodatkowe wyjeÊli te zawody zostajaÊnienia u kierownika trasy. B´dà tak˝e trasy dla doÊwiadczonych
nà ju˝ gdzieÊ zorganiturystów (3 etapy w tym 1 nocny), m∏odzie˝y gimnazjalnej (2 etazowane, to zazwyczaj
py) oraz dzieci (1 etap) pod Honorowym Patronatem Burmistrza
tam zostajà. Mo˝na
Dzielnicy Warszawa Weso∏a.
powiedzieç, ˝e jako
INFORMACJE:
dodatkowe mo˝na znaleêç na stronie internetowej
dzielnica dokonaliÊmy

SPACER Z MAPÑ

www.podkurek.prv.pl

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

WPISOWE: gratis
ÂWIADCZENIA: mapa dla ka˝dego uczestnika, odciski okolicznoÊciowych piecz´ci potwierdzenia i weryfikacja odznaki Imprez na Orientacj´, Odznaki Turystyki Pieszej oraz wiele innych pamiàtek rajdowych zawartych w regulaminie szczegó∏owym rajdu.

DO ZOBACZENIA NA SPACERZE!
ORGANIZATORZY

specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

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

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

WYBIELANIE Z¢BÓW
LECZENIE CHIRURGICZNE
RTG Z¢BÓW - CYFROWO
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jest za to pewne – tylko stojàca w pasie zieleni latarnia
uchroni∏a idàcych chodnikiem
pieszych, dzi´ki czemu nie dosz∏o do jeszcze wi´kszej tragedii.
Szanowni sàsiedzi! Wyciàgnijmy wnioski z tego zdarzenia. Noga z gazu, szczególnie tego „podwójnego gazu”. Nasza
dzielnica to nie tor wyÊcigowy. Po ulicach
chodzi wielu pieszych, jeêdzi wielu rowerzystów. W starciu z rozp´dzonym samochodem nie majà szans, a i my, choç os∏oni´ci blachami karoserii, nie jesteÊmy nieÊmiertelni. Zachowajmy umiar, nie Êpieszmy si´, zanim dojdzie do jeszcze wi´kszej
tragedii, takiej jak np. w sàsiednim Wawrze,
gdzie nie tak dawno temu, na ul. Mrówczej, rozp´dzony samochód wpad∏ na chodnik, zabijajàc
pomagajàcego babci strzyc ˝ywop∏ot 11-letniego ch∏opczyka. Zwolnijmy, zanim zniszczymy

O krok od tragedii
Zaledwie miesiàc temu
pisa∏em o wypadku na ul.
GoÊciniec, a 12 wrzeÊnia
rano, tym razem na ul. Jana
Paw∏a II, dosz∏o do kolejnego groênego wydarzenia.
W okolicy skrzy˝owania
z ul. Jutrzenki mia∏a miejsce
kolizja dwóch samochodów,
w wyniku której jadàca w kierunku zachodnim toyota wypad∏a na pas zieleni, rozbijajàc si´ ostatecznie o latarni´. Poniewa˝ w wypadku sà ranni,
a u jednego z kierowców stwierdzono 0,5 promila alkoholu, sprawà zajmujà si´ prokuratura i policja. Nie chcàc wp∏ywaç na przebieg post´powania, nie mog∏y udzieliç nam wi´cej informacji
o bezpoÊrednich przyczynach wypadku. Jedno

Kolejny rok za nami
I znów mija kolejny rok funkcjonowania hali
sportowej. Mam nadziej´, ˝e wpisa∏a si´ ona ju˝
na sta∏e w krajobraz Starej Mi∏osny. Sàdz´, ˝e teraz
nikt ju˝ nie powie, ˝e jej budowa by∏a niepotrzebna. IloÊç dzieci i m∏odzie˝y, a tak˝e doros∏ych
uczestniczàcych codziennie w zaj´ciach sportowych Êwiadczy niezbicie, ˝e obiekt tego typu by∏
jak najbardziej potrzebny i oczekiwany przez lokalnà spo∏ecznoÊç, nie mówiàc ju˝ o nauczycielach,
uczniach i rodzicach z naszego gimnazjum. Hala
sportowa jest integralnà cz´Êcià Gimnazjum nr 119,
dlatego te˝ codziennie od samego rana odbywajà
si´ tu wy∏àcznie zaj´cia WF dla 540 uczniów. Cz´sto wszystkie pomieszczenia hali sà zajmowane
przez çwiczàce grupy m∏odzie˝y. W godzinach popo∏udniowych odbywajà si´ pozalekcyjne zaj´cia
sportowe – SKS oraz realizowane sà programy
sportowe finansowane przez m.st. Warszaw´,
w których bezp∏atnie mo˝e uczestniczyç m∏odzie˝
z ca∏ej dzielnicy, a nawet z ca∏ej Warszawy. W hali prowadzà swoje zaj´cia równie˝ kluby sportowe
dzia∏ajàce na terenie dzielnicy Weso∏a np.:
• UKS „Judo Fight Club”,
• KS „Weso∏a”,
• UKS „VICTOR”.
Od zesz∏ego roku dzia∏a sekcja mieszanych
sztuk walki, sekcja MMA/K1, a od wrzeÊnia tego
roku rozpocz´∏a zaj´cia sekcja siatkarska dla
dzieci i m∏odzie˝y. JeÊli tylko dopiszà ch´tni,
jeszcze w tym roku ruszy aerobic, czyli gimnastyka dla paƒ i panów w ró˝nym wieku.
Dzia∏alnoÊç hali to przede wszystkim prowadzenie zaj´ç sportowych i rekreacyjnych dla
dzieci i m∏odzie˝y z naszej dzielnicy, ale równie˝

integracja Êrodowiska lokalnego, promowanie
zdrowego stylu ˝ycia i wspania∏a promocja dzielnicy Weso∏a. To wszystko powoduje, ˝e obiekt
ten postrzegany jest nie tylko jako zaplecze sportowe dla najwi´kszej szko∏y w Weso∏ej, ale równie˝ jako swoiste centrum sportowe dzielnicy.
OczywiÊcie hal´ mogà równie˝ wynajmowaç
osoby prywatne, które chcà uprawiaç sport czy
to wyczynowo, czy te˝ rekreacyjnie. Du˝à popularnoÊcià cieszy si´ tenis sto∏owy, badminton,
pi∏ka no˝na halowa, siatkówka.
Tak jak w latach ubieg∏ych, na pewno b´dà organizowane i przeprowadzane ró˝nego rodzaju
zawody sportowe, festyny czy te˝ imprezy rekreacyjne. Ju˝ teraz wiadomo, i˝ w grudniu odb´dzie si´ Festiwal Badmintona, Turniej Szachowy oraz Turniej Korfballu.
Dochody uzyskiwane z wynajmu powierzchni
hali sportowej oraz boiska szkolnego sà prze-
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Marcin J´drzejewski
znaczane, tak jak w latach ubieg∏ych, na pokrycie kosztów zu˝ycia pràdu, gazu, wody itp.
OczywiÊcie samofinansowanie tego obiektu jest
niemo˝liwe, poniewa˝ priorytetem dla nas jest
dzia∏alnoÊç na rzecz dzieci i m∏odzie˝y.
Na zakoƒczenie ponawiamy zaproszenie.
Wszystkich ch´tnych, zainteresowanych aktywnym sp´dzaniem czasu wolnego zapraszamy
do przepi´knej, profesjonalnej hali sportowej.
Jest to obiekt wielofunkcyjny przystosowany
do rozgrywania zawodów sportowych, przeprowadzania treningów i çwiczeƒ gimnastycznych.
Zorganizowane grupy mogà tu zagraç w siatkówk´, koszykówk´, pi∏k´ no˝nà halowà. Natomiast dla osób indywidualnych mamy boiska
do badmintona oraz sto∏y do tenisa sto∏owego.
Wi´cej informacji mo˝na uzyskaç pod numerem tel. (22) 773-23-35 w. 216 lub piszàc do nas
na e-mail: halasportowa@gimnazjum119.waw.pl.
Renata Tyszkiewicz
Katarzyna Zakrzewska

nr 173 i Gimnazjum nr 119
realizowanych
b´dzie
po 10 godzin zaj´ç tygodniowo. Prowadzone b´dà zaj´cia z pi∏ki no˝nej,
koszykowej, siatkowej i lekkoatletyki.
We wszystkich pozosta∏ych szko∏ach realizowany b´dzie dzielnicowy program Otwarte sale,
boiska, baseny, w ramach którego prowadzone
b´dà zaj´cia m.in. z pi∏ki no˝nej, pi∏ki r´cznej, tenisa sto∏owego, siatkówki, koszykówki.
Program dzielnicowy Od Zabawy do Sportu
jest programem adresowanym do dzieci ucz´szczajàcych do klas I–III szko∏y podstawowej.
Zgodnie z jego za∏o˝eniami na jeden oddzia∏
przypada jedna godzina na tydzieƒ.
Wszelkich informacji dotyczàcych poszczególnych zaj´ç udzielajà sekretariaty placówek
oÊwiatowych w dzielnicy Weso∏a.

Programy sportowe
W roku szkolnym 2012/2013 podobnie jak
w latach ubieg∏ych w placówkach oÊwiatowych w dzielnicy Weso∏a b´dà realizowane
programy sportowe.
Zaj´cia we wszystkich placówkach rozpocz´∏y si´ w drugim tygodniu wrzeÊnia. Prowadziç je b´dà nauczyciele i instruktorzy wychowania fizycznego. W przedszkolach oraz oddzia∏ach przedszkolnych w ramach dzielnicowego programu Zabawa i Sport prowadzone
b´dà zaj´cia dla najm∏odszych dzieci.
W ramach programu
Biura Sportu i Rekreacji Otwarte Obiekty
Sportowe w Szkole
Podstawowej nr 171,
Szkole Podstawowej

TA XI - WESO¸ A
tel.

˝ycie czyjeÊ, swoje, i wielu, wielu bliskich osób.
Te dwie czy trzy zaoszcz´dzone minuty nic nam
nie dadzà, a stawka naszej nieuwagi jest niewiarygodnie wysoka.

22 773 70 31, kom. 601 220 910

Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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Rowerami z Celestynowa do Otwocka
Niedzielny
poranek
16 wrzeÊnia nie zapowiada∏
si´ najlepiej – zachmurzenie, lekki wiaterek i nie
za wysoka temperatura.
Jednak na wycieczk´ rowerowà takie warunki okaza∏y
si´ idealne. Przejazd ze Starej Mi∏osny do stacji kolejowej w Mi´dzylesiu by∏ tylko rozgrzewkà, bowiem
w∏aÊciwa wycieczka naszego Ko∏a PTTK
w Weso∏ej rozpocz´∏a si´ w Celestynowie. Trasa
prowadzi∏a drogami asfaltowymi, gruntowymi
i leÊnymi, a niezbyt szybkie tempo jazdy pozwala∏o nam podziwiaç okolic´. W trakcie wycieczki
obejrzeliÊmy z zewnàtrz skansen forteczny „Dàbrowiecka Góra”, który sk∏ada si´ z dwóch ˝elbetowych schronów, zachowanych w niez∏ym
stanie, odrestaurowywanych przez pasjonatów
fortyfikacji ze stowarzyszenia „Pro Fortalicium”.

Nast´pnym przystankiem na trasie by∏ oÊrodek
edukacyjno-muzealny „Baza Torfy”. Tutaj mogliÊmy zapoznaç si´ z ekspozycjà przyrodniczà,
pokazujàcà wypchane zwierz´ta wyst´pujàce
na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz ekspozycjà etnograficznà. Na terenie ba-

zy znajduje si´ zagroda z ˝ywym wilkiem
szarym o imieniu Zew. PodziwialiÊmy
równie˝ samo jezioro Torfy. Jadàc
do Otwocka zatrzymaliÊmy si´ w sosnowym lesie, przy starym cmentarzu ˝ydowskim. Jest to jedna z lepiej zachowanych nekropolii tego wyznania w województwie mazowieckim. Znajduje si´ tutaj oko∏o 1200 nagrobków, niektóre ze
Êladami oryginalnych polichromii.
I to by∏ praktycznie koniec zaplanowanej wycieczki. Jednak uczestnicy zgodnie stwierdzili, i˝ jest to zdecydowanie
za krótka trasa. PojechaliÊmy wi´c dalej,
troch´ b∏àdzàc po Otwocku. DojechaliÊmy
nad rzek´ Âwider i jadàc wzd∏u˝ niej dojechaliÊmy do Âwidra. Tutaj na stacji kolejowej zakoƒczy∏a si´ nasza przygoda z lasami celestynowsko-otwockimi.
Anna Ksi´˝opolska

Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w RJnO 2012
Serdecznie zapraszamy do udzia∏u w dwóch
ostatnich rundach tegorocznej edycji Mistrzostw
Warszawy i Mazowsza w RJnO, które zostanà rozegrane na przepi´knych terenach Dzielnicy Weso∏a oraz Dzielnicy Wawer. Gospodarzem pierwszych zawodów w terminie 6–7.10.2012 r. jest
Dzielnica Weso∏a m.st. Warszawy. Centrum zawodów b´dzie znajdowa∏o si´ w Szkole Podstawowej nr 173 przy ul. Trakt Brzeski 18.
Rywalizacja odb´dzie si´ na terenach Lasu Sobieskiego oraz Zielonego ¸ugu. Zawodnicy b´dà rywalizowaç na dystansie klasycznym w sobot´, a w niedziel´ odb´dzie si´ scorelauf (w tej formule zawodnicy potwierdzajà punkty kontrolne w dowolnej kolejnoÊci).
Natomiast w dniach 20–21.10.
2012 r. rywalizowaç b´dziemy w sàsiadujàcej z nami Dzielnicy Wawer,
a centrum zawodów znajdowaç si´
b´dzie w Szkole Podstawowej nr 138
przy ul. Po˝aryskiego 2.
Rywalizacja we wszystkich kategoriach wiekowych jest zaci´ta i bardzo dobrze w niej wypadajà mieszkaƒcy zarówno Weso∏ej, jak i Wawra. W najm∏odszej kategorii od poczàtku trwa
bardzo zaci´ta walka pomi´dzy Tomkiem Nitschem z Weso∏ej a Bartoszem Niebielskim
z Wawra – na razie prowadzi Bartek. WÊród

dziewczàt natomiast zdecydowanie prowadzi
siostra Tomka – Ola Nitsch przed zawodniczkà
z Wawra – ¸ucjà Szrajner. W kategorii seniorek
natomiast na pierwszym miejscu jest Patrycja
Lejk z Wawra, ale mieszkaƒcy Weso∏ej sà blisko
– Klara ˚erdzicka na 7 miejscu, Asia Nitsch na 9
i Monika Mróz na 14, z du˝ymi szansami na poprawienie swoich lokat w koƒcowej rywalizacji.

U panów natomiast prowadzi mieszkaniec Wawra Marcin Krasuski. Igor B∏achut, jeden z naszych czo∏owych zawodników z Weso∏ej, zajmuje 28 miejsce, ale tylko dlatego, ˝e nie bra∏ udzia∏u w wi´kszoÊci poprzednich rund. W kategorii
Weteranów natomiast prowadzi mieszkaniec
Weso∏ej Jacek Mróz i tu rywalizacja b´dzie trwa-

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. 10 -18 , sob. 10 -14
30

00

00

00

∏a do koƒca. Na 4 miejscu jest inny nasz mieszkaniec – Tomasz Nitsch, a najlepszy zawodnik
z Wawra – Tomasz Pryjma zajmuje 9 miejsce.
Mieszkaƒcy naszych dzielnic jak widaç radzà sobie bardzo dobrze i walczà w wi´kszoÊci kategorii wiekowych o czo∏owe lokaty.
Zach´camy, ˝eby przyjechaç i spróbowaç
swoich si∏ – naprawd´ warto, bo jest to wspania∏a zabawa i jej uczestniczy za ka˝dym
razem sà bardzo zadowoleni, ˝e potrafili odnaleêç punkty kontrolne w terenie. Trzeba tylko pami´taç, aby wys∏aç zg∏oszenie – najlepiej zrobiç to
poprzez stron´ internetowà. Udzia∏
w zawodach jest bezp∏atny. Wi´cej
informacji oraz aktualne klasyfikacje
i regulaminy zawodów sà dost´pne
na stronie www.orienteering.waw.pl.
Mo˝na tu tak˝e pobraç mapki terenów, na jakich b´dà rozgrywane
zawody i spróbowaç zrobiç pierwsze kroki z orientacjà w terenie
na sucho, bez punktów kontrolnych.
Podczas obu imprez b´dzie te˝ mo˝na spotkaç
si´ i porozmawiaç z wielokrotnà medalistkà Mistrzostw Âwiata w tej dyscyplinie Annà Kamiƒskà, mieszkankà warszawskiego Bemowa.
Jan Cegie∏ka
Fot. Czarek Kamiƒski

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
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Kronika Judo Fight Club – co wydarzy∏o si´
w wakacje i na poczàtku roku szkolnego?
W czasie wakacji zorganizowaliÊmy 2 obozy
sportowe.
Pierwszy odby∏ si´
w Gródku nad Dunajcem
nad Jez. Ro˝nowskim
i by∏ to typowy rekreRedakcja Judo Fight Club
acyjno-sportowy wyjazd
z ˝aglówkami i sportem. W czasie tego obozu
wielu naszych zawodników mog∏o przystàpiç do
egzaminu na wy˝sze stopnie uczniowskie w judo. Oprócz nowego koloru pasa po obozie zosta∏o mnóstwo dobrych wra˝eƒ, a naszym kronikom
przyby∏o prawie dwa tysiàce nowych zdj´ç.
JUDO

FIGHT

CLUB

Na kolejnym obozie byliÊmy w Dêwirzynie i by∏y to ostatnie dwa tygodnie
wakacji po∏àczonych z ci´˝kà pracà
treningowà. By∏ to typowy obóz kondycyjny – przygotowujàcy i budujàcy
form´ naszych judoków. Dodatkowà
atrakcjà tego obozu by∏ 15-godzinny
kurs windsurfingowy zakoƒczony certyfikatem dla ka˝dego uczestnika.
Wi´kszoÊç zawodników fenomenalnie przepracowa∏a za∏o˝enia obozu i od razu zaakcentowa∏a to wynikiem sportowym na samym poczàtku sezonu: Weronika Banaszek I miejsce na Pucharze Polski Juniorek
8–9.09 w Sochaczewie (jest to doskona∏y wy-

XXI Turniej Pi∏ki No˝nej
W dniach 13–14.10.2012 w Zespole Szkó∏ nr 94 w Weso∏ej-Zielonej
przy ulicy Krótkiej 1 odb´dzie
si´ 21. edycja turnieju pi∏ki no˝nej
dla doros∏ych. Impreza tradycyjnie
ju˝ organizowana jest przez
pana Leszka Winiarskiego, wieloletniego pracownika ZS nr 94 oraz
radnego naszej dzielnicy. Wszelkie
informacje dotyczàce wydarzenia
mo˝na uzyskaç pod numerem telefonu 663 929 898. Zapisy na turniej potrwajà do 10.10.2012.
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nik, 14-letnia m∏odziczka wygrywa z 5 lat starszymi juniorkami), a potem 5 medali – dwa z∏ote, jeden srebrny i dwa bràzowe na Mi´dzynarodowym Turnieju Baltic CUP. Turniej w Gdyni
(15.09–16.09) by∏ wa˝nym turniejem rankingowym dla m∏odzików. Póki co nie podajemy nazwisk medalistów, ˝eby nie zapeszyç, ale na
pewno b´dzie kilka objawieƒ talentów, jednak
aby tak si´ sta∏o, szczególnie potrzebne jest zachowanie przez m∏odzie˝ systematycznoÊci
treningowej i turniejowej.
W nast´pnych tygodniach odbywaç si´ b´dà
kolejne wa˝ne wydarzenia sportowe i planujemy
co tydzieƒ wyjazd do innego miasta w Polsce.
Nadmieniç trzeba, ˝e 15 wrzeÊnia
w Mistrzostwach Polski Masters
w Sobótce ko∏o Wroc∏awia, III miejsce i bràzowy medal zdoby∏ nasz
weteran w kat wag. +100 Mariusz
D´bski. Gratulacje! ˚yczymy konsekwencji treningowej, startowej i kolejnych sukcesów.
Jest w naszej dzielnicy sporo dzieci z ciekawym potencja∏em i obserwujemy to po „narybku” ju˝ zara˝onym judo w przedszkolach. Chcemy

do takich dzieci wyjÊç naprzeciw i u∏atwiç start
w rozwoju i kszta∏towaniu sprawnoÊci motorycznej oraz odpornoÊci psychicznej.
Dzi´ki uprzejmoÊci Dyrekcji SP 353 przy ul.
Cieplarnianej, na terenie szko∏y uruchamiamy dla
dzieci szkolnych zaj´cia Êwietlicowe tak, aby rodzice nie musieli dowoziç swoich pociech na zaj´cia judo do siedziby klubu, a czas sp´dzony
na Êwietlicy rozwija∏ i dawa∏ dodatkowe korzyÊci.

Dzi´ki temu dzieci w ∏atwy sposób mogà kontynuowaç swoja karier´ sportowà z przedszkola, szczególnie zerówkowicze i pierwszaki. Dla
innych dzieci oczywiÊcie sà równie otwarte
szanse treningowe, czekamy na pere∏ki sportowe i wszystkich ch´tnych.
Zapraszamy w poniedzia∏ki–Êrody w godz.
14.30–15.30 – I gr. i 15.30–16.30 – II gr. Zaj´cia prowadzone sà przez doÊwiadczonego trenera (3 Dan) i pedagoga Rados∏awa Lechowicza. Zapraszamy równie˝ na zaj´cia klubowe,
które odbywajà si´ codziennie w naszej siedzibie
przy ul. Klimatycznej 1 w budynku Hali Sportowej Gimnazjum.
Redakcja Judo Fight Club

II Mistrzostwa Polski M∏odzików
w ¸ucznictwie – Zawadka 2012
W dniach 14–16 wrzeÊnia 2012 roku na boisku
Uczniowskiego Ludowego
Klubu Sportowego Sokole
Oko Zawadka odby∏y si´ II Mistrzostwa Polski M∏odzików
w ∏ucznictwie. W zawodach
wystartowa∏o 242 najlepszych zawodników z ca∏ej
Polski. Troje z nich to zawodnicy Uczniowskiego Klubu
Sportowego Weso∏ek: Anastazja Stachwiuk, Klaudia ¸adziak i Mateusz Siwek. Strzelano na 50 i 30 metrów oraz 40 i 20. Anastazja
zaj´∏a 10 miejsce, Klaudia 31, a Mateusz 53.

Uczniowski Klub Sportowy
WESO¸EK Sekcja ¸ucznicza
prowadzi nabór dziewczàt
i ch∏opców urodzonych w latach 2001–2005.
Zaj´cia odbywajà si´ we
wtorki, czwartki i piàtki (w godzinach 18.30–20.00) w Szkole Podstawowej nr 174, Pl.
Wojska Polskiego 28, Warszawa-Weso∏a. Zapisy w czasie
zaj´ç lub u instruktora sportu
w ∏ucznictwie – Prezesa UKS
WESO¸EK Barbary Koz∏owskiej, tel. 504-368-502.
Hanna Koz∏owska
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Il Canto Magnificat
zaprasza na koncert
Chór Il Canto Magnificat,
po wakacyjnej przerwie, zaprasza na inaugurujàce nowy sezon wydarzenie muzyczne. Dnia 21 paêdziernika, o godz. 19.00, w koÊciele OpatrznoÊci Bo˝ej w Warszawie-Weso∏ej, odb´dzie
si´ niezwyk∏y koncert.
Chórowi towarzyszyç b´dzie kwartet instrumentalistów. Us∏yszymy utwory J. S. Bacha (s∏ynna aria na strunie G), W. A. Mozarta (Eine Kleine Nachtmusic), E. Morricone, G. Pucciniego (Nessun Dorma w transkrypcji na kwartet smyczkowy), G. B. Pergolesiego. Dyrygowaç goÊcinne b´dzie pan ¸ukasz Wojakowski, natomiast pani Marta Zamojska-Makowska (dyrygent chóru), jako znakomita solistka sopranowa, wykona motet W. A. Mozarta „Exultate Jubilate” oraz ari´ G. F. Haendla
„Eternal source” (na tràbk´ i g∏os).
Po wyst´pie b´dzie mo˝na nabyç ostatnià p∏yt´ chóru „Stabat Mater”
autorstwa G. B. Pergolesiego, z towarzyszeniem orkiestry „Sinfonia Nova”.
Fundacja Il Canto Magnificat oraz Urzàd Dzielnicy Warszawa-Weso∏a serdecznie zapraszajà na koncert, który jest oczywiÊcie bezp∏atny.
Wielkie podzi´kowania sk∏adamy na r´ce Ksi´dza Proboszcza o. Mariusza T∏okiƒskiego, za pomoc w realizacji przedsi´wzi´cia.
Dorota Dzi´gielewska
Fundacja Il Canto Magnificat
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Kapita∏y – Inwestycje – Waluty

je na wartoÊci do
„wa˝niejszych” walut.
Z drugiej strony takie
„ruchy” polskich eksporterów wcale nie
W Polsce niemal wszycieszà. Za wyprodukowane towary przeznaczoscy znajà si´ na grzybone na eksport dostajà mniej z∏otówek. A ceny robraniu, na medycynie, prasnà. Inflacja równie˝ nie pozwala o sobie zapowie i na tym, w co najlepiej
minaç. Wed∏ug danych NBP po sierpniu bie˝àceinwestowaç. O medycynie
go roku inflacja bazowa wynios∏a 3,8 procent
nie mam poj´cia, a prawo
w uj´ciu rok do roku. I to spadkowi inflacji nalepozostawiam prawnikom.
˝y zawdzi´czaç takie umocnienie z∏otego?
Natomiast zamieszania
I co mamy w Polsce? Na poczàtku roku kurs
na rynku walut nie sà dla
dolara USA wynosi∏ 3,45 pln. Jak wczeÊniej
mnie ˝adnà niespodziankà.
wspomnia∏em aktualnie to jest nieco ponad
Jako mieszkaniec Starej Mi∏osnej codziennie
3,18 pln. Min´∏o 9 miesi´cy i mamy umocnienie
spotykam si´ ze zmiennà wartoÊcià waluty polz∏otego o 7,83%. Nie gorzej jest z innymi waluskiej, jakà jest polski z∏oty. Gdy w sierpniu bie˝àtami. Wzgl´dem euro z∏oty polski od poczàtku
cego roku sprowadzi∏em si´ do Starej Mi∏osnej,
roku umocni∏ si´ z poziomu 4,46 pln do poziomu
za jednego dolara na rynku walutowym nale˝a∏o
4,1395 pln czyli o 7,19%. Z kolei w relacji z franzap∏aciç nieco ponad 3,38 z∏otego. Na koniec
kiem szwajcarskim (podobno w Polsce ponad
wrzeÊnia bie˝àcego roku kurs waluty amerykaƒ700 000 gospodarstw domowych ˝ywo zainteskiej wynosi 3,1876 pln za dolara USA. Niby
resowanych jest frankiem poprzez ró˝nego rofajnie ˝yç w kraju, gdzie waluta jest silna i zyskudzaju zobowiàzania) umocnienie z∏otego wynosi 7,1% i kurs zmieni∏
po∏o˝enie z pozioPRACOWNIA PROTETYCZNA
mu 3,6743 pln na poziom 3,4136 pln. Ale
EWA WAÂ
silniejszy z∏oty wzgl´tel.: 022 773 29 67 022 760 86 74 605 40 38 42
dem franka szwajcarskiego nie b´dzie wyst´powaç w nieskoƒ-
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Bardzo silny z∏oty

czonoÊç. Pod koniec wrzeÊnia bie˝àcego roku
Szwajcarski Bank Narodowy zapowiedzia∏ podniesienie stóp procentowych od poczàtku
2014 roku. Niestety dla kredytobiorcy zad∏u˝onego we franku oznacza to zdecydowany
wzrost raty kredytu. Mo˝e nasz dzielny NBP
znowu stanie na wysokoÊci zadania. W 2011
roku na interwencje w przypadku z∏otego wed∏ug niepotwierdzonych danych wydano 12 mld
z∏otych. Âmiem twierdziç, ˝e te Êrodki zosta∏y
wydane i utracone bezpowrotnie.
Za chwil´ b´dzie koniec roku. Ile procent z∏oty straci, tego w tej chwili jeszcze nie mo˝na
ustaliç. Najbli˝sze poziomy, na jakich widz´ polskiego z∏otego, to 3,2840 pln za dolara USA.
Oznacza to spadek o oko∏o 3,15% od aktualnego
poziomu (notowanie 3,1837 pln za usd). W relacji z euro z∏oty polski mo˝e byç na poziomie
4,2150–4,2160 pln za euro czyli o nieca∏e 2%
gorzej ni˝ obecnie. Natomiast w relacji z frankiem szwajcarskim nie wykluczam spadku do
poziomu 3,50–3,51 pln za franka. I to w najbli˝szym kwartale bie˝àcego roku. Jeszcze b´dzie
przepi´knie i jeszcze b´dzie normalnie, a z∏oty
przestanie byç przewartoÊciowany.
Andrzej Filipek
filand@go2.pl; tel. 515 311 764
Analityk finansowy, zajmuje si´
konsultacjami kapita∏owymi oraz ocenà
projektów inwestycyjnych.
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„ROCK ON” w Weso∏ej ju˝ po raz czwarty
Tradycyjnie w Weso∏ej nowy rok szkolny rozpoczà∏ si´ w rockowym nastroju. W sobot´
8 wrzeÊnia o godzinie 16.00 na terenie OSP
w Weso∏ej odby∏a si´ czwarta edycja konkursu
amatorskich zespo∏ów rockowych ROCK ON.
Jak co roku organizacjà konkursu zaj´li si´
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
oraz Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Weso∏ej.
Do tegorocznej edycji konkursu zg∏osi∏y si´
24 kapele z ca∏ej Polski. Podczas eliminacji do fina∏u zosta∏o zakwalifikowanych 7 zespo∏ów:
C.O.D, The Rookles, Rocket, Code Dunder,
Le Fleur, Steel Habit, Coryhorin.

Podczas konkursu jury w sk∏adzie: Piotr Wiliƒski – przewodniczàcy (basista w zespole „Syndrom Kreta”), Winicjusz Chróst (muzyk, w∏aÊciciel studnia nagraƒ) i Ryszard Rutkowski (perkusista), przyzna∏o nagrody dla najlepszych zespo∏ów oraz zdecydowa∏o o wyró˝nieniach.
Zwyci´zcy konkursu nagrody odbierali z ràk
Zast´pcy Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy pana Mariana Mahora, Przewodniczàcego
Komisji Kultury Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy pana Leszka Winiarskiego oraz Dyrektora
OÊrodka Kultury pana Edwarda Kalisza.

Pierwszà nagrod´, którà jest nagranie singla
w studiu Winicjusza Chrósta oraz wydanie jej,
zdoby∏ zespó∏ C.O.D., drugie miejsce zajà∏ zespó∏ The Rookles, trzecie miejsce
przypad∏o zespo∏owi Rocket.
Dodatkowo jury przyzna∏o wyró˝nienia, które w tym roku przypad∏y g∏ównie kobietom. Wyró˝nienie
dla najlepszego wokalisty trafi∏o
w r´ce Aleksandry Zas´py z zespo∏u Le Fleur, najlepszym basistà zosta∏a uznana Ewelina Chwajot z zespo∏u Le Fleur, wyró˝nienie dla
najlepszego perkusisty trafi∏o do ràk
Magdaleny Lenarczyk z zespo∏u Rocket, a jedynym
rodzynkiem w tym zestawieniu zosta∏ Karol Melak
z zespo∏u Rocket, który otrzyma∏ wyró˝nienie dla najlepszego gitarzysty.
M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy, która
wspiera∏a Organizatorów konkursu,
przyzna∏a swojà nagrod´ dla najlepszego wed∏ug nich zespo∏u. Wyró˝nienie to
otrzyma∏ zespó∏ Code Under.
Podczas gdy jury obradowa∏o, czas
zebranej publicznoÊci umila∏ zespó∏ Fanaberia, który w kilka minut zjedna∏ sobie publicznoÊç, wykonujàc covery znanych
utworów i swoje w∏asne kompozycje.
Po wr´czeniu nagród na scen´ wkroczy∏ zespó∏ MYSLOVITZ. Pomimo zmian personalnych
w zespole repertuar grupy w wykonaniu Micha∏a Kowalonka brzmia∏ rewelacyjnie. Koncert by∏
dynamiczny, zespó∏ rozgrza∏ publicznoÊç, która
da∏a si´ porwaç muzyce, ko∏yszàc si´ i Êpiewajàc hity MYSLOVITZ. Fani zespo∏u udowodnili, ˝e
potrafià si´ Êwietnie bawiç, a tak˝e potrafià klaskaç nie tylko na raz i wybijany przez nich rytm
nie rozmija∏ si´ z muzykà.

Glinà i lakierem, czyli
artystyczne rozpocz´cie roku!
Najpierw dotykamy glin´, ugniatamy jà, aby
po dwóch godzinach pracy mog∏a w naszych d∏oniach nabraç wyjàtkowego
kszta∏tu, wymyÊlonego tylko
przez nas. Lepimy naczynia, bi˝uteri´, ozdoby, a nawet rzeêby.
Sekcja ceramiki w OÊrodku
Kultury w Weso∏ej rozpocz´∏a
ju˝ 6 rok swojej dzia∏alnoÊci!
ZabraliÊmy si´ do pracy, aby
móc zaprezentowaç swoje
dzie∏a na planowanych artystycznych imprezach, wystawach i konkursach. Ponadto,
na wiosn´ 2013 r. sekcja ceramiki weêmie udzia∏ w wiosennym plenerze plastycznym. Przed nami miesiàce nie tylko kreatyw-

nego ceramikowania, ale przede wszystkim Êwietnej zabawy z glinà. Ju˝ dzisiaj zapraszamy wszystkich do kibicowania naszej
dzielnej grupie nie tylko m∏odszych, ale równie˝ doros∏ych
r´kodzielników. Dla nich bowiem ceramiczne spotkania
sta∏y si´ obowiàzkowym
punktem wpisanym w planowanie ka˝dego tygodnia.
Obok szlachetnej ceramiki
dzia∏a jeszcze sekcja, która zach´ca nas do kompozycyjnego
myÊlenia, umo˝liwia malowanie, ozdabianie bez u˝ycia
farb... Sekcja decoupage – na poczàtku uczestnicy
zaj´ç nie mogà uwierzyç, ˝e te pi´knie „malowane”

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e z roku na rok zarówno zespo∏y uczestniczàce w konkursie, jak i goÊcie ROCK ON sà coraz bardziej „Êwiatowi”.
Jednak nie ma co ukrywaç, ˝e
ca∏e wydarzenie nie mia∏oby
szans powodzenia gdyby nie
partnerzy konkursu, którzy dzi´ki
swojej hojnoÊci umo˝liwili zorganizowanie imprezy. Liczàc na
ofiarnoÊç ze strony sponsorów,
mamy nadziej´ na dalszà owocnà
wspó∏prac´ w organizacji podobnych przedsi´wzi´ç.
JednoczeÊnie sk∏adamy podzi´kowania
wspó∏organizatorom:
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy –
dzi´ki przekazanym Êrodkom konkurs odby∏ si´ na najwy˝szym poziomie, Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej za
u˝yczenie terenu oraz M∏odzie˝owej Radzie Dzielnicy m.st. Warszawy za pomoc podczas konkursu.
Dzi´kujemy w∏aÊcicielom Delikatesów K&M,
dzi´ki którym ufundowano nagrody dla zespo∏ów, które zaj´∏y II i III miejsce. W∏aÊcicielom
sklepu muzycznego MUSIC EXPERT, który ufundowa∏ sprz´t dla zwyci´skiego zespo∏u oraz zagwarantowa∏ zni˝ki przy zakupach w sklepie dla
wszystkich uczestników konkursu.
Serdeczne podzi´kowania kierujemy do naszych patronów medialnych. Dzi´kujemy Radiu
Wawa, dzi´ki któremu o naszym konkursie us∏yszeç mo˝na by∏o na antenie rozg∏oÊni, redakcji gazety „WiadomoÊci Sàsiedzkie” oraz portalom stara-milosna.pl i fabrykazespo∏ów.pl, za wsparcie
medialne organizacji konkursu oraz naszemu partnerowi IT – firmie Hawlett Packard Polska za ufundowanie nagród dla wyró˝nionych w konkursie.
O.K. Weso∏a
Fot. Jacek Kalinowski
korale, doniczki, czy wieszaki powsta∏y dzi´ki kolorowym serwetkom. A jednak! Decoupage uczy
cierpliwoÊci, wprowadza w przyjemny stan twórczy, a w filii ODT Pogodna dzia∏a ju˝ 3 lata. Zapraszamy dzieci, m∏odzie˝, wszystkie panie, a nawet
panów na 2 godziny wyjàtkowego „malowania serwetkami”. Zapewniamy nie tylko wszystkie podstawowe materia∏y do tworzenia, jak lakiery, reliefy,
krakle i serwetki, ale równie˝ wyjàtkowà atmosfer´
i tylko pozytywne efekty pracy! Zapraszamy do naszej sekcji, gdy˝ sà jeszcze wolne miejsca!
Filia ODT „Pogodna”, czwartek:
• godz. 17.00–19.00 – dzieci
• godz. 19.00–21.00 – m∏odzie˝, doroÊli
Koniecznie zadzwoƒ i zapisz si´!
• tel. 22 773 61 88 – OK Weso∏a
• tel. 22 427 37 74, 793 830 307 – ODT Pogodna
Wybrane prace sekcji, zarówno decoupage,
jak i ceramiki mo˝na obejrzeç pod adresem:
www.mimbresceramika.blogspot.com/p/zapraszam-polecam.html.
Dorota ¸asisz – plastyk ceramik.
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Program OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy:
paêdziernika (sobota) godz. 15.00 –
PODWIECZOREK Z PIOSENKAMI MIECZYS¸AWA FOGGA – spotkanie
z okazji Dnia Seniora.
Organizatorzy: Klub
Seniora dzia∏ajàcy przy
PKPS w Weso∏ej i OÊrodek Kultury.

6

paêdziernika (niedziela), godz. 16.00 –
TAJEMNICA MORSKICH G¸¢BIN. Przedstawienie teatralne dla dzieci.
Ka˝dy chcia∏by wiedzieç, jak wyglàda ˝ycie na
dnie morza, które jest pe∏ne tajemnic i niespodzianek. Jakie zdziwienie pojawi si´ na buziach
dzieci, gdy odwiedza je ksi´˝niczka Oceania,
Czarodziej Vorjo i niedobry Zmorus. Jak w ka˝dej bajce, jest wiele zaskakujàcych zwrotów akcji i mora∏: Spróbuj rozwiàzaç swoje problemy...

7

paêdziernika (piàtek), 16.00
– BAL SENIORA.
Zaproszenia do odbioru w OÊrodku Pomocy
Spo∏ecznej przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21a.
Miejsce: sala Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej,
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31. Organizatorzy: OÊrodek
Pomocy Spo∏ecznej i OÊrodek Kultury.

12

paêdziernika (niedziela), godz. 17.00
– KRAM KRAMARSKIEJ
Z PRZEBOJAMI XX WIEKU.
Koncert piosenek z dawnych lat w wykonaniu Teresy
Kramarskiej.

14

paêdziernika (piàtek), godz. 18.00 –
WOLNE ÂPIEWANIE. Koncert piosenek
okupacyjnych i powstaƒczych w wykonaniu zespo∏u TRIODEON i Be Free Gospel Family.
Miejsce: Gimnazjum nr 120, ul. Armii Krajowej 39. Organizatorzy: OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej i OÊrodek Kultury.

19

paêdziernika (sobota), godz. 12.00 –
WARSZTATY LEONARDA – „Czas i jego znaczenie w ˝yciu ludzi dawnych epok
i w dniu dzisiejszym”.
Na warsztatach poznamy mi´dzy innymi
najprostsze sposoby
mierzenia czasu, zastanowimy si´, czym ro˝ni
si´ klepsydra od zegarka kieszonkowego i porozmawiamy o tym, kiedy ludzie zacz´li odmierzaç czas i w∏aÊciwie po co.

20

Zaj´cia edukacyjno-artystyczne dla dzieci
w wieku szkolnym. Liczba miejsc ograniczona,
zapisy do 17 paêdziernika, pod numerem telefonu 22 773 61 88.
paêdziernika (sobota), godz. 18.00 –
KOBIETA Z PRZESZ¸OÂCI. Dramat psychologiczny w wykonaniu aktorów Teatru Hybrydy. Re˝yseria – Maciej Dzi´cio∏owski.
W∏aÊciwym bohaterem sztuki „Kobieta z przesz∏oÊci” jest tajemnica przez du˝e T. Tajemnica
ludzkich motywacji do takiego, a nie innego
dzia∏ania, do zatajania, a potem ods∏aniania faktów. Pewnego dnia ˝ycie m∏odej dziennikarki
Isabel legnie w gruzach po spotkaniu z tajemniczà kobietà z przesz∏oÊci, która odkrywa
przed nià przera˝ajàcà histori´, której bohaterkà
jest w∏aÊnie Isabel. To psychologiczna, pe∏na napi´cia i dramatyzmu opowieÊç poruszajàca
wiele uniwersalnych problemów.

27

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

Program OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”, filii OK Weso∏a:
paêdziernika (niedziela), godz. 17.00 –
GWATEMALA. Pokaz slajdów i opowieÊci
z podró˝y Marka ¸asisza.
Gwatemala to fascynujàcy kraj po∏o˝ony
w Ameryce Ârodkowej. Podczas prelekcji udamy
si´ do po∏udniowej cz´Êci kraju, gdzie góry, wulkany i jeziora tworzà przepi´kne krajobrazy, a ciep∏y, ale nie goràcy klimat sprawia, ˝e nie chce si´
stamtàd odje˝d˝aç. B´dziemy podró˝owaç wraz
z tubylcami tzw. chicken busami, które kiedyÊ
by∏y amerykaƒskimi autobusami szkolnymi.
Udamy si´ te˝ do pó∏nocnej Gwatemali, gdzie
zobaczymy malownicze, kolonialne miasto Flores
po∏o˝one na wyspie jeziora Peten Itza, oraz do
d˝ungli, kryjàcej w sobie ruiny staro˝ytnych miast.
Nasza podró˝ i opowieÊç b´dzie ilustrowana licznymi fotografiami i filmami, wykonanymi
przez autora podczas wyprawy do Gwatemali.

7

paêdziernika (czwartek), godz. 19.00
– CO NAM W DUSZY GRA.
Wernisa˝ wystawy zbiorowej prac malarskich
s∏uchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obrazy powsta∏y w Pracowni SURREAL pod kierunkiem mgr sztuki Marii Surawskiej.

11

paêdziernika (piàtek), godz. 10.40
– JEDZIE POCIÑG Z DALEKA.
Koncert z cyklu „Filharmonia Narodowa dla
dzieci”. Program jazzowy w wykonaniu Niki Lu-

12

12

bowicz – vocal, Konrada Zemlera – gitara elektryczna, Wojciecha Pulcyna – kontrabas i Marcina U∏anowskiego – perkusja.
W programie nie
zabraknie tradycyjnych amerykaƒskich standardów,
przywo∏ujàcych atmosfer´ Nowego
Orleanu i nowojorskich klubów jazzowych. Oprócz nich us∏yszymy
tak˝e opracowania wspó∏czesnych przebojów
polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej.
Muzycznà ciekawostkà b´dà utwory ∏àczàce styl
jazzowy z elementami kultur innych paƒstw
i kontynentów. Odwiedzimy ró˝ne paƒstwa i krainy, nie zapominajàc o ojczyênie jazzu – Stanach
Zjednoczonych. Dotrzemy tak˝e do prawdziwie
czarodziejskich zakàtków. Pociàg jadàcy z daleka zatrzyma si´ na niejednej muzycznej stacji,
gdzie na najm∏odszych s∏uchaczy czekaç b´dà
bohaterowie znanych bajek.
paêdziernika (sobota), godz. 18.00
– WIECZÓR Z AGENTEM 007. Multimedialny koncert z muzykà z filmów o Jamesie
Bondzie w opracowaniu na obój, altówk´ i wiolonczel´ z towarzyszeniem fortepianu. Wystàpià:
Roman Figarski, Izabela Wojtala i Aleksandra
Dallali. Prowadzenie – Andrzej Przybyciƒski.

20

paêdziernika (czwartek), godz. 18.00
– KUFEREK ZWIERZE¡. Wieczór literacki Katarzyny Marciniuk oraz wystawa towarzyszàca autorstwa artystki.

25

paêdziernika (niedziela), godz. 16.00
– W ZACZAROWANYM LESIE. Przedstawienie teatralne dla dzieci.

28

Pe∏na magii i czarów opowieÊç o sile przyjaêni. Dominika gubi w lesie pieska. Tylko odwaga
i dobre serce mogà sprawiç, ˝e przyjaciele
w koƒcu si´ odnajdà.
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 POÂWI¢CONE
ANNIE WALENTYNOWICZ
13 wrzeÊnia 2012 r. w Bibliotece Publicznej
w Weso∏ej odby∏o si´ kolejne spotkanie w ramach
cyklu Otwartych Lekcji Historii. Okazjà do spotkania by∏ Dzieƒ SolidarnoÊci i WolnoÊci obchodzony
w rocznic´ porozumieƒ sierpniowych z 1980 r.

G∏ównà bohaterkà spotkania by∏a ikona „SolidarnoÊci” – Êp. Anna Walentynowicz, którà
przedstawi∏ zgromadzonym s∏uchaczom znany
historyk i publicysta, autor m.in. D∏ugiego ramienia Moskwy – dr hab. S∏awomir Cenckiewicz.

Spotkanie koncentrowa∏o
si´ wokó∏ ksià˝ki S∏awomira
Cenckiewicza pt. Anna SolidarnoÊç. ˚ycie i dzia∏alnoÊç Anny
Walentynowicz na tle epoki
(1929–2010). Warto dodaç,
˝e autor za t´ pozycj´ zosta∏
nagrodzony w 3. edycji
konkursu „Historycznej
Ksià˝ki Roku” – jego
ksià˝ka otrzyma∏a nagrod´ od czytelników w kategorii „Najlepsza ksià˝ka
naukowa opisujàca losy
Polski i Polaków w XX
wieku”. Konkurs odbywa∏
si´ pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronis∏awa Komorowskiego.
Prelegent przedstawi∏
zgromadzonym sylwetk´
Anny Walentynowicz. Opowiedzia∏ o wk∏adzie tej niez∏omnej kobiety, której rola
jest dzisiaj deprecjonowana,
w dzia∏alnoÊç „SolidarnoÊci”.
Autor przyzna∏, ˝e ksià˝ka ta nie jest pomnikiem i nigdy nie uzurpowa∏a sobie do tego praw.
Pokazuje bowiem cz∏owieka z jego wszystkimi decyzjami, niekiedy te˝
b∏´dnymi.
Sylwetka dzia∏aczki
„SolidarnoÊci” podczas
spotkania w Bibliotece
sta∏a si´ punktem wyjÊcia do rozmowy o historycznym ju˝ porozumieniu, zawartym pomi´dzy
strajkujàcymi stoczniowcami a ówczesnà w∏adzà
dnia 31 sierpnia 1980 r.
Aleksandra Paszkowska
(studentka, uczestniczka spotkania)

DKK w paêdzierniku
Zapraszamy do Biblioteki G∏ównej
osoby doros∏e na poniedzia∏kowe spotkania o godz. 12.00 Dyskusyjnego
Klubu Ksià˝ki. Najbli˝sze plany klubu:
• 8 paêdziernika – „Tektonika uczuç”,
Eric-Emmanuel Schmitt,
• 15 paêdziernika – „Szukajàc Noel”,
Richard Paul Evans,
• 22 paêdziernika – „Droga ˝ycia”
w re˝. Emilio Esteves,
• 29 paêdziernika – „Korekty”, Jonathan Franzen.
JÓZEF MACKIEWICZ – sylwetka i twórczoÊç
W cyklu Otwarte Lekcje Historii zapraszamy
18.10.2012 g. 18.30 na spotkanie o Józefie
Mackiewiczu (1902–1985) – znakomitym pisarzu i publicyÊcie, bezkompromisowym i politycznie niepoprawnym, twórcy najcz´Êciej wydawanym w „drugim obiegu”.
W setnà rocznic´ urodzin Józefa Mackiewicza
w 2002 r. przyznano pierwszà nagrod´ literackà
jego imienia „za ksià˝ki odznaczajàce si´ wybitnymi walorami literackimi oraz tematykà wa˝nà
kulturowo, spo∏ecznie lub politycznie”. Odtàd
corocznie rozstrzygni´cie konkursu odbywa si´
11 listopada w Warszawie.
O twórczoÊci i ˝yciu Józefa Mackiewicza opowie W∏odzimierz Bolecki – historyk literatury polskiej, profesor Instytutu Badaƒ Literackich PAN,
krytyk literacki. Zapraszamy, wst´p wolny!
Justyna Kwiatkowska
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nu. Lauren po odzyskaniu
przytomnoÊci dowiaduje si´,
˝e jej mà˝ zniknà∏ bez Êladu. O
pomoc rodzina prosi brata Rogera, by∏ego
˝o∏nierza si∏ specjalnych, obecnie agenta
prywatnej firmy detektywistycznej. Âledztwo prowadzi do powiàzanej z Pentagonem
firmy ochroniarskiej, najwi´kszej na Êwiecie
prywatnej armii. OczywiÊcie firma nie jest
zainteresowana wykryciem prawdy.

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Stowell L. – Bardzo ilustrowana historia
astronomii
2. Stanecka Z. – Basia i plac zabaw
3. Leszczyƒski M. – Czy wiesz, kto to jest:
bohaterowie historii Polski
4. Drzewa leÊne
5. S∏owiƒski P. – Fryderyk Chopin Poeta
fortepianu
6. Tyszka A. – Zosia z ulicy Kociej

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Nurowska M. – Dom na kraw´dzi
2. Sotto S. – Dzisiaj jutro zawsze
3. Crichton M. – Micro
4. Patchett A. – Stan zdumienia
5. Archer J. – Z∏odziejski honor

Literatura popularnonaukowa:
1. Red. nauk. Bogacka-Kisiel E. – Finanse
osobiste. Zachowania-produkty-strategie
2. Ducret D. – Kobiety dyktatorów

Kàcik bibliofila
Kolejna ksià˝ka Josepha Findera p.t.
„Znikni´cie” i tym
razem nie powinna zawieÊç mi∏oÊników gatunku. Autor znakomitych thrillerów spiskowych oraz tzw.
thrillerów korporacyjnych snuje trzymajàcà
do koƒca w napi´ciu histori´ podejrzanych
interesów olbrzymiej firmy Rogera Hellera.
Heller i jego ˝ona Lauren padajà ofiarà
brutalnego napadu w dzielnicy Waszyngto-

Qlturka

Magnetyczne kino akcji
„Avengers”,
re˝. Joss Whedon
Kiedy tylko pojawi∏ si´ na
ekranach, udowodni∏ wszystkim coÊ bardzo wa˝nego
– Êciàganie filmów z Internetu nie sprawia, ˝e kino umiera i przestaje zarabiaç. Film
ten pobi∏ bowiem wszystkie mo˝liwe rekordy popularnoÊci i przyniós∏ twórcom ogromne pieniàdze. Powiecie pewnie, ˝e to czysta rozrywka. No
i co z tego? „Avengers” po prostu mi∏o si´ oglàda.
Film Jossa Whedona (twórcy m.in. s∏ynnego w latach 90.
serialu „Buffy: Postrach Wampirów”, kiedy to wampiry jeszcze by∏y groêne, a nie uwodzi∏y
swoim blaskiem nastoletnie
dziewcz´ta) w∏aÊnie wchodzi
na DVD. Mo˝na si´ tylko spodziewaç, ˝e osiàgnie taki sam
sukces jak w kinie. Czego to
zas∏uga? Przede wszystkim
obsady. Po∏àczono tu wszystkie filmy o superherosach Marvela (pomijajàc jedynie „Spidermana”, jest to jednak uzasadnione, poniewa˝ rzadko kiedy w komiksach pojawia∏ si´ jako cz´Êç sk∏adu
ekipy Avengers). Mamy wi´c Iron Mana (w tej roli przezabawny, i jak wielu twierdzi, uroczy, Robert
Downey Jr.), Kapitana Ameryk´ (Chris Evans),
Thora (Chris Hemsworth, który powoli staje si´
nowym idolem m∏odzie˝y, ze wzgl´du mi´dzy innymi na swój wyst´p w „Królewnie Ânie˝ce
i ¸owcy”), Hawkeye’a (Jeremy Renner, jako jeden
z nielicznych bez w∏asnego tytu∏u wczeÊniej), Hulka (Mark Ruffalo), oraz nie do koƒca parytetowo
jednà kobiet´ – Czarnà Wdow´ (Scarlett Johansson, która pojawia∏a si´ w tej roli w filmie o Iron
Manie). Do tego dorzucono jeszcze takie nazwi-
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ska jak Tom Hiddleston (jako przebieg∏y Loki), Samuel L. Jackson oraz Stellan Skarsgaard, wi´c
film by∏ skazany na sukces. Poza tym to naprawd´ niez∏a rozrywka – mimo ÊwiadomoÊci, ˝e rozgrywajàca si´ na ekranie akcja to totalna g∏upota,
dajemy si´ wciàgnàç i niewa˝ne jak bardzo byÊmy sobie wmawiali, ˝e ten film wcale nie trafi
do kanonu naszych ulubionych, pr´dzej czy póêniej odczuwamy ch´ç zobaczenia go jeszcze raz.
Nie ma co tutaj mówiç o wartoÊciach intelektualnych – nie ma ich. Jednak ka˝dy z nas mo˝e sobie czasem pozwoliç na oderwanie si´ od Êwiata
realnego i przeniesienie w niesamowità krain´ komiksu. W∏aÊnie – ten film to
wprost uczta dla fanów gatunku. Postacie mo˝e nie majà tak
psychologicznej g∏´bi jak w serii o Batmanie Christophera Nolana, ale przecie˝ zanim nadesz∏a nowa era komiksu, zag∏´biajàcego si´ w zakamarki duszy bohaterów, chodzi∏o przede
wszystkim o akcj´ i dobrà zabaw´. I to w∏aÊnie dostajemy,
w dodatku przy udziale wielu
ulubionych postaci umieszczonych w jednym filmie. Ponadto
efekty specjalne sà pora˝ajàce
i ˝eby je podziwiaç nie trzeba
wcale przywdziewaç niewygodnych okularów 3D.
Do tego jest ca∏kiem zabawnie, zw∏aszcza dzi´ki
b∏yskotliwym dialogom (tak, tak, fani Iron Mana
mogà si´ spodziewaç solidnej dawki tego, co lubià najbardziej – bezczelnego poczucia humoru).
Poza tym to film naprawd´ dla ca∏ej rodziny –
dzieciaki zachwycà si´ popisami superbohaterów,
rodzice poÊmiejà si´ ˝artów i wszyscy sà zadowoleni – nie ma tu wpychania wsz´dzie niezr´cznoÊci, które szybko za∏apujà rodzice, jednak nie
do koƒca ∏apià dzieciaki oraz niesmacznoÊci, które mo˝e rozbawià kilkulatka, ale na pewno wprowadzà w za˝enowanie doros∏ego.

Iza Zych

JeÊli chodzi o wady, to Joss Whedon, znany, jak
ju˝ wspomnia∏am, z budowania silnych postaci
kobiecych, móg∏by si´ bardziej postaraç o dopracowanie postaci Czarnej Wdowy. Równie po macoszemu zosta∏ potraktowany Hawkeye, jednak
jak na kiepskà postaç, jakà stanowi∏ w komiksach,
i tak tutaj jawi si´ jako ca∏kiem interesujàcy. Miejmy nadziej´, ˝e na zadbanie o te postaci mo˝emy
liczyç w nast´pnych cz´Êciach „Avengers”, które
pojawià si´ na pewno za kilka lat w kinach.
Zarzeka∏am si´, ˝e ten film mnie nie porwie.
Wmawia∏am sobie: „Pójd´ tam tylko dlatego, ˝e
wszyscy uznajà to za jakiÊ fenomen, przecie˝ nie
dlatego, ˝e mnie to kr´ci”. Nawet po wyjÊciu z kina twierdzi∏am, ˝e obraz by∏ taki sobie i do obejrzenia na raz. Dlaczego w takim razie pojawia si´
we mnie ch´ç wypo˝yczenia DVD i uczestniczenia w tej akcji po raz drugi? Skàd we mnie to pragnienie oddania si´ ponownie bezmyÊlnej rozrywce? Mo˝e nie jest taka do koƒca bezmyÊlna.
A mo˝e to magnetyzm „Avengers”.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

Jesienna cisza
drzewa
rozebrane z liÊci
okryte mg∏à
zasypiajà
a przestrzeƒ
w podmuchach wiatru
i strugach deszczu
dr˝y
b∏àdzi cisza
po polach i lasach
zaglàda do okien
przez witra˝e z kropel
gdzie sennie p∏ynie czas
Irena ¸ukszo

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Oto nasi kolejni
najm∏odsi sàsiedzi. Ich rodzicom, a tak˝e
rodzicom wszystkich innych weso∏owskich maluchów, ˝yczymy wiele
radoÊci. A wy, Drogie
Maleƒstwa, witajcie wÊród
nas! RoÊnijcie zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla swoich rodziców. Mieszkacie w malowniczo po∏o˝onej
dzielnicy, wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na Was spore grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

Witajcie
wÊród
nas

Liliana Tarczyƒska
Urodzi∏a si´ 6 lipca 2012 r.
Waga 4200 g, wzrost 57 cm.

Olivia Szymaniak
Urodzi∏a si´ 16 lutego 2012 r.
Waga: 3670 g, wzrost 55 cm.
Córka Marty i Krzysztofa.

Julia Grabiƒska
Urodzi∏a si´ 20 wrzeÊnia 2012 r.
Waga: 3440 g, wzrost 53 cm.
Córka Doroty i Micha∏a.

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 21 paêdziernika 2012 r.

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

zawsze jest sygna∏em, który
przy du˝ym nasileniu lub d∏ugotrwa∏ym utrzymywaniu si´ zmusza nas
do wizyty u lekarza. Niestety zwykle bagatelizujemy s∏absze sygna∏y o problemach naszego organizmu, jak chocia˝by
mrowienie ràk czy nóg, a to w∏aÊnie one
niejednokrotnie sà wa˝nym ostrze˝eniem przed rozwijajàcà si´
dysfunkcjà organizmu.
O tej przypad∏oÊci rozmawiamy z Panem Jackiem Twarowskim, specjalistà fizjoterapii z „Gabinetu Zdrowie”
przy Rondzie Wiatraczna.

– Jest Pan niezwykle doÊwiadczonym praktykiem.
– Moje doÊwiadczenie
oparte jest na wiedzy i praktyce, zarówno
tej w szpitalach jak te˝ prywatnej. Mam
doÊwiadczenie w leczeniu bólu przewlek∏ego, bólu kr´gos∏upa czy cz´sto spotykanego dr´twienia ràk i nóg.
– W∏aÊnie – dr´twienie, mrowienie, to dolegliwoÊci bardzo wielu osób. Wiem, ˝e bywa bardzo niebezpieczne, to czasem sygna∏

powa˝nych chorób, dlatego wa˝ne jest szybkie podj´cie leczenia. Jakie mogà byç przyczyny dr´twienia?
– Cz´sto spotykanà przyczynà sà dolegliwoÊci w obr´bie kr´gos∏upa szyjnego, poniewa˝ nerwy wychodzàce z tej
cz´Êci kr´gos∏upa unerwiajà w∏aÊnie
koƒczyny górne.
Wszelkie uszkodzenia dysku, a zw∏aszcza zwyrodnienia
czy przepuklina krà˝ka mi´dzykr´gowego, mogà powodowaç ucisk na wspomniane
nerwy, a w konsekwencji na
sam rdzeƒ kr´gowy.
Jednym z objawów jest
dr´twienie lub mrowienie
przenikajàce r´k´. Przyczyny takich objawów mogà
byç ró˝ne:
• zbyt ma∏a aktywnoÊç fizyczna, spowodowana mi´dzy innymi wiekiem,
• przewlek∏y ucisk czy specyficzna praca,
• ucisk nerwu w kanale ∏okciowym spowodowany innymi dolegliwoÊciami,
które powsta∏y wskutek urazów lub na
przyk∏ad nadmiernego obcià˝enia stawu ∏okciowego albo nadgarstka.

– Wiele osób starszych traktuje te objawy
jako naturalny, nieunikniony objaw starzenia si´ organizmu, nic z tym nie robi.
A przecie˝ wp∏ywa to znaczàco na samopoczucie: bóle w karku, bóle pleców, ograniczenie sprawnoÊci ruchowej, k∏opot z wykonywaniem nawet prostych czynnoÊci
domowych...
– Wymieni∏ Pan tylko niektóre z powodów, dla których w ˝adnym wypadku nie
nale˝y lekcewa˝yç tych dolegliwoÊci.
W ka˝dym wieku warto poszukaç skutecznej pomocy – wiedzà o tym doskonale moi
pacjenci, a uzbiera∏o si´ ich sporo przez
prawie dwadzieÊcia lat mojej praktyki.
W∏aÊciwe rozpoznanie pozwala na natychmiastowe podj´cie przeze mnie dzia∏aƒ rehabilitacyjnych, a zw∏aszcza masa˝y,
które przynoszà zauwa˝alnà popraw´.
Wa˝ne, ˝eby doprowadziç terapi´ do koƒca, ale jeszcze wa˝niejsze, by rozpoczàç jà
ju˝ po zauwa˝eniu pierwszych objawów.
Nie warto czekaç, a˝ stan si´ pog∏´bi
i nastàpi trwa∏e uszkodzenie nerwów, bo
wówczas terapia trwa znacznie d∏u˝ej,
choç te˝ mo˝e przynieÊç ulg´ i poprawiç
sprawnoÊç.
Rozmawia∏ S. W.
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Tekst sponsorowany

Nie czekaj z leczeniem dr´twienia ràk i nóg
Ból

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:
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rzeÊkiej wody
i dzielnie pomogli
innym
przeciskaç si´ raz pod,
raz nad le˝àcymi
w nurcie pniami.
Wkrótce jednak
si´ okaza∏o, ˝e takich naprawd´ solidnych przeszkód
na ca∏ym 13-kilometrowym szlaku
by∏o zaledwie kilkanaÊcie. W sam raz by si´

Weso∏a na Rawce
W pi´knà i s∏onecznà
niedziel´ 10 wrzeÊnia
grupa Êmia∏ków ruszy∏a kajakami na
kolejnà wypraw´.
Tym razem wybraliÊmy rzek´ Rawk´. WczeÊniejsze
relacje oscylowa∏y
od stwierdzeƒ typu
„masakra, niewiarygodnie trudna, Êmierç
w oczach” po bardziej stonowane „trasa ciekawa, ale
wymagajàca”. Nie majàc
pewnoÊci, co nas czeka, ale
pe∏ni determinacji zwodowaliÊmy
nasze
kajaki

grochówka i mo˝na by∏o upiec
kie∏baski nad ogniskiem. Nast´pny sp∏yw niestety dopiero na wiosn´, pytanie tylko, czy znajdzie si´
na Mazowszu jeszcze jedna tak
urokliwa rzeka jak Rawka? Zobaczcie Paƒstwo sami.
Marcin J´drzejewski

nie nudziç, ale nie tak wiele,
by si´ przem´czyç. A poniewa˝ d∏ugie odcinki Rawki
malowniczo meandrowa∏y
przez wyjàtkowo zmienne
w oÊrodku „Sosenka”
w Budach Grabskich. ˚eby pozbawiç nas z∏udzeƒ,
pierwsze zwalone drzewa
rzeka zafundowa∏a nam
ju˝ po 100 m. Jednak
wÊród m´skiej cz´Êci
uczestników nie zabrak∏o
pasjonatów, którzy natychmiast wyskoczyli do raczej

otoczenie, co chwil´
zmienia∏y si´ widoki
i wra˝eƒ estetycznych
nam nie brakowa∏o...
Jak si´ okaza∏o, nie taka Rawka straszna.
Bli˝szà prawdy opinià
okaza∏a si´ opinia, ˝e to
rzeka „ciekawa i wymagajàca”. Po kilku godzinach przedniej zabawy
autokar zabra∏ nas z powrotem do „Sosenki”
gdzie czeka∏a goràca
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Szanowni Paƒstwo!
Wszystkich zainteresowanych udzia∏em
w organizowanych przez nasze Ko∏o wycieczkach serdecznie zapraszamy na stron´ internetowà www.pttkwesola.pl, gdzie
na bie˝àco aktualizujemy informacje o planowanych wyjazdach.
Jeszcze w tej chwili mo˝na zapisaç si´
w trybie Last Minute na wycieczk´ do Czarnolasu, Janowca i Kazimierza (6 paêdziernika) oraz na dwudniowy wyjazd po malowniczych miastach i obiektach zachodniego Mazowsza (20–21 paêdziernika).
W po∏owie paêdziernika zamieÊcimy na
naszej stronie szczegó∏y (i mo˝liwoÊç zapisu) na wycieczk´ „Per∏y Ma∏opolski”, planowanà na 16–18 listopada 2012 r., zaÊ
od pierwszego listopada b´dzie mo˝na si´
zapisaç na zamykajàcà tegoroczny sezon
wyjazdowy wypraw´ na narciarski weekend w dniach 13–16 grudnia br.
Serdecznie zapraszamy!
Zarzàd Ko∏a

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

●

●

●
●

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

• 20 lat doÊwiadczenia
• pełen zakres usług
• korzystne ceny
• pomoc w zało˝eniu działalnoÊci
gospodarczej
Tel. 22 773-25-69, 22 773-38-91
www.podatkiwesola.pl
Warszawa-Wesoła ul. Trakt Brzeski 54 A (pawilony handlowe)

MEDYCYNA ESTETYCZNA
rabaty
– Botox, wype∏niacze, mezodo
terapia, peelingi. NowoÊci:
Aqualyx, Light Eyes Ultra
KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A
– specjalna oferta zabiegów na lato
DEPILACJA LASEROWA LightSheer
NOWOÂå – CRYOLIFT 3 FILORGA
– najnowszy trend kosmetyki medycznej
– terapia Êwiat∏em LED i naturalny lifting
+ kompleksy biologiczne

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

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

www.medikocentrum.pl
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Metamorfoza Day Spa oferuje szkolenia
z zakresu kompleksowego kreowania wizerunku:
- doradztwo wizerunkowe
- indywidualna analiza sylwetki
z zaproponowaniem fasonów
- analiza kolorystyczna

- zakupy ze stylistą
- przegląd szafy
- nauka makijażu
- szkolenia motywacyjne

Specjaliści z Metamorfozy Day Spa pomogą Ci odnaleźć swój własny styl
dopasowany do Twojego charakteru i trybu życia.

Prze˝yj z Nami swojà Metamorfoz´...
Szczegółowy harmonogram szkoleń oraz aktualne promocje w Spa
na stronie

www.metamorfoza-spa.pl
Metamorfoza Day Spa
ul. Trakt Brzeski 62
05-077 Warszawa –Wesoła
tel. 22-763-20-90

motortest ®

Krzysztof Szadkowski

www.motortest.com.pl

Pe∏na oferta finansowa: kredyty 50/50, standardowe,
leasingi, pakiety ubezpieczeniowe – wartoÊç
fakturowa do 3 lat. Bezgotówkowa likwidacja szkód

Zapraszamy do salonu przy ul. Hynka 2a (Warszawa-Ok´cie,)
Godziny otwarcia: pon–pt 9–18, sob 9–14, tel./fax 22 868-01-21 do 23, 22 868-22-56
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Z przymru˝eniem oka

swoim aucie od strony kierowcy mia∏ z pó∏tora miejsca luzu), zagin´∏a gdzieÊ w huku
odpalanego silnika jego land rovera.
Rozpaczliwie zdeterminowany, ˝eby
jednak jeszcze przed Êniadaniem nie
uznaç kolejnego dnia za ca∏kowicie nieudany, ruszy∏em do pracy. Moja determinacja
przesz∏a ci´˝kà prób´ ju˝ na pierwszym skrzy˝owaniu. Ledwie wyhamowa∏em, by nie wjechaç
w bok skr´cajàcego w prawo z lewego pasa nissana. Przez uchylone okno zdà˝y∏em tylko us∏yszeç okraszony soczystà wiàzankà komentarz
jego Kierowcy „Jak jeêdzisz baranie!”. Ciàgu dalszego nie s∏ysza∏em, ale sàdzàc z ekspresyjnej
gestykulacji, by∏ on równie konstruktywny.
Podobnie konstruktywnie przebieg∏a pierwsza
rozmowa, jakà przeprowadzi∏em po dotarciu do
biura.
– Panie szanowny, jest dopiero cztery miesiàce po terminie p∏atnoÊci tej faktury, a pan ju˝ si´
domagasz, bym jà zap∏aci∏??? – g∏os Klienta
zdradza∏ dog∏´bne i szczere zdziwienie mojà bezkompromisowà (i chyba bezczelnà) postawà.
Us∏yszawszy jeszcze, bym nie wyg∏upia∏ si´
z sàdem, bo przecie˝ on w koƒcu mi zap∏aci i to
o wiele szybciej, ni˝ sàd rozpatrzy mój pozew,
zakoƒczy∏em rozmow´ mo˝e bez euforii, ale
z drobnà nutkà optymizmu, bo przecie˝ tym razem choç nie zosta∏em zwymyÊlany.
Nutka optymizmu znikn´∏a chwil´ póêniej wraz
z telefonem od opiekuna mojego rachunku z ramienia Banku.
– Tak, wiem ˝e mia∏ pan u nas ten limit debetowy od oÊmiu lat. Tak, wiem, ˝e ma pan bardzo
wysokie obroty i ca∏kiem przyzwoite dochody.
Ale Bank nie mo˝e podejmowaç ryzyka i nie
przed∏u˝ymy panu tego limitu. Takie procedury,
przykro mi. Gdyby pan pracowa∏ gdzieÊ na etacie, nawet z minimalnà pensjà, ale pan prowadzi
dzia∏alnoÊç gospodarczà... – tu rozmówca znaczàco zawiesi∏ g∏os, jakby niepewny, czy nie powiedzia∏ czegoÊ obraêliwego.
Udajàc, ˝e nie widz´ wszechobecnej za
oknem szarugi, zabra∏em si´ za za∏atwianie
spraw bie˝àcych. Dla podniesienia nieco nadszarpni´tego poziomu morale zabra∏em si´ najpierw za te, które nie powinny rodziç wi´kszych
problemów. Dzi´ki temu, gdy w pokoju pojawi∏
si´ zatrudniony jako przedstawiciel handlowy
Pracownik, osiàgnà∏em ju˝ jako takà równowag´
ducha. Jak si´ okaza∏o, nie na d∏ugo.
– Szefie, musisz mi wyp∏aciç zaleg∏e prowizje –
us∏ysza∏em na dzieƒ dobry i machinalnie si´gnà∏em do notesu z zobowiàzaniami. Po sekundzie
namys∏u wróci∏em jednak do rzeczywistoÊci.
– Zaraz, chwil´, przecie˝ nie mieliÊmy w umowie
˝adnych prowizji. Kiedy zatrudnia∏em pana cztery
lata temu, sk∏ada∏em takà propozycj´. Nieco ni˝sza
kwota sta∏a plus prowizja. Jednak ostro i sztywno
pan negocjowa∏, ˝e chce pan mieç zagwarantowanà wy˝szà kwot´ sta∏à kosztem prowizji.
– Mo˝e tak i by∏o cztery lata temu, ale teraz
uwa˝am, ˝e nale˝y mi si´ i ta wy˝sza pensja, i prowizja. Mam wydatki i musi mi pan jà wyp∏aciç.
– Musieç, to ja na razie nic nie musz´. Natomiast mo˝emy teraz obaj porozmawiaç o nowym sposobie wynagradzania na przysz∏oÊç...
– Na przysz∏oÊç to co innego. Ale teraz potrzebuj´ tej kasy i musi mi jà pan wyp∏aciç. A jak
nie, to id´ pracowaç do konkurencji i zobaczy

Jesienna depresja
W zabieganiu i nerwach, ledwie wià˝àc koniec z koƒcem, biegniemy przez ˝ycie, nie majàc czasu na refleksje.
Tym wszystkim, którzy
chcieliby na chwil´ si´
zatrzymaç, spojrzeç na
otaczajàcà nas rzeczywistoÊç oraz na siebie z pewnym dystansem
czy nawet odrobinà autoironii, dedykuj´
poni˝szy tekst. Choç, inspirowany osobistymi doÊwiadczeniami, jest on satyrà, w której zbie˝noÊç miejsc, faktów czy te˝ osób
jest w wi´kszoÊci przypadkowa... Jako poczàtkujàcy adept tej formy przekazu, b´d´
wdzi´czny za wszelkie uwagi, sugestie czy
pomys∏y (np. za poÊrednictwem naszego
portalu www.wiadomoscisasiedzkie.pl),
a nu˝ pomys∏ si´ spodoba i przerodzi
w d∏u˝szy cykl?
Autor
Nie cierpi´ jesieni. Nie tej s∏onecznej, z∏otej,
ale tej póênej. Gdy listopadowe niebo od rana do wczesnego wieczora pokrywajà o∏owiane
chmury, gdy poranne mg∏y sà poprzetykane siàpiàcà m˝awkà. Gdy wstaje si´ po ciemku
i po ciemku wraca z pracy... W takie dni budzà
si´ mroczne demony ludzkiej duszy. Grymasy
frustracji wypierajà serdeczne (choç czasem tylko udawane) letnie pogodne uÊmiechy. W takie
dni, najlepiej by by∏o rano zwinàç si´ w ciasny
k∏´bek pod ciep∏à ko∏derkà, oddaç marzeniom
o skàpanej w s∏oƒcu pla˝y i trwaç w tych marzeniach, a˝ wieczorem zmorzy nas sen. W takie
dni lepiej nie liczyç na szcz´Êliwe zakoƒczenia...
W taki w∏aÊnie dzieƒ powita∏ mnie ostry
dêwi´k budzika. Szybki rzut oka za okno potwierdzi∏ tylko starà tez´, ˝e jedynymi ludêmi, którzy
wbrew wieloletnim doÊwiadczeniom zawodowym nadal pozostajà obdarzeni naiwnà wiarà,
sà synoptycy. Wykrzesujàc z siebie resztki entuzjazmu, przeszed∏em poranne higieniczno-˝ywieniowe rytua∏y i gotów zmierzyç si´ z losem
ruszy∏em do samochodu. Szaro-bura wilgotnoÊç
od pierwszego kroku nios∏a w sobie jakàÊ niewypowiedzianà groêb´, która po kilku krokach
zmaterializowa∏a si´ w osobie Sàsiada.
– O jesteÊ pan! – burknà∏ z∏owieszczo, a ja
szybko sobie uÊwiadomi∏em, ˝e nale˝y traktowaç to jako synonim zwyczajowego „dzieƒ dobry” – Ile to razy mam ci wbijaç w tà ∏ysà pa∏´
byÊ nie parkowa∏ tak blisko mojego samochodu!
Obijesz mi kiedyÊ lakier drzwiami!
Poniewa˝ w∏osów jeszcze troch´ mam, z nadziejà rozejrza∏em si´, liczàc na to, ˝e adresatem uwagi jest ktoÊ trzeci. Jednak kolejna tyrada okraszona bogactwem epitetów szybko mnie jej pozbawi∏a.
NieÊmia∏a próba riposty, poparta nieodpartym wra˝eniem, ˝e poprzedniego dnia wróci∏em wczeÊniej
od Sàsiada i to on jako drugi zaparkowa∏ tak, ˝e teraz chcàc wsiàÊç do swojego samochodu, musia∏bym to robiç przez drzwi pasa˝era (Sàsiad przy

pan, jak pana za∏atwi´. Straci pan dziesi´ç razy
tyle, co teraz wyp∏aci∏ by mi pan tej prowizji.
Wspinajàc si´ na wy˝yny samokontroli, zmusi∏em si´ do zadania jeszcze jednego pytania:
– A czy jeszcze jakieÊ inne argumenty merytoryczne za przyznaniem tych prowizji jest pan
w stanie przytoczyç?
– A po co? P∏aci pan czy nie?
W tym momencie sp∏yn´∏a na mnie fala dog∏´bnego spokoju.
– A zdaje pan sobie spraw´, ˝e ta rozmowa
nie przebiega wed∏ug ogólnie przyj´tego kanonu
negocjacji warunków zatrudnienia?
– A chrzaniç kanony, efekt si´ liczy!
– Tak w∏aÊnie, efekt... Prosz´ wi´c oddaç s∏u˝bowà komórk´ i laptop, jest pan zwolniony z obowiàzku Êwiadczenia pracy do koƒca okresu wypowiedzenia, nale˝nà pensj´ wyÊlemy przelewem.
Snujàc nieÊmia∏e rozwa˝ania, co jeszcze
przyniesie mi ten dzieƒ, powoli szacowa∏em
straty, jakie mo˝e spowodowaç, jeÊli rzeczywiÊcie spe∏ni swoje groêby, i jak je zminimalizowaç. Ostatecznie jednak uzna∏em, ˝e po co martwiç si´ przysz∏oÊcià, skoro jeszcze zosta∏o kilka
godzin dzisiejszego dnia. Co, jak szybko si´ okaza∏o, by∏o zdecydowanie prorocze...
Gdy wreszcie dotar∏em wieczorem do domu,
si∏ starczy∏o mi tylko na lekkà kolacj´ i zm´czony zwali∏em si´ do ∏ó˝ka. Jednak spaç by∏o mi
dane zaledwie pó∏ godziny. Królujàcy od kilku dni
na dworze kapuÊniaczek zamieni∏ si´ najpierw
w solidny deszcz, potem ulew´, a w koƒcu
w gradobicie. W moim po∏o˝onym na poddaszu
mieszkaniu, dzi´ki le˝àcej na dachu blachodachówce da∏o to efekt, jakbym by∏ na koncercie
szalonego kwartetu perkusistów...
Z obj´ç snu wyrwa∏ mnie ostry dêwi´k budzika.
Za oknem ciep∏y blask wschodzàcego s∏oƒca rozÊwietla∏ ca∏à gam´ barw jesiennych liÊci w niedalekim lesie. Rzut oka na wyÊwietlacz budzika rozwia∏ co prawda tà wàt∏à nadziej´, ˝e ca∏y poprzedni dzieƒ by∏ tylko sennym koszmarem. Jednak jakoÊ si´ pozbiera∏em i niewyspany, ale gotów do
nowych doÊwiadczeƒ ruszy∏em do samochodu.
Szybko jednak podcià∏ mi skrzyd∏a widok Sàsiada stojàcego na parkingu obok mojego samochodu.
– Dzieƒ dobry sàsiedzie, ale wreszcie na jaki
∏adny dzieƒ si´ zanosi – trafiony gwa∏townie tym
zagajeniem stanà∏em jak wryty i zapomnia∏em
j´zyka w g´bie. Zdà˝y∏em jedynie wymamrotaç
„dzieƒ dobry”, na co Sàsiad uÊmiechnà∏ si´
sympatycznie i kontynuowa∏:
– Chyba si´ wybior´ na grzybki, trzeba korzystaç z tego s∏oƒca póki jest. A masz jakieÊ plany
na wieczór? B´dzie u nas paru znajomych, mo˝e wpadniecie na lampk´ wina?
Patrzy∏em nieco oszo∏omiony jak odje˝d˝a swoim land roverem. Po chwili podjà∏em decyzj´.
Wróci∏em do domu, zmieni∏em garnitur na lekki
strój turystyczny. Wys∏a∏em SMS-a do biura, ˝e
dziÊ b´d´ niedost´pny, wy∏àczy∏em komórk´ i ruszy∏em do lasu na grzyby. Bo w jednym Sàsiad
mia∏ racj´ – trzeba korzystaç z tego s∏oƒca, póki
jest. I skoro dzieƒ zaczà∏ si´ ca∏kiem przyjemnie, to
lepiej nie ryzykowaç, ˝e potoczy si´ jak zawsze...
A przecie˝ ˝yjemy w strefie klimatu umiarkowanego, dziÊ jest s∏oƒce, jutro deszcz i tak na okràg∏o.
Byle do wiosny...
Marcin J´drzejewski
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„Cooking with English” – niecodzienne lekcje
angielskiego w SSP 12 im. E. Bu∏haka
Wiadomo, ˝e j´zyków obcych mo˝na uczyç
si´ w ró˝ny sposób, najwa˝niejsze, ˝eby by∏
skuteczny! Od dwóch lat w naszej szkole dzia∏a
ko∏o „Cooking with English” – czyli „Gotuj z angielskim”, adresowane do uczniów klas 3-6. Zaj´cia majà charakter warsztatów kulinarnych,
prowadzonych w j´zyku angielskim. Raz w tygodniu sala lekcyjna zamienia si´ w minikuchni´
albo ma∏à restauracj´, w której uczniowie, ubrani w fartuchy kuchenne, przygotowujà potrawy
z ró˝nych zakàtków Êwiata.
Celem tych niecodziennych lekcji jest przyswojenie s∏ownictwa z zakresu sztuki kulinarnej
i, przede wszystkim, wykszta∏cenie i wzmocnienie umiej´tnoÊci swobodnego operowania j´zykiem obcym. Stosowane metody: projektu i dramy bardzo aktywizujà uczniów do naturalnego
i spontanicznego mówienia. StycznoÊç z j´zykiem angielskim w innej sytuacji ni˝ tradycyjna

Uczniowie bardzo ch´tnie uczestniczà w zaj´ciach „Cooking with English”. Z radoÊcià
wcielajà si´ w rol´ szefa kuchni, kucharzy i kelnerów. Bez problemów odgrywajà sceny w restauracji: zamawianie daƒ, p∏acenie rachunków. W zesz∏ym roku stworzyli w∏asnà, elektronicznà ksià˝k´ kucharskà. Spotkaniom towarzyszà cz´sto debaty i filmy w j´zyku angielskim na temat ró˝nych sposobów od˝ywiania,
na przyk∏ad: „O szaleƒstwach fastfoodowych”.
Toczà si´ rozmowy i dyskusje o kuchniach
Êwiata, o ró˝nicach kulturowych i preferencjach kulinarnych ludzi.
MyÊl´, ˝e te zaj´cia mogà staç si´ inspiracjà
dla innych nauczycieli, którzy szukajà innowacyjnych metod nauczania j´zyków obcych.
lekcja pomaga pokonywaç bariery i trudnoÊci
i, na pewno, b´dzie procentowaç w przysz∏oÊci
w komunikacji z cudzoziemcami.

Amanda Mazzotti
nauczyciel j´zyka angielskiego w SSP 12

Dzieƒ otwarty dla najm∏odszych w SP 353
I zacz´∏o si´. Pierwszego wrzeÊnia do SP 353
przysz∏y, wraz z rodzicami, pi´cio- i szeÊciolatki
na DZIE¡ OTWARTY. Ju˝ w progu szko∏y by∏y witane przez panie nauczycielki, które przypina∏y
im znaczki zwiàzane z nazwà grupy, do której
dzieci zosta∏y zakwalifikowane.
W naszej szkole sà trzy oddzia∏y przedszkolne: pi´ciolatki to Promyczki, jedna z grup szeÊciolatków to Biedronki, druga – Pszczó∏ki.
GoÊci powita∏a Dyrektor SP 353 pani Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz, a byli wÊród nich:

Wiceburmistrz Dzielnicy Weso∏a pan Marian
Mahor, proboszcz Parafii Êw. Hieronima w Starej
Mi∏oÊnie – ksiàdz Stanis∏aw Popis, nauczyciele
i specjaliÊci pracujàcy w szkole.
Po wyst´pach przygotowanych dla dzieci
przez uczniów klas starszych, pi´ciolatki i szeÊciolatki uda∏y si´ z nauczycielkami do swoich
pachnàcych nowoÊcià, pi´knie udekorowanych
sal. Tam uczestniczy∏y w zabawach integracyjnych i zaj´ciach plastycznych.
Gdy dzieci sp´dza∏y czas ze swoimi paniami,

Mam talent

w czerwcu odby∏y si´ Fina∏y II Edycji Szkolnego
Konkursu Mam Talent. W toku eliminacji wy∏oniono czterdziestu finalistów z klas I–VI, którzy zaprezentowali swoje umiej´tnoÊci na forum szko∏y.
Uczniowie, rodzice i nauczyciele mieli okazj´ obejrzeç i us∏yszeç brawurowe wyst´py muzyczne, taneczne, teatralne, sportowe, plastyczne. Pojawili si´ te˝ twórcy
bi˝uterii i projektanci mody. Dzieci wykaza∏y si´ du˝ymi umiej´tnoÊciami, odwagà i poczuciem
humoru. PrzekonaliÊmy si´, ˝e
Êwiat zainteresowaƒ uczniów
jest niezwykle bogaty, cz´sto zaskakujàcy. Wyró˝nieniem dla
ka˝dego uczestnika fina∏u by∏
OSKAREK i pamiàtkowy dyplom.
Dodatkowà atrakcjà by∏ pokaz
˝onglerki w wykonaniu goÊcia
Mi∏osza Ba∏dygi.
III Edycja Mam Talent ju˝ nied∏ugo! Zach´camy do wzi´cia udzia∏u!

my wszystko, aby stworzyç naszym podopiecznym mi∏à, przedszkolnà atmosfer´. Liczymy
równie˝ na pomoc rodziców, z którymi pragniemy wspó∏pracowaç dla dobra dzieci.
Kilka dni póêniej, 5.09.12 r. obchodziliÊmy
w szkole „Dzieƒ bohaterów bajek”. Z tej okazji
dzieci z oddzia∏ów przedszkolnych przebra∏y si´
za ró˝ne bajkowe postaci i wzi´∏y udzia∏ w interaktywnym przedstawieniu „Ma∏a królewna”
Teatru Kuffer, który przyjecha∏ do naszej szko∏y.
Wszystkim dzieciom i ich rodzicom ˝yczymy
wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym i obiecujemy, ˝e do∏o˝ymy wszelkich staraƒ, aby nauka sta∏a si´ dla naszych podopiecznych wspania∏à przygodà, a nie wymuszonym
marszem.

Szkolny Zespó∏ Wspierania Uzdolnieƒ

Ewa Knop, Ewa Komuda, Barbara Roguska

W Szkole Podstawowej nr 173 od dwóch lat realizujemy Program Wspierania Uzdolnieƒ „Wars
i Sawa”, którego celem jest rozpoznanie i rozwija-

nie zainteresowaƒ, uzdolnieƒ i umiej´tnoÊci
uczniów. Szko∏a to nie tylko nauka i oceny, lecz te˝
zainteresowania i pasje. W ramach tego programu
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pani Wicedyrektor Mariola Wróblewska przekaza∏a rodzicom wa˝ne informacje i odpowiedzia∏a
na ich pytania.
Na zakoƒczenie ka˝de dziecko otrzyma∏o
drobny upominek i zapewni∏o nas, ˝e w poniedzia∏ek na pewno przyjdzie do szko∏y. My, nauczyciele, doceniamy to i obiecujemy, ˝e zrobi-
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JĘZYKI OBCE

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE:
 kursy maturalne
 przygotowanie do certyﬁkatów
 kursy ogólne
 kursy specjalistyczne dla:

Konsultacje ortodontyczne – czwartek 4 paêdziernika 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

żołnierzy i pracowników wojska,
lekarzy,
ą 10% zniżki
prawników,
Z reklam
architektów.

Tel.: (22) 783-19-48
kom. 507-009-008

Sulejówek, ul. Dworcowa 52 (I piętro)
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„Nasze serca sà poza czasem”
Pod takim has∏em, ∏àczàcym przesz∏oÊç z teraêniejszoÊcià, a teraêniejszoÊç z przysz∏oÊcià,
b´dà w bie˝àcym roku szkolnym przebiegaç obchody 50-lecia Szko∏y Podstawowej nr 173 im.
Górników Polskich.
W ciàgu pó∏ wieku placówka bardzo si´ zmieni∏a. Posiada dwa boiska sportowe, sale gimnastyczne, plac zabaw na terenie przyszkolnym i kolorowe, przestronne klasy. W „ma∏ej szkole” powsta∏ pi´kny placyk zabaw dla dzieci najm∏odszych. Niebawem rozpocznie si´ termomodernizacja placówki. Planowane jest utworzenie ekologiczno-przyrodniczego ogródka z altankà. Projekt
ten realizowany b´dzie dzi´ki ˝yczliwemu wsparciu Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Nauczyciele, uczniowie i rodzice wspólnymi
si∏ami tworzà szko∏´ nowoczesnà, czyli takà,
która przekazujàc wiedz´ oraz kompetencje,
uczy jednoczeÊnie wra˝liwoÊci i umiej´tnoÊci
przekazywania uczuç. Mamy nadziej´, ˝e tak˝e

i w tym roku szkolnym zaw∏adnie nami duch
zdobywania wiedzy i nieodparta ciekawoÊç
Êwiata b´dzie towarzyszy∏a nam a˝ do wakacji,
a póêniej odrodzi si´ na nowo, bo jak wiemy,
cz∏owiek uczy si´ ca∏e ˝ycie.
SP 173 zawsze by∏a miejscem, w którym zdobywa si´ rzetelnà wiedz´, umiej´tnoÊci, rozwija

Robusiowa podró˝ po Europie
Wrzesieƒ w Niepublicznym Przedszkolu „RobuÊ” by∏ miesiàcem podró˝y po Europie. Dzieci
odwiedzi∏y mi´dzy innymi Francj´, Wielkà Bryta-

kach z innych obszarów Europy.
PrzekonaliÊmy si´, ˝e niezale˝nie od tego,
z jakiego pochodzimy kraju, jaki jest nasz kolor
skóry, czy mamy oczy b∏´kitne czy skoÊne, to
wszyscy odczuwamy radoÊç, gdy nam coÊ
sprawia przyjemnoÊç, p∏aczemy, gdy nam jest
smutno, lub odczuwamy ból, gdy jesteÊmy chorzy. Wszyscy mamy potrzeb´ jedzenia, gdy czujemy g∏ód, gdy jesteÊmy spragnieni, pijemy,
a wszystkie dzieci bardzo lubià s∏odycze.

talenty, miejscem, gdzie dzieci czujà si´ bezpiecznie i wszystkie bez wyjàtku otoczone sà
˝yczliwoÊcià i opiekà. Nie inaczej b´dzie w bie˝àcym roku szkolnym.
Zgodnie z tradycjà oferujemy swoim podopiecznym szereg ciekawych zaj´ç, nauk´
w systemie bezdzwonkowym dla klas edukacji
wczesnoszkolnej, mo˝liwoÊç rozwijania swoich
zainteresowaƒ i odnajdywania ukrytych talentów.
Ka˝dy uczeƒ znajdzie coÊ ciekawego dla siebie.
A wi´c do boju, m∏odzi naukowcy!!! Przed nami
fascynujàcy Êwiat nauki!!! Wi´cej informacji na
naszej stronie internetowej www.sp173.waw.pl.
I jeszcze proÊba. W zwiàzku ze zbli˝ajàcymi
si´ obchodami Êwi´ta szko∏y pani Alicja Napiórkowska, nauczycielka historii, zach´ca absolwentów dawnej staromi∏oÊniaƒskiej „3”, a obecnej „173” do przekazania/wypo˝yczenia pamiàtek szkolnych do powstajàcego w∏aÊnie w naszej
szkole kàcika pami´ci. Mogà to byç wszelkiego
rodzaju przedmioty majàce jakiÊ zwiàzek z naszà
szko∏à. Pamiàtki prosimy przekazywaç do sekretariatu szko∏y lub bezpoÊrednio do nauczyciela.
SP 173
Przedszkolaki degustowa∏y ró˝ne potrawy, by∏y mi´dzy innymi „Herbatka u Królowej”, pyszna pizza w∏oska, cieplutkie bagietki oraz przeró˝ne sery z Francji. Najwi´kszà radoÊç dzieci mia∏y z hiszpaƒskiego deseru, jakim by∏y trufle.
Na obiadek zjad∏y ulubionà zup´ pomidorowà
oraz smakowite naleÊniki.
Zainteresowanych wspomnieniami z naszej
podró˝y po Europie zapraszamy na naszà stron´
internetowà www.robus.pl, gdzie w zak∏adce
Wydarzenia mo˝na zobaczyç wi´cej zdj´ç z tej
wyprawy.
Ewelina Dobosz

Bezp∏atny punkt przedszkolny
„Weso∏y Puchacz” zaprasza
ni´, Hiszpani´, W∏ochy oraz Polsk´. Robusiaki,
zwiedzajàc te kraje, poznawa∏y zwyczaje, kultur´
oraz ró˝ne ciekawostki o ich kolegach i kole˝an-
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W dzielnicy Weso∏a ju˝ od 3 lat dzia∏ajà bezp∏atne punkty przedszkolne utworzone przez
Fundacj´ Familijny Poznaƒ – sà to „Weso∏a
Pszczó∏ka” w Szkole
Podstawowej nr 171
przy ulicy Armii Krajowej, dzia∏ajàca w godzinach 13.30–18.30,
oraz „Weso∏y Puchacz” w Szkole Podstawowej nr 172 przy
ulicy Krótkiej (grupy
w godzinach 8.00–
–13.00 i 13.00–16.00).
Punkt „Weso∏y Puchacz” zaprasza dzieci
w wieku od 2,5 do 5
lat do nowo utworzonej grupy popo∏u-

dniowej (w godzinach 13.00–16.00).
W punktach Fundacji
realizowany jest program „Nasze przedszkole.
Program
edukacji przedszkolnej wspomagajàcy
rozwój aktywnoÊci
dzieci” Ma∏gorzaty
KwaÊniewskiej i Wies∏awy ˚aby-˚abiƒskiej. Wi´cej informacji mogà Paƒstwo
znaleêç na stronie internetowej www.familijny.pl oraz u wychowawcy w punkcie „Weso∏y Puchacz”, a tak˝e
pod numerem 505-007-584.
Karol Dziwiƒski
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turalnie wyglàdajàcych ∏anach. Wysokie formy (np. trzcinnik „Karl Foerster”) mo˝na zestawiç z jasnymi,
pierzastymi wiechami rozplenic. Razem b´dà tworzyç dramatyczne zestawienia. Nad oczkiem wodnym nie mo˝e zabraknàç roÊlin lubiàcych wilgotniejsze stanowiska
– turzyc i sitowia.
Trawy ozdobne to roÊliny bardzo proste
w uprawie. Posadzone na rabacie nie wymagajà
cz´stego odchwaszczania, poniewa˝ wi´kszoÊç
z nich to gatunki ekspansywne, szybko pokrywajàc gleb´ nie dopuszczajà do rozwoju chwastów. Ogrody traw nie wymagajà równie˝ cz´stego i specjalistycznego nawo˝enia ze wzgl´du
na niskie zapotrzebowanie na sk∏adniki pokarmowe. Podlewanie jest wskazane, ale jeÊli nie

posiadamy systemu nawadniajàcego lub zapomnimy o dawce wody – nie b´dzie to dla nich
problemem. Do podstawowych zabiegów piel´gnacyjnych nale˝y zabezpieczanie bry∏ korzeniowych roÊlin na zim´ przy u˝yciu przewiewnych
materia∏ów m.in. mat s∏omianych lub ga∏àzek
drzew iglastych. Zimowe okrycie nale˝y usunàç
wczesnà wiosnà i przyciàç zesch∏e, nadziemne
cz´Êci ok. 10–20 cm nad ziemià. Trawy, które sà
odporne na niskie temperatury, np. miskanty lub
rozplenice, mo˝na pozostawiç nieprzyci´te
przez ca∏à zim´ ze wzgl´du na ich szczególne
walory dekoracyjne w okresie zimowym.

SamotnoÊç psa

jeszcze gorsze samego szczeniaka, mo˝e skutkowaç wzrostem agresji. SamotnoÊç nie tylko dla ludzi jest trudna do wytrzymania. Ale nie o tym
chcia∏am pisaç. Prosz´ sobie wyobraziç, co dzieje si´ z takim szczeniakiem pozostawionym w samotnoÊci na ca∏e dnie. Nudzi si´, czuje si´ opuszczony. Zaczyna wi´c wyç, szczekaç, „p∏akaç”,
piszczeç. Trwa to przez ca∏y czas, gdy jest
sam. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Co majà zrobiç sàsiedzi? Jak wytrzymaç ten ciàg∏y „ha∏as”? Wi´kszoÊç z nas kocha zwierz´ta i trudno
jest nam s∏uchaç tego ˝a∏osnego zawodzenia.
Apeluj´ wi´c do w∏aÊcicieli psów trzymanych
na dworze: miejcie na wzgl´dzie dobro waszych
podopiecznych, jak równie˝ swoich sàsiadów
i zajmujcie si´ waszymi zwierzakami, aby nie czu∏y si´ opuszczone i samotne. Bierzcie je cz´sto
na spacery i do domu, aby czu∏y, ˝e przynale˝à
do rodziny, razem z Wami tworzà stado. Wasz pies
b´dzie Wam wdzi´czny i sàsiedzi te˝!

Lekko i zwiewnie
Mog∏oby si´ wydawaç, ˝e koniec lata to zapowiedê fina∏u kwitnienia roÊlin w naszych ogrodach. Nic bardziej mylnego. Poczàtek jesieni to
pora najpi´kniejszej ods∏ony traw ozdobnych.
Trawy sà niezastàpione do tworzenia niezwyk∏ych aran˝acji w ogrodach i od kilku lat prze˝ywajà renesans nie tylko jako element naturalistycznych, rustykalnych nasadzeƒ. Sà niezastàpione do tworzenia lekkich, zwiewnych kompozycji. Stanowià doskona∏y kontrapunkt w zdominowanych przez iglaki ogrodach.
Miskanty, trzcinniki, turzyce czy trz´Êlice to tylko niektóre z gatunków mogàcych dostarczyç
niezwyk∏ych efektów. Od lekkiej obwódki do masywnej przegrody, ostatnio niezwykle modne powinny zagoÊciç w ka˝dym ogrodzie. Majà liÊcie
zielone, szare lub niebieskie (kostrzewa „Glauca”)
czasem ˝ó∏te (hakonechloa „All Gold”), czerwone
(imperata „Red Byron”) lub pstre (miskant „Zebrinus”), czasem z przebarwionymi na bia∏o nerwami (turzyca „Ice Dance”, miskant „Gracilimus”),
cz´sto przebarwiajàce si´ na jesieni. Niektóre
z nich (trawa pampasowa, miskant „Silberfeder”,
rozplenica) majà okaza∏e, puchate kwiatostany
otwierajàce si´ pod koniec lata i zachwycajàce
urodà przez ca∏à zim´. Poruszane wiatrem wnoszà do ogrodu ruch i walory dêwi´kowe. Oprócz
niezwyk∏ej kolorystyki i ma∏ych wymagaƒ siedliskowych trawy ozdobne posiadajà cechy po˝àdane we wspó∏czesnym projektowaniu, w tworzeniu
zarówno kompozycji naturalistycznych, jak i niezwykle efektownych, modernistycznych nasadzeƒ w otoczeniu nowoczesnej architektury. Sà
ch´tnie stosowane ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç
i nastrój, jaki wprowadzajà do ogrodów. Trawy sà
szczególnie efektowne, jeÊli posadzi si´ je w na-

Dlaczego ludzie trzymajà
zwierz´ta, chodzi mi g∏ównie
o psy? No có˝, trudno jednoznacznie odpowiedzieç.
Wi´kszoÊç z nas po prostu
chce mieç towarzysza, z którym mogliby mi∏o sp´dzaç
czas, kogoÊ kim mogliby si´
opiekowaç, z kim mogliby
pójÊç na spacer, dla kogo b´dà najwa˝niejsi. Co
natomiast powiedzieç o ludziach, którzy biorà psy
(cz´sto sà to szczeniaki) i zamiast byç z nimi,
opiekowaç si´ nimi, dbaç o nie, wychowywaç je,
trzymajà je ca∏ymi dniami na dworze. Psy to zwierz´ta stadne. Potrzebujà towarzystwa, potrzebujà
kontaktu z ludêmi, inaczej „dziczejà”. Wychowanie
szczeniaka to przede wszystkim ciàg∏y z nim kontakt. To my uczymy go poprawnego zachowania.
Pozostawianie na d∏ugo osamotnionego psa, a co

USŁUGI POGRZEBOWE

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

ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI

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

www.pogrzeby-wojciechowski.pl

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl

Katarzyna Zakrzewska

Us∏ugi hydrauliczne

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA POGRZEBÓW

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

Nina Klejnowska
Architekt krajobrazu, projektantka ogrodów
tel. 692 081 969, nina_klejnowska@o2.pl

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

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

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

§
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Strefa zdrowia

Kwiat lipy jesienià
czyli domowe sposoby
na przezi´bienie i gryp´
Jesieƒ i zbli˝ajàca si´ zima to pory roku, w których
ka˝dy z nas boryka si´ z objawami przezi´bienia
lub grypy. Katar, ból gard∏a, kaszel, podwy˝szona temperatura, z∏e samopoczucie to przypad∏oÊci, które w tym okresie sà szczególnie powszechne. Jednak w codziennym zabieganiu
trudno jest znaleêç czas na konsultacje ze specjalistà. Warto wi´c wypróbowaç domowe sposoby walki z przezi´bieniem, aby ju˝ na poczàtku zwalczyç objawy choroby. Co poleca medycyna naturalna?

❦ Na podwy˝szonà temperatur´ – KWIAT
LIPY I BZU
Po ∏y˝eczce kwiatu lipy i kwiatu bzu nale˝y zalaç dwiema szklankami wrzàcej wody. Napój nale˝y parzyç 15 minut pod przykryciem, po czym
trzeba go przecedziç i lekko przestudziç. Do
smaku mo˝na dodaç troch´ syropu z malin. Napar zaleca si´ piç 2–3 razy dziennie.
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❦ Na ból g∏owy – NAPAR LIPOWY
Nale˝y zalaç 1,5 ∏y˝ki kwiatu lipy szklankà
wrzàtku i parzyç pod przykryciem 15 minut. Napar zaleca si´ piç 3 razy dziennie po pó∏ szklanki.

❦ Na drapanie w gardle – GOèDZIKI
Gdy w gardle pojawi si´ ból, utrudniajàcy prze∏ykanie, zamiast braç tabletk´ warto si´gnàç po
goêdziki. 3–4 goêdziki nale˝y ˝uç przez kilka minut.

❦ Na ból gard∏a – KOMPRES Z CEBULI
Do przygotowania kompresu trzeba obraç kilka cebul, szczelnie zawinàç je w foli´ aluminiowà i upiec w piekarniku. Gdy b´dà jeszcze ciep∏e, ok∏ada si´ nimi gard∏o, owija kawa∏kiem materia∏u oraz dodatkowo grubym r´cznikiem. Ból
szybko minie, gdy jednoczeÊnie b´dziemy p∏ukaç gard∏o naparem z rumianku, tymianku lub
sza∏wii (∏y˝ka zió∏ na szklank´ wrzàtku).

❦ Na kaszel – SOK Z CHRZANU
LUB PIETRUSZKI
Nale˝y oczyÊciç korzeƒ chrzanu, drobno pokroiç, posypaç cukrem
i odstawiç na kilka godzin, by puÊci∏ sok.
Sok nale˝y piç w ma∏ych iloÊciach 3 razy
dziennie.
Aby zrobiç syrop
z pietruszki, jej korzeƒ
trzeba obraç, pokroiç
w plastry i gotowaç
przez godzin´ (zaleca
si´ 2 pietruszki na litr
wody). Tak przygotowany ciep∏y napar najlepiej piç przed snem
– wtedy kaszel nie b´dzie nikogo budzi∏.

❦ Na chrypk´ – WYWAR Z CEBULI
Obranà i pokrojonà cebul´ miesza si´ z ∏y˝kà
nasion any˝u, zalewa dwiema szklankami wody
i gotuje na ma∏ym ogniu przez 10 minut. Przecedzony wywar najlepiej piç po ∏y˝eczce, nawet
kilka razy w ciàgu godziny.

❦ Na zatkany nos – ZIO¸OWA INHALACJA
Po ∏y˝ce mi´ty, rumianku i tymianku nale˝y
zalaç litrem wody, doprowadziç do wrzenia i gotowaç 15 minut. Napar trzeba przelaç do miski.
Nale˝y nakryç g∏ow´ r´cznikiem i wdychaç goràcà par´ przez 10 minut.

❦ Na m´czàcy katar – CYTRYNA
Warto przetrzeç dziurki nosa wacikiem nasàczonym sokiem z cytryny. Zabieg ten nie jest
przyjemny, ale natychmiast przynosi ulg´.

❦ Na zaczerwieniony nos – NAPAR
Z POKRZYWY
Gdy nos jest zaczerwieniony i obrz´kni´ty, pomo˝e napar z pokrzywy. ¸y˝k´ suszonej pokrzywy nale˝y zalaç szklankà wrzàtku i parzyç
15–20 minut. Piç ciep∏y 2 razy dziennie.

❦ Na dreszcze – WINO Z GOèDZIKAMI
LUB SÓL KUCHENNA
Nale˝y podgrzaç szklank´ czerwonego wina,
dodaç dwa goêdziki, pó∏ ∏y˝eczki miodu
i szczypt´ zmielonej ga∏ki muszkato∏owej. Napój
trzyma si´ na ma∏ym ogniu, nie dopuszczajàc do
wrzenia. Nale˝y piç po lekkim przestudzeniu.
Po przemoczeniu lub przemarzni´ciu warto
nalaç do miski troch´ letniej wody, wsypaç do
niej garÊç soli kuchennej i zamoczyç w niej nogi. Gdy kàpiel troch´ ostygnie, nale˝y stopniowo
dolewaç do niej goràcà wod´. Po pojawieniu si´
potów, trzeba wytrzeç stopy, w∏o˝yç we∏niane
skarpety i po∏o˝yç si´ do ∏ó˝ka.
Sprawdzonych domowych przepisów na kaszel, katar czy goràczk´ jest wiele. Jednak, gdy
mimo stosowania naturalnych Êrodków objawy
choroby nie ust´pujà, nale˝y jak najszybciej
udaç si´ do lekarza. Trzeba pami´taç, ˝e z grypà
nie ma ˝artów. Niedoleczona mo˝e prowadziç
do powa˝nych komplikacji zdrowotnych.
Urszula Religioni
specjalista zdrowia publicznego
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Tekst sponsorowany

Centrum Zdrowia Zwierzàt
Dzia∏ajàca od 1996 roku przy ul. Brata Alberta 34A na osiedlu Zielona Przychodnia Weterynaryjna pani dr Lidii Cybulskiej-Przes∏aw 1 wrzeÊnia
br. przesz∏a prawdziwà metamorfoz´. Dzi´ki zakoƒczeniu prowadzonej przez w∏aÊcicieli inwestycji, na sàsiedniej dzia∏ce przy Brata Alberta 34 powsta∏ nowoczesny budynek, w którym znalaz∏a
nowà siedzib´. Dzia∏ajàc pod zmienionà nazwà
Centrum Zdrowia Zwierzàt, rozszerzy∏a zakres
i godziny pracy. Na ponad 100 m2 powierzchni
usytuowane sà trzy sale zabiegowe, zaplecze socjalne, du˝a poczekalnia. Dla w∏aÊcicieli pacjentów
przygotowano 200-metrowy monitorowany parking przystosowany dla osób niepe∏nosprawnych.
W trosce o dobro naszych pupili oraz w celu
zwi´kszenia dost´pnoÊci us∏ug godziny pracy
Centrum zosta∏y wyd∏u˝one i obecnie mo˝na tam
znaleêç pomoc dla swojego czworonoga w godzinach od 10.00 do 20.00. Przychodnia czynna jest
równie˝ w soboty od 10.00 do 14.00 i w niedziele od 18.00 do 20.00, a w nag∏ych wypadkach
po uzgodnieniu telefonicznym nawet ca∏odobowo.
Zespó∏ Centrum to mi∏oÊnicy zwierzàt, którzy
stale podnoszà swoje kwalifikacje: dr Lidia Cybulska-Przes∏aw (choroby wewn´trzne, stomatologia, diagnostyka radiologiczna), dr Magdalena Paszkowska (choroby wewn´trzne oraz leczenie zwierzàt egzotycznych), dr Wojciech Sierakowski (chirurgia mi´kka, ortopedia, okulistyka,
onkologia chirurgiczna), dr Andrzej Zarajczyk

(kompleksowe badania USG). Od kilku lat z przychodnià wspó∏pracujà równie˝ studentki ostatnich
lat weterynarii: Justyna Szczepaniak oraz Anna
Ma∏ek. Prac´ przychodni wspiera Dzia∏ Administracyjno-Techniczny w osobie Sebastiana Przes∏awa. Ka˝dy z pracowników wykonuje swojà
prac´ z pasjà i zaanga˝owaniem. Centrum Zdrowia Zwierzàt w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
oferuje szeroki zakres us∏ug: badania RTG (aparat
GierthHF 90/20), USG, endoskopi´ zabiegowà
oraz diagnostycznà, krioterapi´ zabiegowà i profilaktyk´ chorób zakaênych oraz paso˝ytniczych,
obowiàzkowe szczepienia przeciwko wÊciekliênie, szczepienia ochronne przeciw chorobom zakaênym, chirurgi´ (mi´kkà, ortopedi´, okulistyk´),
chirurgi´ onkologicznà, leczenia internistyczne,
opiek´ nad hodowlami, dietetyk´ (doradztwo).
Ponadto prowadzona jest sprzeda˝ karm bytowych i leczniczych, chipowanie zwierzàt oraz wydawanie paszportów dla zwierzàt. Zaletà jest nowoczesny sprz´t oraz mo˝liwoÊç wykonania analiz laboratoryjnych ju˝ w ciàgu dwóch godzin (Labwet, Laboklin). Zgodnie z oczekiwaniami Klientów, oferowane sà równie˝ wizyty domowe.
W planach Centrum jest poszerzenie dzia∏alnoÊci o salon pi´knoÊci dla zwierzàt i sklep z akcesoriami dla naszych pupili oraz doposa˝enie lecznicy w dodatkowy sprz´t, jak zwykle najwy˝szej
Êwiatowej jakoÊci. Marzeniem zespo∏u lekarzy jest
zakup tomografu komputerowego w celu szerszej
do 230 ha. Park rozrywki, ponad 20 kolejek
górskich, park wodny
czynny przez ca∏y rok,
oraz cz´Êç rozrywkowa, w której znajdà si´ kina, kawiarnie, puby,
kluby, restauracje i sklepy – to wszystko b´dzie
w Adventure World Warsaw.

Park rozrywki pod Warszawà

Disneyland po polsku
Dla tych, którzy uwielbiajà mocne wra˝enia,
kolejki górskie, parki wodne i karuzele, szykuje si´
nie lada atrakcja – i to bardzo blisko Warszawy!
Ju˝ w paêdzierniku rozpocznie
si´ budowa najwi´kszego w Polsce
i Europie Ârodkowo-Wschodniej
parku rozrywki – Adventure World
Warsaw. G∏ówny inwestor, czyli Las
Palm sp. z o.o. zdecydowa∏ o ulokowaniu go w Grodzisku Mazowieckim, w sàsiedztwie autostrad A1
i A2. Blisko b´dà mieli do niego tak˝e pasa˝erowie samolotów làdujàcych na warszawskim Ok´ciu,
w Modlinie i ∏ódzkim porcie im. W.
Reymonta. Odleg∏oÊç z Warszawy
do parku rozrywki b´dzie wynosi∏a
zaledwie 30 kilometrów. Na miejsce
b´dzie te˝ mo˝na dotrzeç pociàgiem podmiejskim
(mieszkaƒcy wszystkich warszawskich dzielnic
b´dà mogli skorzystaç m.in. z Warszawskiej Kolei
Dojazdowej albo Kolei Mazowieckich).
Powierzchnia kompleksu ma wynosiç 230
hektarów, czyli oko∏o... 280 boisk do pi∏ki no˝nej
(wym. 110 m x 74 m)! Budowa b´dzie podzielona na dwa etapy – do koƒca 2015 roku teren b´dzie obejmowa∏ 106 ha, a do 2020 zwi´kszy si´

Motywem przewodnim parku majà byç mity
i legendy. Architekci podzielili go na kilka krain:
pierwszà b´dzie Laguna Magicznych Stworzeƒ,
po której b´dà spacerowaç mityczni bohaterowie, drugà – Kraina Legend ze Êwiàtyniami i ruinami ze staro˝ytnych opowieÊci. W nast´pnej
krainie, BaÊniowej Polsce, wÊród architektury
przypominajàcej warszawskà starówk´, b´dzie
mo˝na poznaç legendy i pi´kno polskiego folklo-

diagnostyki. Centrum Zdrowia Zwierzàt to przesz∏o 16 lat doÊwiadczenia. To profesjonalny sprz´t
oraz szeroki zakres us∏ug Êwiadczonych przez
wykwalifikowanych pasjonatów weterynarii zapewniajàcych fachowà opiek´, dzi´ki której stan
zdrowia podopiecznych ulega szybkiej poprawie.
To zaanga˝owany zespó∏, który dba o zdrowie
i dobre samopoczucie naszych ulubieƒców.

Centrum Zdrowia Zwierzàt
ul. Brata Alberta 34
05-075 Warszawa-Weso∏a (os. Zielona)
tel. 22 773 42 09, 602 107 235
przychodnia@weterynariawesola.waw.pl
www.weterynariawesola.waw.pl
Katarzyna Szyszka
ru. Wybuch wulkanu i niebezpieczne stwory b´dà groziç w Zaginionym Królestwie, a na Wyspie
Zamkowej b´dzie czekaç Król Artur zapraszajàcy
na sp∏yw po rzece, Czarnoksi´˝nik Merlin, któremu trzeba b´dzie pomóc w z∏apaniu t´czy, oraz
latajàce miot∏y. W Przystani Przygód b´dzie
mo˝na skorzystaç z oferty baÊniowych sklepów
i zjeÊç coÊ w jednej z restauracji.
Kolejne atrakcje b´dà czekaç
w parku wodnym: ponad 10 zje˝d˝alni, interaktywne rozrywki,
piaszczyste pla˝e, baseny i kawiarnie zapewnià zabaw´ na d∏ugi czas.
W Adventure World Warsaw przewidziano tyle atrakcji, ˝e chyba nie
uda si´ zobaczyç wszystkich w ciàgu jednego dnia. Dlatego na terenie
parku rozrywki powstanà dwa hotele, oferujàce w sumie ponad 800
pokoi oraz sale konferencyjne.
Otwarcie Adventure World Warsaw i udost´pnienie wszystkich
atrakcji parku rozrywki przewidziane jest na marzec 2015 roku. Ca∏oÊç projektu
ma poch∏onàç ponad 2,5 miliarda z∏otych. Cena
ca∏odniowego karnetu, która zosta∏a oszacowana we wst´pnych planach budowy parku, to
oko∏o 100 euro dla 4-osobowej rodziny. Dla porównania, za zabaw´ w parku EuroDisneyland
we Francji doros∏y musi zap∏aciç 59 euro,
a dziecko do 11 lat – 52 euro.
Joanna Miodek
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10 wskazówek
jak ubraç si´ dobrze i tanio
Wraz z nastaniem jesieni zmienia si´ otaczajàca nas przyroda, odmieniajà si´ te˝ wystawy
sklepowe. Kuszà nowymi kolekcjami, a pi´kne,
modne ubrania i dodatki dzia∏ajà na wyobraêni´.
Có˝, kupienie tych cudeniek zazwyczaj przekracza nasze finansowe mo˝liwoÊci, nie oznacza to
jednak, ˝e nie mo˝emy dobrze i modnie wyglàdaç. Dobrze, czyli ubiór odpowiednio dopasowany do figury i okolicznoÊci, modnie, a wi´c
w zgodzie z obowiàzujàcymi trendami, ale uwa˝ajmy: modnie nie zawsze znaczy dobrze. Starajmy si´ jednak obserwowaç, co si´ aktualnie
nosi, a czego nale˝y zdecydowanie unikaç.
A teraz kilka wskazówek, które pomogà
skompletowaç garderob´ i uniknàç niepotrzebnych wydatków.
1. Zrób spis niezb´dnych ubraƒ na co dzieƒ, do
pracy, na fitness lub si∏owni´, na okazjonalne
wyjÊcia. Przeanalizuj swój bud˝et i oceƒ, ile mo˝esz przeznaczyç w danym miesiàcu na garderob´, pozwoli to oceniç, gdzie i co mo˝esz dokupiç.
2. Gruntownie przejrzyj szaf´. Sprawdê, czego
ju˝ nie za∏o˝ysz, czego masz za du˝o, a czego
brakuje. Rzeczy, których nie nosisz od paru lat,
najlepiej pozbàdê si´, zrobisz miejsce na nowe.
Sprawdê, co nadaje si´ do przeróbki, np. bluzka,
spodnie, sweter, p∏aszcz. Wzbogacajàc je o niedrogie dodatki typu guziki, przeszycia, wstawki,
rozci´cia etc., mo˝na w prosty sposób zmieniç
wyglàd prawie ka˝dej rzeczy, ponadto przerabianie odzie˝y sta∏o si´ ostatnio popularne.
3. Kieruj si´ zasadà, ˝e klasyczne fasony sà zawsze na czasie i stanowià tzw. baz´ ubraniowà
dla innych strojów. Do rzeczy ponadczasowych
nale˝à jeansy, proste szare lub czarne spodnie,

T-shirty, bia∏e koszule, klasyczne sukienki, tzw.
ma∏a czarna, klasyczne ˝akiety, o∏ówkowe spódnice, p∏aszcze typu trencz oraz buty na wysokim
i p∏askim obcasie. Dodajàc do ˝akietu, spodni
lub sukienki dodatek w modnym kolorze (torebka, pasek, buty, szal, chusta, r´kawiczki), uzyskasz nowe, modne zestawienie.

Znajdzie si´ tak˝e coÊ na ekstra wyjÊcie – ok. 14 z∏

4. Kieruj si´ zdrowym rozsàdkiem i nie kupuj rzeczy tylko dlatego, ˝e znalaz∏aÊ je tanio. Zastanów
si´, czy faktycznie ich potrzebujesz. Niezale˝nie
od miejsca zakupu nie kupuj „kota w worku”.
Sprawdzaj dok∏adnie ka˝dà rzecz, zwróç uwag´
czy nie ma dziur, czy szwy sà ca∏e, czy nie ma
plam lub przebarwieƒ. W razie czego targuj si´
o cen´. Mo˝esz to robiç nawet w sieciówkach.
5. Wyprzeda˝e to jeden ze sposobów na taƒsze zakupy. Warunek jest jeden: szukaj rzeczy klasycznych, które przetrwajà niejeden modowy sezon.

Mo˝esz skusiç si´ na jeden niedrogi sezonowy
ciuch, nie kupuj ich wi´cej, bo ˝ywot ich jest krótki.
6. Sklepy sieciowe oferujà modnà i dosyç tanià
odzie˝. Przed zakupem ka˝dy ciuch przymierz
(cz´sto numeracja jest niezgodna z normami),
oceƒ jakoÊç materia∏u, sprawdê, czy w∏ókno nie
„gryzie”, dobierz odpowiedni dla siebie kolor
i fason, sprawdê, czy mo˝na wypraç w domu,
chocia˝ odzie˝ ci´˝kà (˝akiety, marynarki, p∏aszcze) jednak lepiej oddaç do pralni.
7. Outlet i fashionhouse to centra wyprzeda˝owe
dla klientów poszukujàcych rzeczy wysokiej jakoÊci za niskà cen´. Oferowany towar to koƒcówki kolekcji markowych sklepów i sieciówek.
W ostatnim czasie obserwujemy prawdziwy wysyp outletów stacjonarnych, jak i internetowych.
Najwi´cej outletów jest w Wielkiej Brytanii oraz
w pobli˝u oÊrodków mody we Francji i W∏oszech, ceny w nich bywajà ni˝sze o 30–70% od
standardowych. W Polsce tego typu sklepy cieszà si´ coraz wi´kszà popularnoÊcià, choç cenowo najcz´Êciej nie dorównujà zagranicznym
pierwowzorom.
8. Second handy, ciuchlandy, lumpeksy to obecnie
najlepsza i najbardziej popularna forma tanich zakupów odzie˝owych. Wbrew pozorom mo˝na tu
cz´sto znaleêç nowe, nienoszone ubrania w Êwietnym stanie. JeÊli markowy ciuch jest za du˝y,
zawsze mo˝esz go przerobiç lub odsprzedaç.
Poszukaj w okolicy sklepu, zorientuj si´, jakie sà
ceny (na wag´, ale tak˝e na sztuki). Âledê, kiedy
sà nowe dostawy. Mo˝na wtedy znaleêç niepowtarzalne rzeczy. Tak polujà prawdziwi fani mody,
a nawet znani styliÊci! Kupionà odzie˝ koniecznie
odÊwie˝ stosujàc si´ do zaleceƒ oznaczonych
na metce. JeÊli metki nie ma, zachowaj szczególnà ostro˝noÊç, aby nie utraciç fasonu lub koloru.
Zakupy w ciuchlandach, paradoksalnie, sà bardziej popularne w zamo˝niejszej cz´Êci spo∏eczeƒstwa, tak˝e wÊród celebrytek. To mo˝e byç
tani sposób na odnalezienie swojego niepowtarzalnego stylu.
9. Wymiany ciuchowe, czyli szafingi to coraz
bardziej popularna forma bezgotówkowej wymiany (lub sprzeda˝y za symboliczne kwoty)
odzie˝y, butów, torebek i innych akcesoriów,
cz´sto po∏àczonej ze spotkaniem towarzyskim.
10. Sklepy i aukcje internetowe oferujàce odzie˝
i dodatki to mo˝e byç tak˝e êród∏o ciekawych
i niedrogich zakupów. NiedogodnoÊcià jest brak
mo˝liwoÊci dotkni´cia i przymiarki, mo˝e si´
wi´c okazaç, ˝e kupi∏aÊ coÊ innego, ni˝ zamierza∏aÊ. W cz´Êci przypadków b´dzie istnia∏a
mo˝liwoÊç zwrotu, sprawdzaj wiarygodnoÊç
sprzedawcy, opinie na jego temat, warunki reklamacji. Bardzo dok∏adnie analizuj opisy i zdj´cia, a w razie wàtpliwoÊci nie wahaj si´ pytaç.
˚ycz´ pomyÊlnych i niedrogich „∏owów”.
PS. Dzi´kuj´ pani Magdzie za udzia∏ w sesji zdj´ciowej.
Ma∏gorzata Grabczyƒska, wiza˝ystka
gosia@makeupart.pl
Fot. Ma∏gorzata Grabczyƒska
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Od redakcji
Szanowni Paƒstwo!
Z regu∏y na naszych ∏amach nie odnosimy si´
i nie polemizujemy z innymi mediami, zostawiajàc
osàd i wnioski Paƒstwu –
naszym Czytelnikom. Jednak w ubieg∏ym miesiàcu
nasz rynek wydawniczy
wzbogaci∏ si´ o nowà pozycj´: „Gazet´ Sàsiedzkà”, w której artykule wst´pnym wkrad∏a si´ niefortunna literówka. A poniewa˝ wàtek dotyczy∏
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” i na dodatek zosta∏em tam przywo∏any z imienia i nazwiska, trudno
nad tym przejÊç do porzàdku dziennego. Chodzi
mianowicie o zdanie z tezà, ˝e Stowarzyszeniu
Sàsiedzkiemu nie uda∏o si´ „odzyskaç” „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. A powinno ono brzmieç, ˝e
nie uda∏o si´ ich „przejàç”. Niby drobiazg, ale
ca∏kowicie zmieniajàcy jego wymow´. CoÊ
na kszta∏t s∏ynnego „lub czasopisma”... Moje za∏o˝enie, ˝e by∏o to niezamierzone niedopatrzenie
wynika z faktu, ˝e b´dàce w sk∏adzie redakcji
tego pisma osoby doskonale znajà histori´ „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Na pewno Êwietnie
pami´tajà, ˝e pierwszy numer „WiadomoÊci Sàsiedzkich” ukaza∏ si´ w marcu 1999 r., zaÊ Stowarzyszenie Sàsiedzkie swoje zebranie za∏o˝y-

cielskie mia∏o na prze∏omie czerwca i lipca tego˝ roku, czyli dobre 3 miesiàce po powstaniu
naszego pisma (informowaliÊmy o nim w 4. numerze „WS”). Doskonale wiedzà, ˝e od pierwszego numeru, nieprzerwanie do dnia dzisiejszego ich wydawcà by∏a moja firma, a ja pe∏ni∏em funkcj´ Redaktora Naczelnego. Ze wzgl´du
na to, ˝e Stowarzyszenie Sàsiedzkie zak∏adali
ludzie, którzy w tym okresie zgromadzili si´ wokó∏ „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, po jego zarejestrowaniu to „WiadomoÊci Sàsiedzkie” u˝yczy∏y
Stowarzyszeniu zielonego domku, b´dàcego
elementem naszej pierwszej winiety, na logo
Stowarzyszenia (a nie na odwrót). To moja firma, wówczas spora drukarnia, jako wydawca
przez d∏ugie lata finansowa∏a rozwój pisma
(pierwszy numer ukaza∏ si´ bez ani jednej reklamy, by∏y równie˝ czasy, ˝e wp∏ywy z reklam ledwie pokrywa∏y koszt papieru). Ju˝ choçby
z tych przytoczonych powy˝ej powodów formalnych o „odzyskiwaniu” czegoÊ, co powsta∏o wczeÊniej ni˝ Stowarzyszenie, nikt majàcy
choç troch´ przyzwoitoÊci pisaç nie powinien.
Jest jeszcze druga strona medalu, mniej wymierna, choç nie mniej wa˝na. Kilka pierwszych
lat panowa∏a unia personalna pomi´dzy wydawcà i redakcjà „WiadomoÊci Sàsiedzkich” a Stowarzyszeniem. By∏ to okres obustronnie korzystnej wspó∏pracy. Gazeta zyskiwa∏a wysoki
poziom merytoryczny oraz szerszy zasi´g oddzia∏ywania, zaÊ Stowarzyszenie mia∏o nieogra-

niczonà promocj´ swojej dzia∏alnoÊci, bez ponoszenia nak∏adów finansowych. Kilka osób odcisn´∏o istotne pi´tno na kszta∏cie „WiadomoÊci
Sàsiedzkich”, a satysfakcji i dumy z tego nikt nigdy nie próbowa∏ i nie b´dzie próbowa∏ im odebraç. W sensie twórczym osoby te majà i zawsze b´dà mia∏y prawo mówiç o nas „nasza
gazetka”. Jednak z biegiem lat zaanga˝owanie
Stowarzyszenia w tworzenie gazety mala∏o. Rezygnowali z dzia∏alnoÊci spo∏eczni kolporterzy
i trzeba by∏o zastàpiç ich kolporta˝em „zawodowym”. W prac´ redakcji coraz wi´cej zaanga˝owania wk∏ada∏y osoby spoza Stowarzyszenia,
a po moim odejÊciu z jego szeregów drogi
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” i Stowarzyszenia rozesz∏y si´ na dobre, choç do dnia dzisiejszego
w redakcji zasiada dwójka jego cz∏onków.
˚yczàc redakcji nowego pisma mniej tak prostych pomy∏ek (w razie wàtpliwoÊci zawsze
mo˝na – a robià tak niektórzy dziennikarze – poprosiç o stanowisko drugiej strony), a Paƒstwu
obiecujàc, ˝e wi´cej w takie s∏owne przepychanki postaramy si´ Was nie wciàgaç, pracowicie
zabieramy si´ za przekazywanie tego, co zawsze
by∏o dla nas najwa˝niejsze – informacji o tym,
co dzia∏o si´, dzieje lub w najbli˝szym czasie wydarzy si´ w Waszym najbli˝szym sàsiedztwie.
Z powa˝aniem
Marcin J´drzejewski
Wydawca „WiadomoÊci Sàsiedzkich”

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
1191 71
1/3
3
1151 52
4/4
2
1184 34
0/3
1
1173 47
1/2
2

Nr
oferty
1361
1481
1431
1425
1480

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

Cena
w PLN
375.000
500.000
340.000
240.000
320.000

Pow. Rejon
289
746
623
512
799

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

Cena
w PLN
259.000
557.000
623.000
563.000
515.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
726
132
759
400
630
743
304
556
768
324
385

Rejon
Stara
Stara
Stara
Stara

Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna

Cena w PLN
630.000
1.300.000
1.249.000
990.000

Rodzaj domu
Segment
Wolnostojàcy
Wolnostojàcy
Wolnostojàcy

Rok
2010
2001
2012
2001

Stan wykoƒczenia
Developerski
Wykoƒczony
Developerski
Wykoƒczony

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

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
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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 

RODZINNY DOM OPIEKI
✓ ca∏odobowa opieka piel´gniarska
✓ bardzo dobre warunki
w pokojach 1- i 2-osobowych
✓ przyst´pne warunki p∏atnoÊci
✓ równie˝ krótkie pobyty

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

KANCELARIA ADWOKACKA

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

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

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

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

22 745-55-00

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

„PO LINIE”

Faktura VAT

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

28

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

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:
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AUTO BARTOSZ

Lecznica Stomatologiczna

MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
SZYBKO
WULKANIZACJA FACHOWO
SOLIDNIE TANIO

ELIXIR

- 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

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej)
Warszawa–Weso∏a
tel. (22) 773 21 12; 518 662 799
Bezp∏atny przeglàd (doroÊli 2 x w roku, dzieci 3 x w roku)
Oferujemy kompleksowe leczenie dzieci i doros∏ych:
+
+

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

V Zarzàdzanie V Prowadzenie ewidencji ksi´gowej
V E-konto – dost´p internetowy 24h/dob´ do indywidualnych kont ksi´gowych
Zapraszamy równie˝ Zarzàdy do współpracy w zakresie
prowadzenia wyłàcznie ewidencji ksi´gowych.

ROZLICZANIE DZIAŁALNOÂCI GOSPODARCZEJ
V KPiR

V ryczałt

V pełna ksi´gowoÊç

A.T. Konto Agnieszka Łuksza
ul. GoÊciniec 158
05-077 Warszawa-Wesoła

tel. 533 804 802
www.atkonto.pl
atkonto1@gmail.com

+
+
+
+
+

Leczenie zachowawcze
Protetyka
MO˚LIWOÂå
Chirurgia
P¸ATNOÂCI
Zabiegi estetyczne
KARTÑ
Leczenie ortodontyczne
Implantologia
Diagnostyka radiologiczna na miejscu: pantomogram,
rtg cyfrowe, cefalometria, tomografia szcz´k i zatok

Godziny otwarcia: pon. – pt. 9.00–20.00
sobota 9.00–13.00
+

www.lecznicaelixir.pl

+

meble
Z DREWNA
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

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu

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

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

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ
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Auto Kot
Twój partner na drodze

Mechanika pojazdowa
Blacharstwo-lakiernictwo
Stacja Kontroli
Pojazdów
Świetna zabawa w klimacie lat 70 i 80,
rock and roll'a i muzyki współczesnej
Największe hity minionych dekad.

Wstęp tylko 19 zł/osoba
W cenie rezerwacja stolika.
Atrakcyjne rabaty na nocleg ze śniadaniem.

Pomoc drogowa
Wypozyczalnia
samochodów

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

• Nowe NIŻSZE CENY SOCZEWEK KONTAKTOWYCH *
• PROMOCJA na zakup soczewek kontaktowych Johnson&Johnson::
- przy zakupie 2, 3, 4 opakowań soczewek – kosmetyki gratis
- program lojalnościowy dla użytkowników soczewek kontaktowych *
• Oprawy korekcyjne od 29 zł. Bogata oferta światowyh marek, m.in.:
RayBan, Davidoﬀ, Carrera, Gucci, Dolce&Gabbana, Bvlgari,
Marc by Marc Jacobs, Jaguar...
• Szeroki wybór soczewek okularowych wiodących producentów m.in.:
Hoya, Essilor, Zeiss, Jzo...
• Komputerowy pomiar okularowych soczewek progresywnych – VisuReal
• Własna pracownia optyczna
• Bezpłatny serwis
* szczegóły w
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

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

Prosimy przesy∏aç je e-mailem na adres:

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl

TRANSPORT – wywóz gruzu,
mebli, liÊci, ga∏´zi. Sprzàtanie
piwnic, gara˝y. Oczyszczanie
dzia∏ek, placów po budowie.
Tel. 607-390-585
49
◗ Sprzedam atrakcyjny segment skrajny, Stara Mi∏osna
180/350 m2, technologia kanadyjska, gara˝, 5 pokoi,
kanalizacja, woda miejska, gaz. 599 tys., do negocjacji.
Tel. 602 606 158.
◗ Lipowo/Wiàzowna: atrakcyjna dzia∏ka budowlana,
4300 m2, pràd, woda miejska, planowana kanalizacja,
475 tys., do negocjacji. Tel. 602 606 158.

DO WYNAJ¢CIA
LOKAL U˚YTKOWY 43 m2
601 249 250
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Weso∏a – Centrum
obok sklepu obuwniczego

REMONTY mieszkaƒ, elektryka,
hydraulika, glazura, cyklinowanie,
malowanie, g∏adê, uk∏adanie pod∏óg
– szybko i solidnie. Cena do uzgodnienia. Tel. 785-972-835.
12
◗ Do wynaj´cia lokal 75 m2 (dwa pokoje) Weso∏a-Zielona
na spokojnà dzia∏alnoÊç, mieszkanie w domu z niezale˝nym wejÊciem. 1700 z∏/m-c plus op∏aty. Tel. 514-290-994
◗ Poszukuj´ umeblowanej kawalerki lub 2-pokojowego mieszkania z dost´pem do sieci internetowej. Najch´tniej Zielona,
Weso∏a, Marysin Wawerski, Anin. Tel. 695-621-864.
◗ SPRZEDAM SEGMENT w Starej Mi∏osnej. ¸adnie wykoƒczony. W rozliczeniu dzia∏ka lub mieszkanie – kierunek
Miƒsk lub Lublin, inne propozycje – 692 977 947.

US¸UGI GEODEZYJNE
mapy, ZUD, tyczenia,
inwentaryzacje
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◗ 7000 m2 okolice Stanis∏awów k. Miƒsk Maz. 18z∏/m2
WieÊ Kàty Borucza. Urokliwa, budowlana, las, rzeczka,
mo˝liwoÊç podzia∏u tel. 609 864 466.
◗ Sprzedam dom bliêniaczy w Sulejówku, 200 m, dzia∏ka 600 m, stan bardzo dobry do odÊwie˝enia, starodrzew,
tel: 605 55 60 98. BezpoÊrednio, 900 tyÊ.

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

13

◗ Dzia∏ka Zakr´t 650m2, pó∏ bliêniaka 160 m2 (rozpocz´ta
budowa), media, droga asfaltowa, bezpoÊrednio sprzedam, 270tys. z∏. Tel. 504 078 195.
◗ Sprzedam Zakr´t – 1/2 bliêniaka (stan surowy otwarty)
na dzia∏ce 1140 m2 media, asfalt, okolica nowych domów, szko∏a, przychodnia, sklepy, bezpoÊrednio; cena
390 tys. Tel. 601 620 890.
◗ Wynajm´ budynek (gara˝, magazyn) 60 m2+300 m2 placu, Warszawa Weso∏a (blisko Traktu Brzeskiego) teren
ogrodzony cena 800 z∏+media, tel. 601 620 890.

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

tel. 721 500 700
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◗ Sprzedam bezpoÊrednio dwie dzia∏ki budowlane o powierzchniach 2400 m2 w Nowym Koniku, tel. 728 925 966.
◗ Sprzedam BEZPOÂREDNIO Êrodkowy segment 158 m2
w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Poezji 14. Stan deweloperski
(+media), pow. dzia∏ki 254 m2. Tel. (25) 781 15 34.

Sklep Kamiks
Chemia kamieniarska
akcesoria nagrobkowe
501 75 75 42, 22 773 16 62
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www.kamieniarski-sklep.abc24.pl
◗ Sprzedam lub wynajm´ budynek warsztatowy o powierzchni 320 m w Falenicy Tel: 606-260-514
◗ Sprzedam dzia∏k´ zalesionà-Mazury. Po∏o˝ona 400 m
od jeziora i 300 m od mediów. Trasa Grajewo-Augustów.
Tel. 787-142-983.
◗ Wynajm´ pomieszczenie warsztatowe lub magazynowe
w Starej Mi∏osnej 100m2 pow, 4 m wysokoÊci, 15 m d∏ugoÊci, 15 m2 pomieszczenie socjalne. Tel: 530-588-250.

www.energetyczneswiadectwo.pl

LEKCJE POLSKIEGO

◗ KOREPETYCJE! Ch´tnie udziel´ korepetycji z j´zyka angielskiego. Na ka˝dym poziomie. Skutecznie i na miejscu.
Tel. 884 602 350.
◗ Studentka II roku pomo˝e w nauce uczniom szko∏y podstawowej. Posiadam du˝e doÊwiadczenie w przygotowaniu dzieci do zaj´ç, potrafi´ poprowadziç zaj´cia w sposób interesujàcy, dzieki czemu dzieci ch´tniej si´ uczà.
Tel: 606-421-940, kasia.rogalska@vp.pl

gimnazjum, liceum
tel. 722 050 702
www.polski.waw.pl

◗ Matematyka / Fizyka – korepetycje. Gimnazjum, liceum,
przygotowanie do matury, poziom podstawowy i rozszerzony. tel. 661 567 562
◗ CHEMIA, korepetycje w atrakcyjnej cenie. Poziom podstawowy i rozszerzony. przygotowanie do egzaminów,
sprawdzianów oraz zaliczeƒ semestralnych. Szeroki zakres materia∏u. Cena 30z∏/60 min. Tel: 514 730 370.
◗ MATEMATYKA – pomoc z matematyki na poziomie szko∏y podstawowej i gimnazjum. Tel.: 692 576 475
◗ ANGIELSKI POLSKI – studentka V roku z doÊwiadczeniem
w udzielaniu korepetycji pomo˝e w nauce na poziomie szko∏y podst., gimnazjum i liceum. Stara Mi∏osna 505 633 805.
33

Geodezja – us∏ugi:
tyczenia, inwentaryzacje, mapy do
projektów, podzia∏y i rozgraniczenia,
tereny zamkni´te, inne. Tel. kom.
604-979-172. E-mail: nptakazik@wp.pl
◗ OBS¸UGA KOMPUTERA. Cierpliwa studentka udzieli lekcji
obs∏ugi komputera: tworzenie dokumentów, maili, obs∏uga skype itp. Dojazd. Tel: 796 877 744
◗ MATEMATYKA. DoÊwiadczony matematyk pomo˝e rozwiàzaç problemy matematyczne na poziomie szko∏y podstawowej i gimnazjum, tel. 502.440.321
◗ MATEMATYKA FIZYKA!!!!! Student politechniki udzieli korepetycji z dojazdem!!!! tel. 504235564.
◗ NIEMIECKI – korepetycje na ka˝dym poziomie nauczania, 30 z∏/60 min. tel. 609246233.

MONTA˚ KUCHENEK, PIECÓW GAZOWYCH,
ZMYWAREK, PRALEK, wszelkie us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, gaz, c.o., monta˝ i wymiana
wodomierzy, przeglàdy pieców gazowych.
UPRAWNIENIA! WIELOLETNIA PRAKTYKA!

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢

PODNOÂNIK KOSZOWY

◗ Klatka dla gryzonia u˝ywana w dobrym stanie sprzedam 20 pln. Tel. 604 135 444.
◗ ¸ó˝ko pi´trowe (na antresoli o wys. 170cm z drabinà) sosna lita, miodowy kolor. Wymiar 214 cm / 98 cm. Cena
370 z∏, Weso∏a Zielona Tel. 609 86 44 66.

MYCIE I MALOW. ELEWACJI/DACHÓW,
PRZYCINKA/WYCINKA DRZEW,
CZYSZCZENIE/NAPRAWA RYNIEN,
KONSERWACJA OÂWIETLENIA itp.

Sprzeda˝ mebli

Józefów, ul. NadwiÊlaƒska 40

tel. 601 851 660

KÓ¸KO J¢ZYKA HISZPA¡SKIEGO
dla Aktywnych Paƒ

Ucz si´ j´zyka Cervantesa w mi∏ej atmosferze
z Native Speakerem! Lekcje w grupie, raz w tygodniu
(dost´pne terminy: PON.-WT.-PT. 10-12 oraz CZW.
12-14). Dla maks. 3 osób. Miejsce do uzgodnienia.
Zainteresowanych prosz´ o kontakt – 795-549 347.

◗ Nauka Gry na Gitarze, indywidualne podejÊcie, konkurencyjne ceny tel. 694 525 438.
◗ Chemia, fizyka, matematyka – skuteczne przygotowanie
do sprawdzianów, klasówek, egzaminu gimnazjalnego.
Dojazd do ucznia. Tel: 796 868 462.

zachodnich, antyków, wypoczynków
skórzanych oraz handel hurtowy.
Przywozimy na zamówienie

◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.

◗ FRANCUSKI z dojazdem – tel. 602 276 202.
◗ Studentka I-ego roku UW udzieli korepetycji z j´zyka angielskiego i/lub matematyki uczniom szko∏y podstawowej. 30z∏/h, tel. 787 783 724

◗ Mieszkanie 2 pokoje – 50m2 – do wynajecia (1600zl) lub
na sprzedaz (370 tys.). Budynek z 2011 r. Stara Mi∏osna.
Tel. 519 125 975.
◗ Sprzedam bezczynszowe mieszkanie w segmencie (2003),
Stara Mi∏osna, 89 m2 + taras/ogródek/gara˝/ piwnica. Wysoki standard. Ciep∏e, przestronne, s∏oneczne, pozytywne.
Tanie w utrzymaniu. Zabudowa zostaje. Tel. 515 216 773.
◗ SPRZEDAM TANIO pi´kny du˝y dom 300m2 na du˝ej leÊnej dzia∏ce 2000m2 w Majdanie/Wiàzowna 600m od Starej Mi∏osnej tel. 500123700.
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Us∏ugi budowlane. Budowy,
remonty, wykaƒczanie wn´trz,
uk∏adanie kostki brukowej,
rozbiórki itp. Tel. 601 851 660

◗ Oddam du˝à wanienk´ z plastikowà wk∏adkà do kàpieli
niemowlaka. 501 732 144.
◗ Buty sportowe z rolkami w podeszwie nr. 39 u˝ywane
bardzo ma∏o. cena 50 pln tel. 604 444 135.

KOREPETYCJE/NAUKA/WARSZTATY

Tel.: 508 895 802, 22 773 30 44

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

Redakcja
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◗ Sprzedam rezydencj´ w Aninie 10 km od centrum
Warszawy, 3 poziomy, 2 garaze, sauna, alarm. Dzialka
1500 m2, bajkowy ogród,. Tel 601-338-153.
◗ Pilnie sprzedam bezpoÊrednio dom 280 m2, w zabudowie
szeregowej, na zalesionej dzia∏ce 1130 m2, wszystkie
media, atrakcyjna okolica w pobli˝u urz´du dzielnicy Weso∏a, dobra komunikacja. Cena 1.150.000z∏. WARSZAWA
t. 605-957-147.

◗ Mieszkanie nowe do wykoƒczenia 96 m2, 4950 z∏ za m2.
Tel: 504-102-544.
◗ Siedlisko 80 km kierunek W´grów 1,5 ha, dwa drewniane
domki. 65 tys. Mo˝liwoÊç dokupienia do 5 ha po 2 z∏.
tel 609864466, alak777@gmail.com
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NIERUCHOMOÂCI
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Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.

Tel. 503 583 568

22

wykonuje prace na wysokoÊci:

Tel. 792 077 071
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◗ Student informatyki udzieli korepetycji z matematyki na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum. Przygotowanie
do matury. Dojazd do ucznia. 35 z∏/h. Tel. 793-293-591.
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI. Wszystkie poziomy. Korepetycje, konwersacje, nadrabianie zaleg∏oÊci
w szkole. Studentka anglistyki i iberystyki. Dojazd do
ucznia. Tel: 518-339-517.

Szkó∏ka Siatkarska.
Zapraszamy dzieci i m∏odzie˝.
Kontakt: tel. 605 603 866.
www.mdg.com.pl/siatka 75
US¸UGI BRUKARSKIE
Uk∏adanie kostki brukowej i granitowej.
Tanio, solidnie, gwarancja.
Zakr´t, Trakt Brzeski 185,
www.brukarstwowarszawa.com
tel.:

795-631-051
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◗ NAUKA GRY NA FORTEPIANIE Studentka III roku Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie udzieli lekcji gry lub pomo˝e w çwiczeniu. Mo˝liwy dojazd. Telefon: 695 696 105
◗ ANGIELSKI: Absolwentka filologii angielskiej na UW
udzieli korepetycji z j´z. angielskiego dzieciom i m∏odzie˝y szkolnej.(dyplom licencjat; C1). 608 641 885.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie nauczania – tel. 22-773-28-07.

!!! POGOTOWIE KOMPUTEROWE !!!

Tel. 502 923 453
domikomp@domikomp.pl
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◗ Studentka UW udzieli korepetycji z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego. Weso∏a Zielona lub w domu ucznia.
Tel. 693 527 515 (po 18.00 lub sms).
◗ 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.

SK¸ AD KRUSZYW

61

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.

Zakr´t, ul. Trakt Brzeski 33.
Piasek, ˝wir, ziemia ogrodowa, kliniec,
mieszanka, t∏uczeƒ, sprzeda˝ w´gla.
www.KAMEA.waw.pl
tel. 507-95-22-33, 506-721-980
◗ ANGIELSKI – lekcje przez Skype. Indywidualnie, komfortowo,
profesjonalnie, na wszystkich poziomach. Elastyczne godziny nauki. Materia∏y przesy∏am mailem. B∏a˝ej, 502 953 187.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. 10 lat doÊwiadczenia. 500 720 523.
◗ MATEMATYKA – student piàtego roku PW udzieli korepetycji dla uczniów gimnazjum, nauka w domu ucznia. Tel.
508-529-094.
◗ Nauczanie Business/General English – konwersacje
z profesjonalnym Native Speaker. Gwarantowany sukces.
Tel: 787 144 743.

31

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

US¸UGI KRAWIECKIE, KALETNICTWO
poprawki, przeróbki • szycie na miar´
przeszycia • szycie firan, zas∏on, obrusów
wyprzeda˝ biustonoszy (koƒcówki serii) 70
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• WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
• SPRZÑTANIE GA¸¢ZI I LIÂCI
• POMOC W PRACACH OGRODOWYCH

Tel. 508 348 728, 501 256 908
◗ Sprzedam kurtk´ przeciwdeszczowa Tchibo, granatowo
– ró˝owa, 122-128, z wypinanym polarem, 60 z∏., zdj´cia
mailem, 501732144.
◗ Sprzedam pó∏buty Naturino Rainstep, nieprzemi´kajàce,
ocieplane polarem, fioletowe, rozmiar 32, stan bardzo dobry, 80 z∏. Zdj´cia mailem. 501 732 144.

Weso∏a, Trakt Brzeski 68 (przystanek Nizinna)
pon.-pt. 9-17, sob. 9-13, tel. 609-711-754
◗ MATEMATYKA, FIZYKA – korepetycje, pomoc w nauce, kurs
maturalny oraz gimnazjalny, profesjonalnie, z dojazdem do
ucznia. Doktorant Politechniki Warszawskiej. 668 296 343.
◗ Studentka II roku, z 2 letnim doÊwiadczeniem przygotuje
do matury z polskiego i angielskiego, materia∏y dodatkowe w cenie. Tel 787-672-681.

URODZINY Z KLAUNEM
Zabawy i konkursy,
zaj´cia dla dzieci podczas
UROCZYSTOÂCI RODZINNYCH.

tel. 600 030 096
-

50

wrastajàce paznokcie
odciski i kurzajki
p´kajàce pi´ty
pedicure i manicure
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tel. 515 92 92 99 Sulejówek
www.ekspertstop.pl
◗ J¢ZYK ANGIELSKI – lekcje, korepetycje i konwersacje dla
dzieci, m∏odzie˝y oraz osób doros∏ych. Skutecznie i z pomys∏em. Tel. 601890234.
◗ ANGIELSKI – wszystkie poziomy (dzieci i doroÊli), z dojazdem do ucznia, profesjonalnie, bardzo skutecznie i w mi∏ej
atmosferze – u dyplomowanej Anglistki z 10-letnim doÊwiadczeniem w nauczaniu. Kontakt: 607 084 623.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam kombinezon Reima dla ch∏opca, rozmiar 74, stan
idealny, czapka gratis. 180 z∏., zdj´cia na maila. 501 732 144.
◗ Sprzedam butki do kombinezonu Reima (Reima TEC), rozmiar 1 (6-12 m-cy), 30 z∏., zdj´cia mailem. 501 732 144

BAR S¸ONECZKO zaprasza

www.facebook.com/uprzejmylos

◗ Sprzedam buty zimowe Mruga∏a, bràzowo – czarne, rozmiar 20, stan idealny. 50 z∏., zdj´cia na maila. 501732144
◗ Sprzedam buty zimowe Ecco, rozmiar 23, stan idaelny,
oliwkowo-bràzowe, 70 z∏., zdj´cia na maila. 501732144
◗ Sprzedam kurtk´ Mothercare, 6-9 miesi´cy, pomaraƒczowa, z wypinanà szarà, polarowà kamizelkà, jak nowa,
40 z∏., zdj´cia mailem, 501 732 144.

Us∏ugi – PRANIE DYWANÓW
I TAPICEREK. Wyk∏adziny,
dywany, kanapy, fotele, tapicerki
samochodowe. Dojazd do klienta.
8

◗ Sprzedam krzese∏ko do karmienia dla dziecka, kolor zielono-szary, z podwieszonym koszykiem na zabawki.. Stan
bardzo dobry. tel. 885 057 777 .
◗ Sprzedam kozaki Naturino Rainstep, fioletowe, na rzepy, rozmiar 33, JAK NOWE, 130 z∏. Zdj´cia e-mailem. 501 732 144.

◗ Przyb∏àka∏a si´ suczka – west highland white terrier.
662 140 186.

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

7

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

www.dogadajciesie.pl
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◗ Sprzedam buciki wiosenne/jesienne dla ch∏opca firmy
„BARTEK” rozm. 21 (wk∏adka 13 cm). Skóra, usztywniona kostka. Prawie nowe. 885 057 777.
◗ Sprzedam ch∏opi´cà kurteczk´ Cool Club, rozmiar 74,
z wypinanà bluzà, bez bluzy jako wiatrówka, granatowa,
prawie nienoszona, 40 z∏. Zdj´cia mailem. 501732144.

KARMY dla psów i kotów oraz art.
zoologiczne na telefon, z dostawà
do domu GRATIS. Zapraszamy!
Tel. 604-342-700, 602-323-888.
www.hauhau24.pl

DZIECI – OPIEKA/NIANIA

PRACA – DAM/SZUKAM

◗ ZAOPIEKUJ¢ SI¢ DZIECKIEM. Jestem osobà odpowiedzialnà, uczciwà, pogodnà, kochajàcà dzieci. Mam wieloletni sta˝
pracy w szkole i opieki nad maluchami. Tel. 784 771 563.
◗ Starsza pani zamieszka∏a w Weso∏ej zaopiekuje si´ Twoim dzieckiem w swoim domu. Telefon: 22 773 94 85, telefon kom.: 609 432 245.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Mam 48 lat. Jestem osobà spokojnà, bez na∏ogów i dyspozycyjnà. tel: 505-798-886.

◗ Dyspozycyjna 60-latka zaopiekuje sie starszà osobà, zrobi zakupy, posprzàta mieszkanie. Tel: 880-181-112.
◗ Przyjm´ sprzàtanie lub mycie okien. Telefon 508 847 003.
◗ Elektryk uprawniony, kierowca kat. B szuka pracy.
Tel.: 501-704-211.

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

DORABIANIE KLUCZY
mieszkaniowych i samochodowych

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

tel.: 692 905 352
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WESO¸E URODZINY dla dzieci
z muzykà i konkursami,
prowadzi dj-wodzirej-animator,
we wskazanym miejscu lub w barze
S∏oneczko (w Centrum Pogodna).
5

na pyszne domowe obiady i ciasta. Codziennie
inny lunch w cenie 16 z∏ (zupa i drugie danie),
równie˝ z dostarczeniem do klienta.
Organizujemy imprezy okolicznoÊciowe.
ul. Jana Paw∏a II 23.
Tel. 502 600 775, 22 773 84 92. 6

Tel. 601 262 086.

Pies? Kot? ¸oÊ? Wszystkie 2-, 4-, 100-nogi
zapraszamy do Uprzejmego ¸osia,
gabinetu weterynaryjnego w Mi´dzylesiu,
przy Kossakowskiego 26/28, gdzie mi∏a obs∏uga czeka na Paƒstwa. Tel. 535 965 525.

ZWIERZ¢TA

◗ Dyplomowana masa˝ystka wykona masa˝ relaksacyjny,
masa˝ leczniczy, masa˝ odchudzajàcy dla kobiet. Dojazd
do klienta na terenie Wawer-Weso∏a, Marta 791955193
◗ Zaopiekuj´ si´ osobà starszà lub dzieckiem powy˝ej 3 lat.
Jestem osobà dyspozycyjnà, odpowiedzialnà, cierpliwà,
uczciwà i bez na∏ogów. Tel. 692 823 921.

W i z a ˝ – dyplomowana wiza˝ystka
oferuje us∏ugi z zakresu makija˝u wieczorowego, Êlubnego, dziennego i okolicznoÊciowego.
Doradztwo indywidualne i analiza kolorystyczna. Sprzeda˝ kosmetyków piel´gnacyjnych.
Dojazd do klienta gratis. Tel: 536 398 293.
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US¸UGI OGRODOWE
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◗ ANGIELSKI – ka˝dy poziom, dzieci, m∏odzie˝ szkolna, doroÊli, profesjonalnie i skutecznie. Tel: 608 716 759.
◗ ANGIELSKI profesjonalne i skuteczne korepetycje, zaj´cia
dostosowane indywidualnie do ka˝dego ucznia, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych oraz matury, dojazd
do ucznia. Tel.: 600 229 649.
◗ ANGIELSKI. Prywatne lekcje i konwersjacje dla dzieci,
m∏odzie˝y i doros∏ych z ANGIELKÑ w Starej Mi∏osnej. Tel.
(22) 773 40 37 lub 730 011 145.

Tel. 22 783-28-37; 606-752-724
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◗ Szukam pracy przy remontach i porzàdkach. tel: 536920-306.
◗ Poszukuj´ m∏odej osoby do wyprowadzania psa starszej
pani z osiedla Stara Mi∏osna. Telefon: 793-392-957.
◗ Poprowadz´ dom. Zaopiekuj´ si´ dzieckiem (2–6 lat). Posiadam doÊwiadczenie, samochód i czas. Stara Mi∏osna lub okolice. Tylko powa˝ne oferty. Tel.: 534 046 650, 601 486 968.
◗ Drobne domowe naprawy wykonam tel: 606478725.

◗ Osoba z doÊwiadczeniem w pracy administracyjno biurowej poszukuje zatrudnienia. Tel: 505-798-886.
◗ Ociemnia∏a inwalidka I grupy, bez renty, potrzebuje wszelkiej pomocy. Tel. 22 652-28-14.
◗ Manicure, pedicure. Dojazd do klienta. Tel. 507-697-103.
◗ Naprawa drzwi, zamków drobne naprawy slusarskie 606478725.
◗ M∏oda, energiczna przyjm´ sprzàtanie mieszkania, domu,
jeden, dwa razy w tygodniu. Tel. 889-970-158.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. Tel. 22 78328-37, 606-752-724.
◗ Ch´tnie zajm´ si´ sprzàtaniem, opiekà nad dzieckiem lub
osobà starszà. Tel. 603-310-664.
◗ Remonty w szerokim zakresie; glazura – terrakota, Êcianki z KG hydraulika z PCV malowanie i inne Wykonuje osobiÊcie tanio i solidnie. tel. 888 030 994.
◗ Szukam pracowanika fizycznego do pracy w ogrodzie
tel. 513-148-238

• DREWNO KOMINKOWE
• ZR¢BKI OPA¸OWE
• ZR¢BKI Z DRZEW LIÂCIASTYCH
(na posypk´ do ogrodu)
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Tel. 508 348 728, 501 256 908
◗ Przyjm´ sprzatanie mieszkaƒ domów. Mycie okien równie˝
prasowanie. Na stale lub jednorazowo. tel. 603-995-507.
◗ Opiekunka do osób starszych z kilkuletnim doÊwiadczeniem (opieka w kraju i za granicà) podejmie prac´ w Warszawie i okolicach, Opieka nad osobami chorymi, le˝àcymi, warunki do uzgodnienia, Telefon 257570336.
◗ Wykonam remont mieszkania, domu (prace drobne lub
kompleksowo). Równie˝ drobne prace w ogrodzie.
Tel. 692173253.
◗ Osoba solidna z referencjami lubiàca ∏ad i porzàdek przyjmie sprzàtanie i prasowanie. tel. 601-715-540.

tel. 502 600 775 – Alicja

◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem w niepe∏nym wymiarze godzin,
mam doÊwiadczenie zawodowe, referencje, w∏asny samochód. Jestem mieszkankà Starej Mi∏osnej. Tel. 501-806-549
◗ Zaopiekuje si´ dzieçmi po szkole lub przedszkolu. Kwalifikacje, samochód wykszta∏cenie wy˝sze j´zyk angielski/polski tel 609-660-667.

WYNAJM¢
◗ Gara˝ do wynaj´cia: Stara Mi∏osna ul GoÊciniec.
Cena do uzgodnienia. Tel. 510 44 54 54.

US¸UGI KOMPUTEROWE, wsparcie techniczne,
instalacje drukarek, skanerów, itp. Pomoc przy
konfigurowaniu i instalowaniu systemów operacyjnych, aplikacji, routerów, sieci. Rozwiàzywanie problemów. Szkolenia. NIEDROGO. Weso∏a
i Stara Mi∏osna. Dojazd gratis. Tel. 503 055 004.51

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

WiadomoÊci Sàsiedzkie Stara Mi∏osna

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

reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub pod numerami telefonów:

607-314-667
Dariusz Pape (g∏ówny przedstawiciel handlowy)

607-288-348
Olga Turska (wewn´trzne biuro reklamy)
- pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic.
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Reklama: g∏ówny przedstawiciel handlowy – Dariusz Pape (tel. 607-314-667), wewn´trzne biuro reklamy – Olga Turska (tel. 607-288-348, e-mail: reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl)
Kontakt z redakcjà: tel.: 22-810-26-04, fax: 22-812-09-98, e-mail: redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Adres do korespondencji: 03-936 Warszawa, ul. Zwyci´zców 20, lok. 2.
Wydawca: J-PROPERTY. ISSN 1509-0833. Nak∏ad: 8000 egz. Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i nie gwarantuje ich publikacji.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach redakcja nie odpowiada.
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

www.dozbud.pl

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

SKLEP
CHI¡SKI

Dzwoƒ, korzystna i bezpieczna sprzeda˝!!
tel. 022 870 55 55
www.gadomska.pl
ewa@gadomska.pl

ITALY FASHION
A
ODZIE˚ M¢SKA,
DAMSKA, DZIECI¢CA
ul. Trakt Brzeski 62A, I p.
Stara Mi∏osna
Trakt Brzeski
Cieplarniana

Godziny otwarcia:
pon.–pt. 930–1900
sobota 930–1630

Fabryczna

04-076 Warszawa
ul. Waszyngtona 79/81 m. 1
(przy Rondzie Wiatraczna)

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

