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Zima w lesie
wszystkie drzewa
ubrała w bielutkie szuby
na ziemi
rozpostarła puszyste dywany
skrzàce blaskiem mroênego dnia
a w górze rozwiesiła
lodowe diamenty
na koronach i pniach
otwarła leÊne drogi
dla kuligu i nart
zaprosiła na spacer
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las szumi
cichà kołysank´ do snu
bo zmierzch ju˝ kładzie
zimowe cienie wÊród drzew
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie
le˝nienia alkoholowego to obraz czarnej strony naszej sàsiedzkiej rzeczywistoÊci. Rada przyj´∏a tak˝e Lokalny Program Profilaktyki Uzale˝nieƒ i Przeciwdzia∏ania Przemocy w Rodzinie.
Nast´pnie Rada zapozna∏a si´ z informacjami
o przygotowaniach do akcji Zima w MieÊcie.
Ârodki przyznane w tym roku na akcj´ Zima i Lato (sà wspólne) sà o prawie 40 tys. mniejsze ni˝
rok temu. Warto jednak zauwa˝yç, ˝e Zarzàd
Dzielnicy mimo tego zaaprobowa∏ przeprowadzenie akcji zimowej w zakresie ubieg∏orocznym, zak∏adajàc tym samym, ˝e do lata uda si´
wygospodarowaç dodatkowe Êrodki na ten cel.
W kolejnych punktach znalaz∏y si´ informacje
o ÊciàgalnoÊci lokalnych podatków, toczàcych si´
post´powaniach sàdowych z udzia∏em Dzielnicy
oraz planie sprzeda˝y nieruchomoÊci. W naszym
przypadku sà to tylko dzia∏ki budowlane, pod bu-

Z prac Rady Dzielnicy
Styczniowa sesja Rady
Dzielnicy odby∏a si´ w dniu
24 stycznia br. Wiodàcymi
tematami by∏y sprawozdania z funkcjonowania Dzielnicowego Zespo∏u Realizacji Programu Profilaktyki
i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych oraz
Interdyscyplinarnego Zespo∏u ds. Przeciwdzia∏ania Przemocy w Rodzinie. Przedstawiane problemy, choç nie sà a˝ tak powszechne jak w innych
dzielnicach Warszawy, jednak tak˝e i w naszej
dzielnicy dotyczà sporej grupy osób. Ponad 50
Niebieskich Kart (wystawianych sprawcom przemocy w rodzinie) i równie du˝a liczba post´powaƒ w sprawach przymusowego leczenia uza-

downictwo jednorodzinne. Przygotowanych do
sprzeda˝y jest 6 takich dzia∏ek, ale zwa˝ywszy na
to, ˝e w zesz∏ym roku po kilku nieudanych przetargach uda∏o si´ sprzedaç tylko jednà, to raczej masowej wyprzeda˝y mienia spodziewaç si´ nie nale˝y.
Na koniec, po zapoznaniu si´ z wynikami kontroli Komisji Rewizyjnej, Rada odrzuci∏a skarg´
jednego z mieszkaƒców na opiesza∏oÊç Zarzàdu
w sprawie zezwolenia na wycink´ drzewa, uznajàc jà za bezzasadnà zarówno ze wzgl´dów merytorycznych jak i formalnych. Rada uchwali∏a
tak˝e roczny plan kontroli dla Komisji Rewizyjnej.
Kolejna sesja zaplanowana jest na 21 lutego
br., o godz. 14.00 jak zwykle w sali Rady Dzielnicy. Porzàdek obrad b´dzie dost´pny w Internecie na tydzieƒ przed jej terminem.

Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

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” zaplanowano nast´pujàce spotkania:

D

Plan zagospodarowania
przestrzennego dla Groszówki
Tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego to prawdziwa pi´ta
achillesowa w ca∏ej Warszawie. W Weso∏ej, dla
której plany opracowuje komórka Biura Architektury z Wawra sytuacja te˝ daleka jest
od przyzwoitej. Najwi´kszy plan, dla Starej Mi∏osnej, od kilku lat skutecznie blokowany jest
przez Marsza∏ka Województwa. Teraz pojawia
si´ szansa, aby powsta∏ plan dla Groszówki.
W dniu 14 grudnia 2012 r. Rada Warszawy podj´∏a uchwa∏´ w sprawie przystàpienia do jego
sporzàdzenia. OczywiÊcie od uchwa∏y do jego
opracowania droga jest jeszcze daleka, ale za-

wsze dobrze, ˝e wreszcie coÊ drgn´∏o. W Warszawie plany miejscowe powstajà w ciàgu 2–4
lat, no chyba ˝e znów wtràci si´ w ten proces
jakaÊ instytucja, np. marsza∏ek Struzik i sprawa
odwlecze si´ jeszcze bardziej. Miejmy nadziej´,
˝e jednak tak si´ nie stanie.
Plan miejscowy dla Groszówki ma objàç obszar od ul. Juliana Niemcewicza na pó∏nocy, do
ul. Gabriela Narutowicza na zachodzie, ul. W∏adys∏awa Broniewskiego na po∏udniu oraz Lotniczej i Franciszka ˚wirki na wschodzie.

• 6 lutego 2013 r., godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Centrum

• 13 lutego 2013 r., godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Zielona

• 20 lutego 2013 r., godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Stara Mi∏osna
Zapraszamy mieszkaƒców, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeƒ i inne podmioty zainteresowane udzia∏em w dyskusji. Prosimy
równie˝ o zg∏aszanie wszelkich problemów zwiàzanych z bezpieczeƒstwem pod numer tel. (22) 773
60 92, tel./fax 22 773 73 07 lub bezpoÊrednio do
Delegatury. Mo˝emy równie˝ spotkaç si´ w terenie.

Marcin J´drzejewski

Od stycznia paszport wyrobisz gdzie chcesz
W dniu 17 stycznia 2013 r. wesz∏y w ˝ycie
przepisy, dzi´ki którym wnioski o wydanie paszportu mo˝na sk∏adaç w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju, a nie jak dotychczas
u wojewody w∏aÊciwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegajàcej si´ o paszport.
Na terenie Warszawy mo˝emy skorzystaç
z oÊmiu takich punktów:
1. Referat Paszportów nr 1 – ul. Krucza 5/11,
2. Terenowy Punkt Paszportowy w Urz´dzie

Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – ul. Stefana ˚eromskiego 29,
3. Referat Paszportów nr 2: Terenowy Punkt Paszportowy w Urz´dzie Dzielnicy Bemowo m.st.
Warszawy – ul. Powstaƒców Âlàskich 70,
4. Terenowy Punkt Paszportowy w Urz´dzie
m.st. Warszawy – pl. Starynkiewicza 7/9,
5. Terenowy Punkt Paszportowy w Urz´dzie
Dzielnicy ˚oliborz m.st. Warszawy – ul. S∏owackiego 6/8,

6. Referat Paszportów nr 3 – ul. Floriaƒska 10,
7. Terenowy Punkt Paszportowy w Urz´dzie
Dzielnicy Praga Po∏udnie m.st. Warszawy – ul.
Grochowska 274,
8. Referat Paszportów nr 4 – al. Komisji Edukacji
Narodowej 61.
Mamy nadziej´, ˝e rozwiàzanie to u∏atwi
wszystkim przygotowania do zimowych i wakacyjnych wyjazdów.
Hanna Kowalska

W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e W e s o ∏ a – pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic.
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Nie musisz jechaç do W∏och,
Szanowni Paƒstwo,
po pó∏torarocznej pracy zakoƒczyliÊmy budow´ i otworzyliÊmy naszà rodzinnà dzia∏alnoÊç – Hotel z Restauracjà Mela Verde,
mieszczàcy si´ w Zakr´cie, przy Trakcie Brzeskim. Mamy zaszczyt zaprosiç Paƒstwa na
pyszne dania kuchni w∏oskiej. Kuchnia w∏oska to
nie tylko wyÊmienita pizza i pasty, ale równie˝ dania mi´sne i Êwie˝e owoce morza, które zaskoczà
swoim smakiem nawet
najbardziej wymagajàce
podniebienia. Lekkie, pe∏ne wdzi´ku przystawki,

gustowne po∏àczenia smaków i delikatna
muzyka w tle – tak w∏aÊnie chcemy przyjàç
Paƒstwa i Paƒstwa goÊci. Zdajemy sobie
spraw´, ˝e ka˝de przyj´cie powinno mieç
niebanalnà aran˝acj´, oryginalny smak serwowanych potraw i profesjonalna obs∏ug´.

Posiadamy równie˝ w naszej ofercie pokoje hotelowe, które pozwolà nam ugoÊciç
Paƒstwa w królewski sposób, ∏àczàc elegancj´ w∏oskiego designu z tradycyjnà polskà goÊcinnoÊcià.
W najbli˝szym czasie – w dniu 2 lutego –
planujemy zorganizowaç Maskowy Bal
Karnawa∏owy, a z okazji Walentynek przygotowaliÊmy specjalne menu, obowiàzujàce od 14 do 17 lutego (wi´cej informacji na
naszej stronie www.hotelmelaverde.pl,
lub pod numerem tel. [22] 379 00 03).

Massimiliano Boscaro
Dla tych, którzy chcà mieç coÊ innego ni˝
wszyscy, organizujemy ró˝nego rodzaju imprezy rodzinne, okolicznoÊciowe oraz spotkania biznesowe we w∏oskim wydaniu.
Wiemy, jak wa˝ny jest komfort szkoleƒ, dlatego oddajemy do Paƒstwa dyspozycji
w pe∏ni wyposa˝onà sal´ konferencyjnà.

Hotel Mela Verde

Hotel Mela Verde
ul. Cisowa 1, Zakr´t, gm. Wiàzowna
tel.: (22) 379 00 03
e-mail: rezerwuj@hotelmelaverde.pl
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by spróbowaç prawdziwej kuchni w∏oskiej
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Informacja Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a
ws. oddzia∏ów dla dzieci 5-letnich w przedszkolach publicznych
W liÊcie otwartym do rodziców dzieci 5-letnich i m∏odszych opublikowanym w numerze
styczniowym „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, w odpowiedzi na liczne listy do redakcji, a tak˝e listy
skierowane bezpoÊrednio do Urz´du Dzielnicy
Weso∏a, Burmistrz Dzielnicy Weso∏a Edward
K∏os odniós∏ si´ w sposób kompleksowy do problematyki tworzenia oddzia∏ów przedszkolnych
w szko∏ach podstawowych w naszej dzielnicy.
Zapowiedzia∏ jednoczeÊnie odbycie szeregu
konsultacji i spotkaƒ w gronie osób zajmujàcych si´ w dzielnicy oÊwiatà, zw∏aszcza dyrektorów szkó∏ i przedszkoli, a tak˝e z rodzicami dzieci 5-letnich oraz radnymi Dzielnicy.
W ciàgu ostatnich tygodni odby∏y si´
w zwiàzku z tym najpierw spotkania z dyrektorami placówek oÊwiatowych zaanga˝owa-

nych w t´ kwesti´, a nast´pnie spotkania z rodzicami we wszystkich szko∏ach podstawowych. W spotkaniach uczestniczyli zarówno
Burmistrz Edward K∏os, jak i Zast´pca Burmistrza Marian Mahor, a ponadto: dyrektorzy
danej placówki wraz z wychowawcami oddzia∏ów przedszkolnych, dyrektor najbli˝szego terytorialnie publicznego przedszkola, dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
nr 23 w Weso∏ej oraz naczelnik Wydzia∏u
OÊwiaty Kultury i Sportu dla Dzielnicy Weso∏a.
Na spotkaniach prezentowano warunki, jakie
poszczególne szko∏y tworzà dla swych najm∏odszych podopiecznych, i odpowiadano na
wszystkie kwestie zwiàzane z ewentualnym
przyj´ciem ca∏ej grupy przedszkolnej do oddzia∏u przedszkolnego w szkole.

Fundusz Stypendialny „Rozwiƒ Skrzyd∏a”
– szansa na studia dla zdolnej m∏odzie˝y
Dwa lata temu Piekarnia Cukiernia Putka z Weso∏ej wraz z cz∏onkami rodziny Putka utworzyli Fundusz Stypendialny „Rozwiƒ Skrzyd∏a” pod patronatem renomowanej Fundacji im. Stefana Batorego.
Celem Funduszu jest wsparcie finansowe m∏odych,
zdolnych, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej nie mogliby sobie pozwoliç na komfort kontynuowania edukacji na studiach wy˝szych.
Fundusz co roku oferuje oko∏o 15 stypendiów
na I rok studiów w wysokoÊci 630 z∏ miesi´cznie. Dodatkowo wspiera kandydatów ju˝ podczas procesu rekrutacyjnego, pokrywajàc koszty
aplikacji, a tak˝e ewentualnych kursów doszkalajàcych. W kolejnych latach stypendyÊci Fundu-

szu mogà ubiegaç si´ tak˝e o stypendia na nast´pne lata studiów.
Stypendia skierowane sà do uczniów, którzy:
• zdajà matur´ w danym roku szkolnym;
• zamierzajà aplikowaç na magisterskie lub licencjackie studia w polskich uczelniach paƒstwowych;
• pochodzà z niezamo˝nych rodzin o dochodzie
netto w przeliczeniu na osob´ nie wy˝szym
ni˝ 750 z∏ miesi´cznie;
Osoby zainteresowane naszà akcjà prosimy
o kontakt mailowy na adres: zuzanna@putka.pl.
PrzeÊlemy wówczas do wype∏nienia wniosek
o przyznanie stypendium oraz pozosta∏e informa-

Wraca temat WOW
Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad biuro
projektowe Jacobs Polska Sp. z o.o. przygotowuje projekt pt.:
„OkreÊlenie przebiegu projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy
w ciàgu DK nr 17 na parametrach trasy ekspresowej na odcinku w´ze∏
«Drewnica» (z w´z∏em) na drodze S-8 – w´ze∏ «Zakr´t» (bez w´z∏a) na drodze nr 2, wraz z materia∏ami do wniosku o uzyskanie decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy
na odcinku w´ze∏ «Drewnica» – w´ze∏ «Zakr´t» oraz raportem o oddzia∏ywaniu na Êrodowisko” obejmujàcy m.in.: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Ârodowiskowe (STEÂ) dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy.
Podstawowymi celami opracowania sà:
- ustalenie ostatecznego przebiegu trasy oraz okreÊlenie wst´pne typów
oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych,
- wst´pne okreÊlenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsi´wzi´cia
oraz ustalenie efektywnoÊci ekonomicznej,
- dostarczenie informacji do podj´cia decyzji inwestorskiej w sprawie celowoÊci, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestorskiego,
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Zarzàd przyglàda∏ si´ tak˝e uwa˝nie o˝ywionej
dyskusji na ten temat, jaka toczy∏a si´ na licznych
portalach i forach internetowych, zapoznajàc si´
ze wszystkimi wypowiedziami w tej sprawie.
Po odbyciu tych spotkaƒ i wnikliwej analizie wszystkich wypowiedzi (na uwag´ zas∏uguje bardzo niedu˝y udzia∏ w dyskusji rodziców dzieci m∏odszych) Zarzàd Dzielnicy Weso∏a przyjà∏ nast´pujàce stanowisko:
Decyzja o tym, czy od wrzeÊnia 2013 roku
pozostawiç dziecko w przedszkolu, czy te˝ zapisaç je do oddzia∏u przedszkolnego w szkole
podstawowej, b´dzie podejmowana w sposób samodzielny i niezale˝ny przez rodziców
bàdê opiekunów dziecka.
Podejmujàc takà decyzj´, Zarzàd Dzielnicy
Weso∏a uszanowa∏ wol´ rodziców wyra˝onà
w przekazanych opiniach i stanowiskach.
Edward K∏os
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
cje. Wnioski przyjmowane b´dà do 1 marca
2013 roku, a mieszkaƒcy Weso∏ej zwolnieni sà
z posiadania rekomendacji organizacji uczestniczàcej w programie Równe Szanse.
Wi´cej na temat Funduszu mo˝na przeczytaç
tak˝e na stronie: http://www.batory.org.pl w zak∏adce Fundusze Powierzone.
Od 2011 roku Kapitu∏a Funduszu przyzna∏a
ju˝ 59 stypendiów rekrutacyjnych, 30 stypendiów na pierwszy rok i 14 na drugi rok studiów.
Zach´camy tak˝e do wspierania Funduszu poprzez przekazanie 1% podatku na Fundacj´ im.
Stefana Batorego z dopiskiem: „Rozwiƒ skrzyd∏a” (KRS: 0000101194). Dzi´ki dodatkowemu
finansowaniu Fundusz b´dzie móg∏ zaoferowaç
pomoc wi´kszej liczbie studentów.
Zuzanna Putka-Twardowska

- uzyskanie decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi´wzi´cia polegajàcego na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy na
odcinku w´ze∏ „Drewnica” – w´ze∏ „Zakr´t”.
Poczàtkiem opracowania jest po∏àczenie z projektowanà drogà ekspresowà S-8, w w´êle „Drewnica”, natomiast koƒcem opracowania jest w∏àczenie do w´z∏a „Zakr´t” na drodze krajowej nr 2.
Na terenie dzielnicy Weso∏a zaproponowano dwa warianty lokalizacyjne
przeprowadzenia trasy oraz na terenach sàsiadujàcych z poligonem w Zielonce dodatkowe dwa warianty przebiegu. Inwestor zaplanowa∏ spotkania
informacyjne dla mieszkaƒców terenów, przez które przebiegaç b´dzie
Wschodnia Obwodnica Warszawy.
Dla mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a planowane jest spotkanie w dniu
14.02.2013 r. o godz. 17.30 w Budynku Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej przy ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31 w Weso∏ej.
W ramach prowadzonej akcji informacyjnej mieszkaƒcy mogà z∏o˝yç
wnioski dotyczàce przebiegu proponowanych wariantów (formularze wniosków umieszczone sà wraz ze szczegó∏owymi materia∏ami projektowymi
na stronie internetowej Urz´du Dzielnicy www.wesola.waw.pl oraz Inwestora (www.gddkia.gov.pl), jak te˝ dost´pne w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Plac Wojska Polskiego

nasze czynnoÊci, lecz w pogotowiu musi byç jeszcze „kasa”.
Po kilku miesiàcach wp∏ynie postanowienie Prezydenta m.st.
Warszawy o wykonanym operacie
szacunkowym z zakresu przekszta∏cenia prawa u˝ytkowania
wieczystego w prawo w∏asnoÊci – do zap∏aty
799,50 z∏ za wykonany operat szacunkowy.
Po kolejnych pismach przes∏anych do wiadomoÊci etc. wp∏ynie decyzja Prezydenta m.st.
Warszawy o przekszta∏ceniu odp∏atnie na rzecz
(nazwisko wnioskodawcy) prawa u˝ytkowania
wieczystego w prawo w∏asnoÊci z ustalonà
op∏atà 2572 z∏. Poniesione przeze mnie koszty
wynios∏y zatem ∏àcznie 3371,50 z∏.
Uzyskanie prawa w∏asnoÊci gruntu pod gara˝em spowodowa∏o wyeliminowanie op∏aty
rocznej za dzier˝aw´ wieczystà w wysokoÊci
193,99 z∏ na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Reasumujàc – czy ten zabieg si´ op∏aca? Decyzja nale˝y do Paƒstwa, u˝ytkowników gara˝y.
Serdecznie pozdrawiam!

Procedura dojÊcia do uzyskania

prawa w∏asnoÊci gruntu pod gara˝ami
Spe∏niajàc wymogi ustawy o zakwaterowaniu Si∏
Zbrojnych RP, Dz.U. Nr 4
z 2001 roku, nabyliÊmy
prawo do wykupu s∏u˝bowych kwater sta∏ych jako
lokali wyodr´bnionych
i przeznaczonych do sprzeda˝y na w∏asnoÊç.
Wymogiem skorzystania z powy˝szej ustawy by∏o dokonanie podzia∏u geodezyjnego,
jako ˝e ca∏y teren Placu Wojska Polskiego by∏
terenem Skarbu Paƒstwa we w∏adaniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, musia∏ on
spe∏niaç wymogi przytoczonej ustawy.
W wyniku przedmiotowego podzia∏u geodezyjnego ju˝ w 2002 roku rozpoczà∏ si´ wykup
mieszkaƒ z u∏amkowà cz´Êcià gruntu przywiàzanego do mieszkaƒ, oczywiÊcie ju˝ na prawach
w∏asnoÊci z wpisem do ksiàg wieczystych.
Cz´Êç gruntu z obszaru naszego osiedla zosta∏a przekazana na w∏asnoÊç miastu Weso∏a
jako grunty komunalne zapewniajàce funkcjonowanie infrastruktury osiedlowej – MON
odesz∏o od utrzymywania i obs∏ugiwania
wspomnianej infrastruktury.
Podzia∏ geodezyjny wyodr´bni∏ te˝ dzia∏ki,
na których stojà nasze boksy gara˝owe wraz
z placami manewrowymi i drogà dojazdowà,
a tym samym da∏ mo˝liwoÊç wykupienia gruntu pod gara˝em i przywiàzanych do niego
u∏amkowych cz´Êci gruntu z wymienionymi wy˝ej placami manewrowymi i drogà dojazdowà
w formie oddania w u˝ytkowanie wieczyste, co
obcià˝a nas corocznie op∏atà za u˝ytkowanie
wieczyste. Za rok 2011 wynios∏a ona 571,01 z∏
– op∏ata jest zró˝nicowana, a podyktowana jest
wielkoÊcià powierzchni gara˝owej.
Chyba jako jeden z nielicznych wykupi∏em
grunt pod gara˝em na w∏asnoÊç, co zwolni∏o
mnie z op∏aty za u˝ytkowanie wieczyste tego˝
gruntu, jednak zwiàzane by∏o z okreÊlonymi
kosztami, dlatego te˝ chc´ Paƒstwu przybli˝yç
procedur´ post´powania w dochodzeniu do
celu, jakim jest nabycie na w∏asnoÊç gruntu
pod gara˝em.
Ale do rzeczy: takà mo˝liwoÊç dawa∏a ustawa z 29 lipca 2005 roku Dz.U. z 12 wrzeÊnia
2005 roku o przekszta∏ceniu prawa u˝ytkowania wieczystego w prawo w∏asnoÊci nieruchomoÊci z mocà obowiàzujàcà do 31 grudnia
2012 r. Nie przedstawia∏bym tego zagadnienia,
bo przecie˝ mo˝e si´ wydawaç, ˝e ju˝ „po herbacie”, ale nasza w∏adza ustawodawcza na ca∏e szcz´Êcie uchyli∏a ten absurdalny zapis i przywo∏ana ustawa ma dalej moc obowiàzujàcà.

KolejnoÊç dzia∏ania, je˝eli ju˝ Paƒstwo podejmiecie takà decyzj´:
1. Pobranie wniosku o przekszta∏cenie prawa
u˝ytkowania wieczystego w prawo w∏asnoÊci nieruchomoÊci w Wydziale Obs∏ugi Mieszkaƒców naszego Urz´du Dzielnicy i oczywiÊcie wype∏nienie go wraz z za∏àcznikami.
2. Odpis z ksi´gi wieczystej prawa u˝ytkowania wieczystego do pobrania w Sàdzie Rejono-wym – Centralna Informacja Ksiàg
Wieczystych, Al. SolidarnoÊci 58, 00-951
Warszawa.
3. Wypis z rejestru gruntów (trzeba znaç i podaç nr dzia∏ki pod swoim gara˝em, a dla ca∏oÊci jest to obr´b nr 8-01-01) – do pobrania
w Urz´dzie m.st. Warszawy, Biuro Geodezji
i Katastru przy ul. Marsza∏kowskiej 77/99,
00-683 Warszawa.
Ca∏oÊç materia∏u, tj. wniosek i za∏àczniki przes∏aç (dowieêç) do Urz´du m.st. Warszawy, adres
wypisany w tytule wniosku – na tym si´ koƒczà

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

PRZETARG – KONKURS OFERT
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(j.t. Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Prezydent m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomoÊci:

WYKAZ Nr 1/WIR/2013
dotyczàcy nieruchomoÊci gruntowej, po∏o˝onej w Dzielnicy Weso∏a Miasta Sto∏ecznego Warszawy,
przeznaczonej do wydzier˝awienia na czas oznaczony
Adres nieruchomoÊci
Oznaczenie ksi´gi wieczystej
Oznaczenie nieruchomoÊci wg danych
ewidencji gruntów
Powierzchnia wydzier˝awianego gruntu
Opis nieruchomoÊci (sposób obecnego
zagospodarowania)
Przeznaczenie nieruchomoÊci w planie
zagospodarowania przestrzennego
Termin zagospodarowania
nieruchomoÊci
WysokoÊç op∏at z tytu∏u dzier˝awy
Termin wnoszenia op∏at
Zasady aktualizacji op∏at
Informacje o przeznaczeniu do
wydzier˝awienia

Sk∏adanie ofert

ul. Ks. Piotra Skargi 7
Osada Kazimierówka Nr 29
Dzia∏ka ew. nr 24 z obr´bu 03-02.
1643 m2.
Grunt zabudowany dwukondygnacyjnym, drewnianym budynkiem do
rozbiórki.
Brak planu miejscowego, wed∏ug ewidencji gruntów opis u˝ytków – tereny
mieszkaniowe (B).
Dzier˝awa na okres 3 lat, z mo˝liwoÊcià jej dalszego kontynuowania.
Minimum 1230,00 z∏/miesi´cznie brutto.
W ciàgu 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
Wydzier˝awiajàcy ma prawo corocznie aktualizowaç wysokoÊç czynszu wg wskaênika wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych og∏oszonego przez Prezesa GUS.
Na dzier˝awionym gruncie dopuszcza si´ prowadzenie dzia∏alnoÊci o charakterze: handlowym, us∏ugowym, kulturowym, oÊwiatowym, rekreacyjnym,
itp. – nieucià˝liwym dla otoczenia. Dopuszcza si´ zabudow´ obiektami nietrwale zwiàzanymi z gruntem o charakterze tymczasowym (np.: zabudowa
modu∏owa, altanki, wiaty, itp.).
Z∏o˝ona oferta winna zawieraç:
1. opis dzia∏alnoÊci;
2. projekt zagospodarowania terenu;
3. proponowanà stawk´ czynszu dzier˝awnego (nie mniejszà ni˝ 1230,00
z∏/miesi´cznie brutto);
4. przewidywane koszty rozbiórki i uporzàdkowania terenu.

UWAGA!
Wydzier˝awiajàcy oczekuje, ˝e dzier˝awca dokona rozbiórki istniejàcego budynku. Koszty rozbiórki zostanà zaliczone
na poczet op∏aty za dzier˝aw´.
Oferty nale˝y sk∏adaç w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33, 05-075 Warszawa-Weso∏a, okienko 5
lub 6, z dopiskiem: „oferta dzier˝awy ul. Ks. P. Skargi 7 (WIR)”, nie póêniej ni˝ do 15 marca 2013 r. do godziny 16.00.
W razie ewentualnych pytaƒ osobà do kontaktu jest p. Justyna Dziedzicka-Konieczko – inspektor w Wydziale Infrastruktury, pok. 217, tel. (22) 773 60 45.
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Halowe Mistrzostwa Mazowsza w ∏ucznictwie
W Teresinie 19 stycznia 2013 r. spotkali si´
∏ucznicy z województwa mazowieckiego. Rywalizowano ∏àcznie w 7 kategoriach: ∏uki
klasyczne – seniorki, seniorzy, juniorki, juniorzy, juniorki m∏odsze i juniorzy m∏odsi oraz
∏uki bloczkowe. W zawodach wzi´∏o udzia∏
ponad 60 zawodników z Warszawy, Radomia, O˝arowa Mazowieckiego, Teresina, Radzymina i Zalesia.
Z UKS WESO¸EK wystartowa∏o troje zawod-

UKS Sportteam klubem roku 2012
Klub Sportowy Sportteam pr´˝nie dzia∏ajàcy w dzielnicach Weso∏a i Mokotów zosta∏
wybrany Klubem Roku 2012 w ogólnopolskim presti˝owym konkursie Polskiego
Zwiàzku Tenisowego – Tenis10.
Sekcja Tenisowa Sportteam prowadzàca zaj´cia na kortach Tenis Klubu Weso∏a (TKKF) oraz
w Aquaparku Wesolandia jako laureat konkursu Klub Roku 2012 zosta∏a zaprezentowana w dniach 7–9 grudnia
na Torwarze podczas XVI Konferencji Trenerów Tenisa PZT.
W ogólnopolskiej klasyfikacji Sportteam zajà∏ pierwsze miejsce w rankingu licencjonowanych klubów
PZT, a na sympozjum trenerzy naszego klubu prezentowali tenisowà prac´ i dzia∏ania. Podczas konferencji odby∏a si´ równie˝ charytatywna aukcja
na rzecz dzieci niepe∏nosprawnych, w której
zespó∏ naszych trenerów wylicytowa∏ pi∏k´
z autografami m.in. Jerzego Janowicza, Mariusza Fyrstenberga i Marcina Matkowskiego. Wyjàtkowa pamiàtka tenisowa zostanie
przekazana na kolejne akcje charytatywne
prowadzone przez nasz klub.
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Oficjalnie nagrod´ – tytu∏ Klub Roku 2012 –
UKS Sportteam otrzyma∏ w dniu 21 grudnia
podczas uroczystoÊci Tenisowego Podsumowania Roku w warszawskim hotelu Mariott. Na
gali zorganizowanej przez Polski Zwiàzek Tenisowy na zakoƒczenie 2012 roku – prze∏omowego w historii polskiego tenisa – wyró˝niono najlepszych reprezentantów naszej dyscypliny za

ników – Klaudia ¸adziak zaj´∏a 6 miejsce, Joanna Bucior – 8, a Mateusz Siwek – 9. Pozostali nasi zawodnicy z powodu choroby nie
wzi´li udzia∏u w tej imprezie. Zawody te zamkn´∏y pierwszy etap przygotowaƒ naszych
najlepszych ∏uczników do startu w najwa˝niejszych imprezach halowych w tym roku.
Barbara Koz∏owska
Prezes UKS WESO¸EK

UKS Sportteam dla Rodzinnego
Domu Dziecka w Weso∏ej
UÊmiech dla dzieciaków! Podobnie jak we
wczeÊniejszych latach, z okazji Êwiàt
Uczniowski Klub Sportowy Sportteam zorganizowa∏ zaj´cia tenisowo-sportowe dla Rodzinnego Domu Dziecka w Weso∏ej.
Przy wspó∏pracy z TKKF Weso∏a oraz z Tenis
Klubem Weso∏a trenerzy Sportteam poprowadzili gwiazdkowe gry i zabawy dla maluchów.
By∏o du˝o ruchu, Êwietna zabawa i oczywiÊcie
prezenty. Wszyscy uczestnicy otrzymali paczki
pe∏ne s∏odkoÊci i pluszaków, okolicznoÊciowe
dyplomy oraz klubowe czapy Miko∏ajowe!
Dzi´kujemy za wspólnà zabaw´ i do zobaczenia na kortach! Piona Bàble! ☺

Tomasz Urbanek

ich wyniki w 2012 r. By∏y gratulacje dla najlepszych zawodników i zawodniczek m.in. sióstr
Radwaƒskich, Kubota, Janowicza, deblistów
Fyrstenberga i Matkowskiego oraz trenerów
i klubów. W gronie tenisowych znakomitoÊci
obecna by∏a równie˝ reprezentacja UKS Sportteam – nagrod´ za pierwsze miejsce w rankingu
odebrali nasi wychowankowie i trenerzy.
W ca∏ym konkursie udzia∏ wzi´∏o ponad 60 klubów z ca∏ej Polski. UKS Sportteam od poczàtku
roku by∏ liderem
w rankingu, a dzi´ki
swojej pracy na rzecz
popularyzacji dyscypliny, aktywnoÊci
w szkoleniu dzieci
i m∏odzie˝y oraz zaanga˝owaniu w organizacj´
imprez
sportowych dla najm∏odszych pozosta-

wa∏ na pierwszym miejscu, wyprzedzajàc
wiele znakomitych klubów tenisowych.
Nasz klub jako jeden z pierwszych w kraju
przystàpi∏ do programu i wdra˝y∏ do swojego
szkolenia wytyczne International Tennis Federation – Play & Stay, w Polsce zainaugurowanego jako Tenis10.
Instruktorzy UKS Sportteam co roku uczestniczà
w konferencjach PZT oraz we wszystkich szkoleniach, dbajàc o rozwój swojego warsztatu trenerskiego i podnoszàc kwalifikacje zawodowe.
Nasz klub w skali roku przeprowadzi∏ kilkanaÊcie akcji od Tenisowych Weekendów,
przez zaj´cia w szko∏ach i przedszkolach, po
ogólnopolski cykl imprez do lat 10 CCS Sportteam Tour, przygotowany dzi´ki wspó∏pracy
z naszym partnerem – spó∏kà Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
Dla dzieci szkolonych przez nasz klub PZT
w ubieg∏ym roku wystawi∏ ponad 300 licencji
Tenis10, a nasze dzia∏ania wielokrotnie opisywane by∏y na ró˝nych portalach tenisowych.
W 2013 roku zamierzamy utrzymaç wysokà
form´. Pracowaç b´dziemy jak zawsze z pasjà
i pe∏nym zaanga˝owaniem, a towarzyszyç nam
b´dzie klubowe motto: Sportteam! Uczymy!
Rozwijamy! Bawimy!
Tomasz Urbanek

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Podsumowanie roku 2012 w Judo Fight Club
Miniony rok dla Judo
Fight Clubu okaza∏ si´
bardzo udany. Zawodnicy naszego klubu
w 2012 roku po raz
pierwszy zaprezentowali si´ w kilku turnieRedakcja Judo Fight Club
jach rangi ogólnopolskiej, jak i mi´dzynarodowej. Wyniki zawodników to krótko mówiàc szok, nikt by nie
przypuszcza∏, ˝e a˝ pi´cioro z nich si´gnie
po medale w Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski. Pojechali si´ „przecieraç” i zdobywaç doÊwiadczenie, a tu prosz´ – mi∏e zaskoczenie w m∏odzikach i juniorach m∏odszych,
oby w bie˝àcym roku dorzucili przynajmniej
to samo. WÊród tych zawodników jest Weronika Banaszek, która zosta∏a powo∏ana do Kadry Narodowej Juniorek M∏odszych na 2013 r.
JUDO

FIGHT

CLUB

Trenerka Kadry Narodowej Joanna Majdan
wraz z Weronikà Banaszek i Kacprem
Banaszkiem na obozie Kadry w Elblàgu

Coroczna rywalizacja oko∏o 40 klubów judo z ca∏ego okr´gu Warszawsko-Mazowieckiego w Warszawskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y przynios∏a naszemu klubowi kilkanaÊcie lokat na podium. ¸àcznie do rywalizacji
w WOM przystàpi∏o 33 zawodników z naszego klubu w kategorii dzieci, m∏odzików i juniorów m∏odszych. Ka˝de miejsce, nawet to
poza podium, zaprocentowa∏o zdobyczà
punktowa dla klubu, co w ostatecznej dru˝ynowej klasyfikacji da∏o nam I Miejsce w naszej dyscyplinie – judo!
Kluczowym sukcesem klubu w rywalizacji
dzieci i m∏odzików w rocznikach 2001–1998
by∏y bardzo wysokie lokaty w rankingach indywidualnych oraz sukces wychowanków
w Grand PRIX Mazowsza, które sk∏ada∏o
si´ z 6–8 turniejów w czasie trwania roku
kalendarzowego i mia∏o charakter LIGI Judoków. W rywalizacji bra∏o udzia∏ ponad 300

ch∏opców oraz ok. 150 dziewczàt z ca∏ego Okr´gu Mazowsza,
z ponad 50 klubów. W∏adze
Warszawsko-Mazowieckiego
Zwiàzku Judo nagrodzi∏y dziesi´cioro najlepszych zawodników
z najwi´kszà liczbà punktów,
pi´ciu ch∏opców i pi´ç dziewczynek. Ceremonia wr´czenia nagród odby∏a si´ 10.01.2013 r.
o godzinie 18.00 w Restauracji
„Honoratka” w sàsiedztwie warszawskiej Starówki.

Wr´czenie nagród Grand Prix Mazowsza 2012
– nagrodzona czwórka

WÊród dziesiàtki laureatów by∏o czworo
zawodników naszego klubu:
• I m-ce Kacper Banaszek (ur. 2000)
uczeƒ SP 171 w Weso∏ej,
• IV m-ce ¸ukasz Dàbrowski (ur. 2000)
uczeƒ SP 353 w Weso∏ej,
• IV m-ce Zuzanna Rylska (ur. 2000)
uczennica SP 171 w Weso∏ej,
• V m-ce Izabela Roguska (ur. 2001)
uczennica SP 353 w Weso∏ej.
Gratulujemy i ˝yczymy sukcesów w dalszej
karierze zawodniczej.

Korzystajàc z okazji, w imieniu Judo Fight
Clubu dzi´kujemy za pomoc w mijajàcym roku
2012 Zarzàdowi Dzielnicy Weso∏a. Szczególne
pok∏ony w kierunku naszych Burmistrzów,
Radnych oraz Wydzia∏u OÊwiaty, Kultury
i Sportu naszej dzielnicy. Dodatkowo sk∏adamy podzi´kowania Dyrektor Gimnazjum 119
pani E. Tucholskiej za przychylnoÊç i wspó∏prac´ z naszym klubem.

Dobre wyniki w turniejach oraz zdecydowanie najwi´ksza iloÊç
medali przyniesiona
naszej
dzielnicy
JUDO
w ciàgu ostatniego
roku jest wypadkowà
ambicji i wytrwa∏oÊci
zawodników, a tak˝e
zaanga˝owania i pomocy rodziców.

Rados∏aw Lechowicz

Klub rozwija si´
coraz szybciej i si´ga
po coraz wy˝sze trofea. Dla zapewnienia dynamiki rozwoju i kontynuacji sukcesów sportowych
w sezonie 2013
potrzebne b´dzie
wsparcie sponsorskie. Mamy nadziej´,
˝e pr´˝ne lokalne firmy z przyjemnoÊcià
do∏àczà do sukcesu
Judo Fight Clubu.
Praktyka potwierdza,
˝e sponsoring sportowy jest kilkukrotnie skuteczniejszy
i bardziej efektywny
ni˝ typowe noÊniki
reklamy.

Zapraszamy równie˝ dzieci na zaj´cia judo
w naszym klubie – nowe nabory ju˝ po feriach.
Ze sportowym pozdrowieniem

FIGHT

CLUB

Nabór zimowy
WTOREK – CZWARTEK + SOBOTA
16:30–17:30 – (rocznik 2008)
17:00–18:30 – (6-7 latki)
18:30–20:00 – (8-12 latki)

PONIEDZIAŁEK – ÂRODA – PIÑTEK
17:00–18:30 – (7-8 LATKI)
18:30–20:00 – (9-10 LATKI)

ZAPISY PODCZAS TRWANIA TRENINGÓW
Hala Sportowa, ul. Klimatyczna 1
05-077 Warszawa-Wesoła

tel: 513-96-16-16

e-mail: info@judofightclub.pl
www.judofightclub.pl
Zapraszamy po feriach ju˝ od 11 lutego

Pierwsze zaj´cia gratis !!!
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jazd jednodniowy jeszcze w lutym na Gór´ Kamieƒsk, kolejny czterodniowy w grudniu na
Podhale), kajakarzy (razem trzy sp∏ywy kajakowe: jedno-, dwu- i trzydniowy) czy te˝ mi∏oÊników gór (dla nich propozycja czterodniowej w´drówki malowniczymi Êcie˝kami Beskidu Niskiego). Nie zapomnieliÊmy o rowerzystach, dla
których przygotowaliÊmy dwa rajdy rowerowe,
ani o pieszych turystach, których zapraszamy
na w´drówk´ mi´dzy ostaƒcami Jury Krakowsko-Cz´stochowskiej. Ciekawe propozycje znajdà dla siebie tak˝e osoby, które wolà intensyw-

ne zwiedzanie i wycieczki objazdowe. Prócz
prze∏o˝onego z jesieni wyjazdu do Krakowa
planujemy wypad do P∏ocka i W∏oc∏awka oraz
do Staropolskiego Okr´gu Przemys∏owego
u podnó˝a Gór Âwi´tokrzyskich.
Poni˝ej prezentujemy szczegó∏owy terminarz
wyjazdów, wraz z osobami kierowników. Zapisy na wyjazdy b´dà przyjmowane na 2–3 miesiàce przed ich terminem, a o dok∏adnym programie b´dziemy informowaç zarówno na naszej stronie internetowej www.pttkwesola.pl,
jak i na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.

Na narty z PTTK...

… oraz do P∏ocka

23 lutego br. – wyjazd narciarski: Góra Kamieƒsk – Marcin J´drzejewski

Po mi∏ych doÊwiadczeniach ze styczniowego wyjazdu narciarskiego na Gór´ Kamieƒsk k. Be∏chatowa, postanowiliÊmy wybraç si´ tam raz jeszcze. Tym
razem w sobot´ 23 lutego. Jak zwykle jedziemy tam
na jazdy popo∏udniowe i wieczorne. W Êrodku dnia
zapewne b´dzie spory t∏um, ale od 17.00 oÊrodek
staje si´ mniej ludny i mo˝na jeêdziç do woli. Dlatego zbiórk´ i wyjazd planujemy o godz. 10.00, tak
by byç na miejscu o 13.00 (pora tzw. tury popo∏udniowej) i jeêdziç do godz. 20.00–21.00 (o ile starczy si∏). Koszt wyjazdu to kwota 35 z∏ na przejazd
autokarem + koszt karnetu (popo∏udnie i wieczór:
karnety dla grup 63 z∏ od osoby + 20 z∏ zwrotna
kaucja za karnet, mo˝na kupiç tak˝e karnet punktowy). Dla poczàtkujàcych narciarzy na Górze Kamieƒsk jest tak˝e szkó∏ka narciarska.
Zg∏oszenia na wyjazd jak zwykle za poÊrednictwem strony internetowej www.pttkwesola.pl.
Serdecznie zapraszamy!
Marcin J´drzejewski

Sto∏eczne Ksià˝´ce Miasto P∏ock – taki tytu∏ P∏ocka u˝ywany jest do dziÊ np. w uroczystych dokumentach. Wynika to m.in. z faktu, ˝e w latach
1079–1138, podczas panowania W∏adys∏awa I
Hermana i Boles∏awa III Krzywoustego, miasto to
by∏o najcz´stszà siedzibà tych w∏adców. P∏ock jest
tak˝e historycznà stolicà Mazowsza, b´dàc jego
najstarszym miastem, siedzibà ksià˝àt mazowieckich oraz najstarszà siedzibà diecezji na Mazowszu,.
W trakcie wycieczki zwiedzimy z przewodnikiem:
• romaƒsko-gotyckà Bazylik´ Katedralnà z grobami W∏adys∏awa Hermana i Boles∏awa Krzywoustego, kilkunastu innych ksià˝àt mazowieckich i ze s∏ynnymi drzwiami p∏ockimi
• zamek ksià˝àt mazowieckich
• Muzeum Diecezjalne z cennymi zbiorami sztuki
• Muzeum Mazowieckie z najwi´kszym w Polsce
dzia∏em secesji
• katedr´ g∏ównej polskiej siedziby Mariawitów
• rynek z ratuszem
Les∏aw Karst

16 marca br. – wycieczka objazdowa: P∏ock
– Les∏aw Karst

PTTK zaprasza
Bardzo nas cieszy coraz wi´ksze zainteresowanie, jakim cieszà si´ proponowane przez nas
wycieczki, rajdy i sp∏ywy. Jak co
roku, staramy si´ przygotowaç
wszechstronnà ofert´, w której
ka˝dy b´dzie móg∏ znaleêç coÊ interesujàcego dla siebie. Nasze propozycje kierujemy zarówno do narciarzy (jeden wy-

Wyjazd: 23 lutego 2013, zbiórka na parkingu pod halà sportowà przy ul. Pogodnej o godz. 10.00
Powrót: w to samo miejsce ok. godz. 23.30
Wpisowe: 35 z∏ (p∏atne w ciàgu 5 dni od zg∏oszenia)
+ trzeba zabraç pieniàdze na zakup karnetów
Wy˝ywienie: we w∏asnym zakresie (na miejscu jest
bufet i restauracja)
Zg∏oszenia: do 16 lutego 2013 r.
Kierownik wyjazdu: Marcin J´drzejewski
Miejsc: 52

Wyjazd: 16 marca 2013, zbiórka na parkingu pod
halà sportowà przy ul. Pogodnej o godz. 8.00
Powrót: w to samo miejsce ok. godz. 20.00
Wpisowe: 80 z∏ doroÊli, 70 z∏ dzieci do 15 roku ˝ycia (p∏atne w ciàgu 10 dni od zg∏oszenia)
Wy˝ywienie: obiad
Zg∏oszenia: do 9 marca 2013 r.
Kierownik wyjazdu: Les∏aw Karst
Miejsc: 52

W Bibliotece Publicznej...
„Fredro w mieÊcie”
Biblioteka ju˝ tradycyjnie zaprasza dzieci
na zaj´cia w czasie ferii w ramach akcji „Zima w mieÊcie”. Tym razem spotkania literacko-plastyczne z wieloma elementami
aktywizujàcymi w bardzo atrakcyjnej formie b´dà okazjà do poznania osoby i twórczoÊci Aleksandra Fredry. W 2013 roku
przypada 220. rocznica urodzin tego polskiego komediopisarza i poety.
Dzieci w wieku 6–12 lat zapraszamy na
lutowe spotkania:
• 5 lutego, godz. 10.00–11.30 – „Pies poczciwszy od cz∏owieka – nim ukàsi, pier-
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wej szczeka.” – fraszki i bajki hrabiego,
• 7 lutego, godz. 10.00–11.30 – „Bardzo
prosz´ mocium panie...” – komediopisarz.
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Dz. Weso∏a
m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31.
Liczba miejsc ograniczona, obowiàzujà
zapisy – (22) 773-40-08.

„Lekcja historii o Julianie Tuwimie”
Rok 2013 zosta∏ og∏oszony rokiem
Juliana Tuwima, z tej okazji zapraszamy
21 lutego o godz. 18.30 na literackà ods∏on´ cyklu Otwarte Lekcje Historii. Go-

12–14 kwietnia br. – wycieczka objazdowa:
Kraków, per∏y Ma∏opolski – Bo˝ena Jaêwiƒska
11–12 maja br. – sp∏yw kajakowy rzekà
Wieprz – Wojciech Chmielewski
18 maja br. – rajd rowerowy do Ossowa
– Bo˝ena Jaêwiƒska
25–26 maja br. – wycieczka pieszo-objazdowa po Jurze Krakowsko-Cz´stochowskiej –
Marcin J´drzejewski
14–16 czerwca br. – sp∏yw kajakowy rzekà
Skrwà – Anna Ksi´˝opolska
7 wrzeÊnia br. – rajd rowerowy „na wschód od
Miƒska Mazowieckiego” – Bo˝ena Jaêwiƒska
14 wrzeÊnia br. – sp∏yw kajakowy rzekà
Wkrà – Wojciech Chmielewski
26–29 wrzeÊnia br. – w´drówka po bezdro˝ach Beskidu Niskiego – Marcin J´drzejewski
19–20 paêdziernika br. – wycieczka objazdowa: Staropolski Okr´g Przemys∏owy
– Les∏aw Karst
12–15 grudnia br. – wyjazd narciarski: Po-

ronin, Bukowina, Bia∏ka – Anna Lato
Serdecznie zapraszamy!

Zarzàd Ko∏a

Êciem spotkania b´dzie Joanna Siedlecka,
która podejmie temat „Tuwim przedwojenny i powojenny”.
Joanna Siedlecka – znana eseistka i reporta˝ystka, autorka g∏oÊnych i kontrowersyjnych ksià˝ek m.in. o Herbercie, Gombrowiczu, Kosiƒskim.

Zapraszamy na spotkania cykliczne
do Biblioteki G∏ównej:
• Dyskusyjny Klub Ksià˝ki – poniedzia∏ki,
godz. 12.00 (oprócz pierwszego poniedzia∏ku ka˝dego miesiàca).
• Wieczory Bajek – poniedzia∏ki, godz.
17.00.
El˝bieta Dani∏owicz

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Dru˝ynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkó∏ w Szachach 2012

– Z∏oto dla Gimnazjum 1 1 9
W dniu 8 grudnia 2012 r. odby∏a si´ coroczna impreza szachowa: Dru˝ynowe Mistrzostwa
Mazowsza Szkó∏ Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Szachach Szybkich. Zawody mia∏y na celu popularyzacj´ szachów wÊród dzieci i m∏odzie˝y na Mazowszu
oraz wy∏onienie Dru˝ynowego Mistrza Mazowsza Szkó∏ Podstawowych, Gimnazjalnych, Po-

nadgimnazjalnych w Szachach Szybkich. Turniej odby∏ si´ w hali sportowej przy Gimnazjum
nr 119 im. Józefa Pi∏sudskiego w Dzielnicy Weso∏a. Organizatorami rozgrywek by∏y Mazowiecki Zwiàzek Szachowy oraz Uczniowski
Klub Sportowy „Mi∏oÊnik”. Patronat nad turniejem objà∏ Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy. Dru˝ynowe Mistrzostwa Mazowsza
Szkó∏ w Szachach Szybkich 2012 otworzyli:

Burmistrz Dzielnicy Weso∏a Marian Mahor,
Wiceprezes Polskiego Zwiàzku Szachowego
Tomasz Delega oraz Prezes Mazowieckiego
Zwiàzku Szachowego Andrzej Dobrowolski.
Zawody cieszy∏y si´ du˝à frekwencjà oraz
wysokim poziomem gry. W zawodach wzi´∏o
udzia∏ ponad 300 zawodników: 48 dru˝yn
szkó∏ podstawowych, 18 gimnazjalnych i 8 ponadgimnazjalnych z ca∏ego Mazowsza. Dzielnic´ Weso∏a reprezentowa∏y
cztery dru˝yny ze szkó∏ podstawowych i jedna szko∏a gimnazjalna. Najwy˝szy wynik wÊród szkó∏ gimnazjalnych – I miejsce, z∏oty medal oraz tytu∏ „Mistrza Mazowsza” po raz kolejny wywalczy∏a dru˝yna z Gimnazjum 119. Dru˝yna zgra∏a w sk∏adzie:
Kinga Pastuszko, Tomasz Woênica,
Karol K∏opocki, Alicja Woênica (kolejnoÊç zawodników wed∏ug gry na
szachownicy). W klasyfikacji indywidualnej
szkó∏ gimnazjalnych – I miejsce na IV szachownicy zdoby∏a Alicja Woênica.
Szko∏a Podstawowa nr 353 zagra∏a w sk∏adzie: Mariusz Woênica, Patryk Bartold,
Konrad Jaƒczuk, Zuzanna ¸aszczuk, zdobywajàc 11 miejsce wÊród szkó∏ podstawowych.
Szko∏´ Podstawowà nr 173 w zawodach reprezentowa∏y II dru˝yny. W sk∏adzie I dru˝yny

Zapraszamy na Ararat

o∏o PTTK nr 4 w Weso∏ej serdecznie
zaprasza na kolejne spotkanie podró˝nicze. Tym razem, w Êrod´, 20 lutego,
o godz. 19.00 w multimedialnà podró˝
do krainy swojego dzieciƒstwa i m∏odoÊci
poprowadzi nas Musa Saltik. Pokaz jak zwykle w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 25, os. Stara Mi∏osna.

K

zagrali: Bernard K∏opocki, Hubert Szkudlarek, Grzegorz Kordula, Zuzanna Kordula,
osiàgajàc 13 miejsce wÊród 48 dru˝yn. Druga
dru˝yna z SP 173 wystàpi∏a w sk∏adzie: Wojtek Mazurek, Weronika K∏opocka, Paulina
Osypiuk, Faustyna K∏opocka.
Po raz pierwszy w Dru˝ynowych Mistrzostwach Mazowsza Szkó∏ zagra∏a dru˝yna ze
Szko∏y Podstawowej nr 171 z Weso∏ej.
W sk∏adzie dru˝yny zagrali: Jan Sa∏uda, Jakub Cichowlas, Kamil Wawszczak, Weronika Dobrowolska oraz Paulina Bieƒkowska.
Szczegó∏owe informacje o wynikach mo˝na
znaleêç na www.chessarbiter.com. Wszystkim
dru˝ynom gratulujemy osiàgni´tych wyników
i wspania∏ej rywalizacji.
S∏odkie ∏akocie oraz napoje dla zawodników zapewnili: Piekarnia „Putka” oraz sklep
„Groszek” przy ulicy Jana Paw∏a II, za co serdecznie dzi´kujemy.
Do zobaczenia za rok.
Teresa Osypiuk

Masyw Ararat sk∏ada si´ z dwóch gór. Mniejsza góra to Ma∏y Ararat
(3896 m n.p.m.). Jednak na nià nikt nie zwraca uwagi, bo pozostaje
w cieniu wi´kszej siostry – Wielkiego Araratu (5137 m n.p.m.). Wszyscy
przybywajà na wschód Turcji, by to w∏aÊnie jà podziwiaç i jà ewentualnie
zdobyç z nadziejà na natkni´cie si´ na Êlady po Arce Noego. Sam ich tak˝e poszukiwa∏em wraz z amerykaƒskà ekspedycjà. Na razie bez skutku.
Ararat to góra le˝àca w granicach Turcji, jednak historycznie, a i duchowo nale˝àca do Ormian, ale zamieszkana przez Kurdów. Ja sam
w∏aÊnie jestem Kurdem i urodzi∏em si´ ponad 27 lat temu na stokach
Araratu, na wysokoÊci oko∏o 2500 m n.p.m. Od urodzenia mam wi´c
dobrà aklimatyzacj´ ☺.
Kurdowie nie majà swojego kraju, ale majà swój j´zyk, kultur´ i obyczaje. To kurdyjski ksià˝´ Ishak wybudowa∏ przepi´kny pa∏ac wznoszàcy si´
na wzgórzu ponad miastem Dogubayazit zwany przez wszystkich Ishak
Pasha Sarayi. Ale tutaj na ziemi tureckiej, a mo˝e i kurdyjskiej, zobaczycie
wiele pamiàtek po Ormianach –
przede wszystkim koÊcio∏y. Sà te˝
zabytki otomaƒskie i seld˝uckie.
Zabytki to nie wszystko. Mamy unikalnà Jaskini´ Lodowà i goràce êród∏a, a tak˝e wiele obszarów nieskalanych stopà turysty z pi´knymi widokami. Zapraszam na pokaz
zdj´ç, a potem... na Ararat i kurdyjskà kolacj´ w moim domu.
Musa Saltik
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Weso∏a w lutym
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

9 lutego (sobota), godz. 17.00
Z cyklu „AKADEMIA MUZYKI (PO)WA˚NEJ”
– koncert ostatkowy w wykonaniu TUTAM SAXOPHONE QUARTET w sk∏adzie: Katarzyna Sabuda, Micha∏ Czapliƒski, Urszula Gosk, Mateusz
Majchrzak. W programie muzyka rozrywkowa,
filmowa, elektroniczna i musicalowa. Wspó∏praca: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.

16 lutego (sobota), godz. 18.00
BALLADY O MI¸OÂCI I ZDRADZIE.
Koncert JOANNY KNITTER z zespo∏em
BLUES AND FOLK CONNECTION.
Blues&Folk Connection to projekt, który powsta∏ z zami∏owania wokalistki i perkusisty do
tradycyjnej folkowej muzyki amerykaƒskiej.

„M” jak...
Spada na ciebie, jak manna z nieba.
Nie wiesz, czy dar to, czy tylko troska?
Mo˝e to bia∏e zimowe wzgórza,
mo˝e zielona, kwitnàca wiosna?
Czasem jest Êlepa, czasem naiwna.
Szczególnie wtedy, gdy... po raz pierwszy.
Czego si´ trzymaç, w co teraz wierzyç,
jak ˝ar poskramiaç kleconych „wierszy”?
Daje ˝yczliwoÊç, pomocne rami´,
zostawia szcz´Êcie i pokój ducha,
odbiera jasnoÊç widzenia rzeczy,
jak wstrzàs podziemny, nagle... wybucha.
Jest sprawiedliwa – nawiedza wielu,
i tych szaraków, i tych na przedzie.
JeÊli jest czysta, dobra, prawdziwa
– kocha w chorobie, kocha te˝ w biedzie.
Ka˝dy zabiega, by go spotka∏a.
Ona uwodzi, kusi... obieca,
nie da sta∏oÊci, choç... zapewnia∏a
– cz´Êciej da nag∏e porywy serca.
Prze˝yç te dr˝enia... ten cieƒ roz∏àki...
Wszystko jest dane lub wszystko znika,
co jest ulotne, czasem zostaje,
cz´sto tkwi w sercu, jak... ostra pika.
Mi∏oÊç jest darem losu czy czarta?
Ty to rozstrzygasz – dajàc jej – siebie,
od tego, jakà dró˝kà podà˝ysz,
znajdziesz si´ w piekle lub mo˝e... w niebie.
Tomasz Witkowski
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17 lutego (niedziela), godz. 16.00
OPOWIEÂCI Z BOMBAJU. Przedstawienie
dla dzieci w wykonaniu Teatru Narwal.
Zapraszamy wszystkich w tajemniczy Êwiat
orientu. To pi´kna baÊƒ wywodzàca si´ z tradycji indyjskiej, opowiada o orlim jaju, które wypad∏o z gniazda. Ca∏oÊç uzupe∏nià pi´kne, szyte
r´cznie hinduskie stroje i orientalna muzyka,
dzi´ki którym przez chwil´ poczujemy si´ jak
w prawdziwym Bombaju.

24 lutego (niedziela), godz. 17.00
LONDYN – NIEZNANYM SZLAKIEM.
Pokaz slajdów Andrzeja Pas∏awskiego.
Nie b´dzie Big Bena, nie b´dzie zmiany warty
czy siedziby królewskiej. B´dzie Londyn ma∏o
znany – dzielnice pakistaƒskie, hinduskie, najstarsze doki tego miasta, b´dàce onegdaj jego
sercem, dzielnice, gdzie XIX wiek i jego klimat
sàsiadujà ze szklanymi wie˝owcami banków
i korporacji. Zobaczymy dzielnice najwy˝szych
europejskich drapaczy chmur, siedzib banków
i korporacji, ale i te zasiedlone przez przybyszów z innych cz´Êci globu – dzielnice pakistaƒskie i hinduskie, graficiarzy i studentów.
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
pogodna@domkulturywesola.net

6 lutego (Êroda), godz. 10.30
G¢SI BABY JAGI. Przedstawienie dla dzieci
zorganizowane przez Dzielnic´ Weso∏a m.st.
Warszawy w ramach akcji „Zima w mieÊcie”.

7 lutego (czwartek), godz. 19.00
ZIEMSKIE, ROÂLINNE I ZWIERZ¢CE
WCIELENIA. Wernisa˝ wystawy prac Marka
Jeliƒskiego.
Marek Jeliƒski, artysta malarz, konserwator
dzie∏ sztuki. Urodzony w Warszawie, studiowa∏
na Uniwersytecie Stefana Wyszyƒskiego (dawna
ATK) na Wydziale Sztuki Sakralnej, potem na
warszawskiej ASP. Obecnie prowadzi samodzielnà pracowni´ konserwatorskà i malarskà.
W∏asna twórczoÊç artysty obejmuje portrety,
pejza˝e, konie, kwiaty, czyli to wszystko, co wià˝e si´ z urodà ˝ycia na ziemi. Maluje obrazy olejne, akwarele, szkicuje piórkiem, wykonuje linoryty i rzeêbi. Stàd te˝ temat wystawy: „ziemskie,
roÊlinne i zwierz´ce wcielenia” wg LeÊmiana.

10 lutego (niedziela), godz. 17.00
BELIZE. Pokaz slajdów i opowieÊci
z podró˝y Marka ¸asisza.
Podczas prelekcji dynamiczna opowieÊç, fotografie i filmy wykonane podczas samodzielnej

wyprawy przeniosà nas do bardzo ciekawego
paƒstwa Ameryki Ârodkowej. Belize to kraj bardzo oryginalny. Jest to jedyne paƒstwo w tym rejonie, w którym j´zykiem urz´dowym jest angielski. Tutejsza zaÊ ludnoÊç przedstawia interesujàcà mozaik´. Spotkamy tu wielu Murzynów ozdobionych wspania∏ymi dredami, licznych Azjatów,
Indian oraz Metysów. W Belize znajdujà si´ równie˝ ruiny staro˝ytnego miasta Majów Lamanai,
które by∏o zamieszkane przez oko∏o dwa tysiàce
lat. B´dàc w Belize warto tak˝e odwiedziç przepi´knà wysp´ Caye Caulker, po∏o˝onà na Morzu
Karaibskim. Ta malutka wysepka posiada niezwykle ciekawà atmosfer´, jest te˝ obdarzona
pi´knymi pla˝ami oraz wspania∏ymi palmami.

14 lutego (czwartek), godz. 19.00
NILS PROJECT & SHANTELLE MONIQUE.
Walentynkowy koncert paryskiego zespo∏u
z goÊcinnym udzia∏em amerykaƒskiej
wokalistki.
Nils Project to zespó∏ m∏odego pokolenia
stworzony przez Tomka KoÊmiƒskiego (Polska)
i Nicolasa Dupont (Reunion), którzy spotkali si´
w Pary˝u. Zespó∏ powsta∏ kilka lat temu, ma
na swoim koncie debiutanckà p∏yt´ wydanà we
Francji pt. „Voyageur”. W maju 2012 roku odby∏a si´ ma∏a trasa koncertowa zespo∏u Nils Project
w Polsce, która obejmowa∏a Warszaw´ i okolice,
Gdaƒsk oraz Kwidzyn. Wtedy te˝ zespó∏ pojawi∏
si´ na scenie OÊrodka Kultury w Weso∏ej.
Shantelle Monique to amerykaƒska wokalistka o charakterystycznej, soulowej barwie g∏osu.

22 lutego (piàtek), godz. 10.50
MUZYKA NA KLAWISZE I SMYCZKI. Koncert z cyklu „Filharmonia Narodowa dla dzieci”.
Program wype∏nià arcydzie∏a muzyki kameralnej
oraz opracowania znanych utworów nie tylko
z klasycznego kr´gu.

23 lutego (sobota), godz. 17.00
WINTERTOUR. Pokaz filmu dokumentalnego
poÊwi´conego historii rozwoju buddyzmu Diamentowej Drogi na Zachodzie oraz spotkanie
z re˝yserem – Leszkiem Dobruckim. Organizator: Fundacja Stupa House.
W 1972 roku Duƒczyk Lama Ole Nydahl i jego
˝ona Hannah zostali oficjalnie poproszeni przez
g∏ow´ linii Kagyu XVI Gjal∏a Karmap´ o reprezentowanie jego aktywnoÊci w ca∏ym zachodnim
Êwiecie. Do dzisiejszego dnia powsta∏o ponad
640 oÊrodków, w których tysiàce ludzi praktykujà
buddyzm, do niedawna znany tylko garstce
mieszkaƒców Himalajów. Film b´dzie opowiada∏
o poczàtkach i dniu dzisiejszym buddyzmu Diamentowej Drogi na Zachodzie. Dokument ten
b´dzie w du˝ej cz´Êci realizowany z materia∏ów
archiwalnych, a oparty na wywiadach z Lamà
Ole. Film opowiada o poczàtkach i dniu dzisiejszym buddyzmu oraz jest refleksjà na temat
wspó∏czesnego Êwiata.

OK Weso∏a

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
mowujàcy semestr intensywnej pracy dzieci,
m∏odzie˝y i doros∏ych. W trakcie zimowego wieczoru 24 stycznia br. w ODT „Pogodna”, mo˝na by∏o podziwiaç prace uczestników
zaj´ç z rysunku i malarstwa pod kierunkiem artystki p. El˝biety Lipiec.
Dzieci przedstawi∏y pejza˝e, martwe natury i portrety wykonane temperami, akrylami, o∏ówkiem
i kredkà. Te pi´kne, kolorowe prace z po-

O d kredki do gliny

Coroczna prezentacja najpi´kniejszych prac uczestników sekcji plastycznych, dzia∏ajàcych w filii OÊrodka Kultury, jak zwykle spotka∏a si´ z du˝ym zainteresowaniem mieszkaƒców Dzielnicy. Tradycjà ju˝ sta∏ si´ wernisa˝ podsu-

ODT Pogodna – filia OÊrodka Kultury

Kàcik seniora
Mojà pasjà jest teatr. Ju˝
od trzydziestu kilku lat organizuj´ bilety do najlepszych warszawskich teatrów. Towarzyszy mi
ogromne grono znajomych
i przyjació∏. Do naszej grupy do∏àczyli s∏uchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Weso∏ej. Bywamy w takich teatrach jak: Narodowy, Polonia,
Och, Wspó∏czesny, Kamienica, Ateneum, Kwadrat, Polski, 6. pi´tro, Komedia, Syrena, Roma.
W bie˝àcym roku akademickim obejrzeliÊmy „Ostrà jazd´” w Komedii, „Po drodze do
Madison” i „Edukacj´ Rity” w Teatrze 6. pi´tro,
„Kolacj´ dla g∏upca” w Ateneum. Jednak najwi´kszym Êwi´tem dla mnie jest uczestnictwo
w „Ostrych dy˝urach poetyckich”, które odbywajà si´ co kilka miesi´cy w Teatrze Narodowym. Ju˝ 13 lat Krystyna Gucewicz (mieszkanka Miƒska Mazowieckiego) re˝yseruje niezwyk∏y spektakl. Wybiera poezj´ i zaprasza wybitnych aktorów, którzy t´ poezj´ prezentujà.

wodzeniem reprezentowa∏y naszà instytucj´ w wielu warszawskich konkursach.
Zachwyca∏y równie˝
prace m∏odych i doros∏ych uczestników sekcji ceramiki oraz decoupage. Instruktorka
obu sekcji, p. Dorota
¸asisz, z wdzi´kiem
wymiesza∏a materie
stawiajàc ceramiczne
talerze obok decoupage’owych doniczek,
czy rzeêby kotów obok p∏onàcych, malowanych serwetkami Êwiec. Sala zosta∏a wype∏niona pi´knymi pracami, które powstawa∏y z wielkà dba∏oÊcià o detale
i z wielkim zaanga˝owaniem.
Na wernisa˝ przyby∏o wielu goÊci,
bo poza mo˝liwoÊcià podziwiania r´kodzie∏a, dawa∏ on te˝ okazj´ do prowadzenia pasjonujàcych rozmów, wymiany komentarzy i twórczych myÊli.
Do zobaczenia na zaj´ciach lub kolejnej wystawie!

Ka˝dy „dy˝ur”, w sposób niezwykle lekki
i dowcipny, prowadzi Wojciech Malajkat, tworzàc iÊcie rodzinnà atmosfer´. Trzeba te˝ przyznaç, ˝e stali bywalcy spektakli to ju˝
swoista
rodzina.
Opraw´ muzycznà,
w sposób dyskretny,
ale uroczy, zapewnia
Janusz Tylman grajàcy na pianinie. Nie

mog´ te˝ nie wspomnieç, ˝e dochód z „dy˝urów” przeznaczony jest na cele charytatywne
(g∏ównie Domy Dziecka). Zdobycie biletu graniczy z cudem. W dniu rezerwacji wszystkie bilety „rozchodzà si´” natychmiast.
Podczas 2 godzin obcowania z pi´knà poezjà jest czas na zatrzymanie si´, zadum´ i refleksj´. Ciesz´ si´, ˝e tak wielu mieszkaƒców
mojej dzielnicy podziela t´ pasj´.
Parafia Âwi´tego Hieronima w Starej Mi∏oÊnie og∏osi∏a konkurs na bombk´ choinkowà.
1. miejsce w konkursie zaj´∏a bombka wykonana przez s∏uchaczki Uniwersytetu Trzeciego
Wieku: Urszul´ Bucholtz-Stefaniak, Janin´ Gasiƒskà, Jolant´ Pi´tak na zaj´ciach malarstwa
w pracowni SURREAL, pod kierunkiem Marii
Surawskiej.
Gra˝yna Weber
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Kàcik bibliofila
„PÓ¸ ˚YCIA W CIEMNOÂCI,
Biografia Zygmunta Ka∏u˝yƒskiego”
Wojciech Ka∏u˝yƒski
Próby opisania ˝ycia prywatnego i zawodowego znakomitego krytyka filmowego Zygmunta
Ka∏u˝yƒskiego podjà∏ si´ inny krytyk –
literacki – Wojciech
Ka∏u˝yƒski. Byç mo˝e biografia ta nigdy by nie powsta∏a, gdyby nie prawdopodobnie zupe∏nie nieprzypadkowa

zbie˝noÊç nazwisk obu panów. Bo w∏aÊnie dzi´ki temu Zygmunt Ka∏u˝yƒski
zdecydowa∏ si´ coÊ o sobie opowiedzieç, a nie nale˝a∏ on do osób ch´tnie
udzielajàcych wywiadów.
W ksià˝ce znajdziemy prób´ przybli˝enia jednej z bardziej kontrowersyjnych postaci ubieg∏ego wieku, abnegata i orygina∏a, wojujàcego antykleryka∏a, zatwardzia∏ego stalinisty, a wreszcie
playboya i pornografa. Czy to wszystko
prawda, czy takim chcia∏ byç widziany?
No i jego wielka mi∏oÊç do kina, jazzu,
muzyki powa˝nej i kultury francuskiej.
Polecam!
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Eco U. – Cmentarz w Pradze
2. Ligocka R. – Dobre dziecko

QLTURKA

Hobbit: Zbyt d∏uga podró˝?
„HOBBIT: NIEZWYK¸A PODRÓ˚”
re˝. Peter Jackson
Kiedy tylko gruchn´∏a
wiadomoÊç o tym, ˝e niedu˝à w gruncie rzeczy
ksià˝eczk´, jakà jest „Hobbit” Tolkiena, postanowiono prze∏o˝yç na trzy filmy,
stwierdzi∏am, ˝e Peter
Jackson chce z fanów wyciàgnàç kas´. Nie ukrywajmy – powieÊç ta i tak obfitowa∏a w d∏u˝yzny, które spokojnie mo˝na by skróciç i zmieÊciç w jednym, treÊciwym, pe∏nym akcji obrazie. Niestety, Jackson postanowi∏ napisaç
„Hobbita” od nowa.
Nie planuj´ jednak w tej recenzji nie pozostawiç na „Hobbicie” suchej nitki. O nie. Film
ten ma naprawd´ wiele zalet. Jednak coÊ mi
mówi, ˝e wad zebra∏oby si´ jednak wi´cej
– nie jest to ju˝ ta sama jakoÊç co przebojowy
rekordzista oscarowy, czyli „W∏adca PierÊcieni”. Jednak – po kolei.
Zaczn´ od tego, co w „Hobbicie” najbardziej
nietypowe, czyli wykorzystania technologii 48
fps*. Z jednej strony na pewno sprawia to, ˝e
wszystkie obrazy sà du˝o pi´kniejsze, wyraêniejsze, bardziej plastyczne oraz oglàdanie
w technologii 3D przestaje byç irytujàce. Jednak z drugiej strony wyciàga to na Êwiat∏o
dzienne wszystkie wady – np. sztucznà gr´ aktorów (a tej jest tu troch´). Momentami mamy
te˝ wra˝enie oglàdania ultraszybkiej produkcji
z liceum, nakr´conej kamerkà w telefonie. Jednak warto to przetrwaç dla wra˝eƒ estetycznych, jakich dostarczyç nam mo˝e chocia˝by
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oglàdanie Rivendell czy te˝ wspania∏ych nowozelandzkich krajobrazów. Poezja!
Skoro ju˝ o aktorstwie by∏a mowa – wszyscy sà tutaj raczej poprawni, chocia˝ bardziej
zbli˝a si´ ta poprawnoÊç do bycia kiepskimi
(naprawd´ wyró˝nia si´ Sylvester McCoy, czyli Radagast, od którego wprost nie mo˝na oderwaç wzroku, a sympatia do tej postaci udziela si´ nam od razu). Martin Freeman
(Bilbo Baggins) ca∏e ˝ycie zdaje si´ graç jednà
rol´ – ci, którzy znajà serial BBC „Sherlock”,
wiedzà, o czym mówi´ (dla fanów ciekawostek – odgrywajàcego rol´ tytu∏owà w serialu
Benedicta Cumberbatcha mo˝emy tu us∏yszeç pod postacià
Nekromanty/Czarnoksi´˝nika
oraz w kolejnych cz´Êciach –
Smauga). Przestraszony, acz
dzielny i lojalny bohater. Krasnoludy dzia∏ajà zwykle w grupie (potraktowanie ich jako
masy z kilkoma osobistoÊciami
równie˝ uwa˝am za minus, ale
w tej kwestii nie postara∏ si´
nawet sam Tolkien), wi´c trudno oceniç ich aktorskie starania. Mog´ tu jedynie wymieniç wyjàtkowo patetycznà gr´
odtwórcy roli Thorina (Richard Armitage), ale
rozumiem, ˝e tak chcia∏ Peter Jackson. Chcia∏
zresztà bardzo du˝o. Mo˝e a˝ za du˝o.
Patosu oprócz postaci Thorina jest tu jeszcze
sporo. Sporo jest równie˝ innych irytujàcych rzeczy – d∏u˝yzn (oj tak, ale to przynajmniej oddaje ducha ksià˝ki) oraz scen, których Tolkien nigdy nie wymyÊli∏ (to za to ducha ksià˝ki zdecydowanie nie oddaje). Mo˝na tu mno˝yç przyk∏a-

3. Le Guin U. K. – Miasto z∏udzeƒ
4. Burnett J. – Nowy poczàtek
5. Silva D. – Za grzechy ojca

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Pan Pierdzio∏ka spad∏ ze sto∏ka.
Powtarzanki i Êpiewanki
2. Wid∏ak W. – Pan Kuleczka. RadoÊç

Literatura popularnonaukowa:
1. Ka∏u˝yƒski W. – Pó∏ ˝ycia w ciemnoÊci.
Biografia Zygmunta Ka∏u˝yƒskiego
2. Chodkiewicz M. J. – Mord w Jedwabnem 10 lipca 1941 roku: prolog,
przebieg, pok∏osie
3. Haley J. L. – Wilk: szlaki ˝ycia Jacka
Londona

Iza Zych

dy, jednak skupmy si´ na jednym – scena walki
kamiennych gigantów. Poczu∏am si´ przez chwil´ tak, jakbym uczestniczy∏a w jakiejÊ dziwnej
hybrydzie Âródziemia ze Êwiatem Transformersów. Scena ta najprawdopodobniej mia∏a dodaç
akcji nieco niemrawej w tym momencie fabule,
ale tak naprawd´ tylko jà os∏abi∏a. Niektóre dodatki spoza „Hobbita” sà jednak cenne – chocia˝by pojawienie si´ Radagasta, Nekromanty,
czy przedstawienie historii Ereboru.
Jednak nie mia∏o byç o samych wadach –
film jest bardzo estetyczny, krajobrazy, jak mówi∏am, zapierajà dech w piersiach. Mimo
wspomnianych d∏u˝yzn nie ma jednak momentu na przyÊni´cie, a i nieco drewnianà gr´ co
poniektórych mo˝na zrzuciç na karb baÊniowo-fantastycznej konwencji. Cz∏owiek wychodzi wi´c z kina zadowolony, z poczuciem, ˝e dostatecznie napatrzy∏ si´ na efekty specjalne, jednak z pewnym
jakoÊciowym niedosytem. Czy
chodzi o gr´ aktorskà, czy o fabularne zmiany, trudno powiedzieç, ale czuç, ˝e coÊ nie gra.
W∏aÊciwie w stosunku do
„Hobbita” wcià˝ mam mieszane
uczucia. Z jednej strony filmu
nie mo˝na nazwaç z∏ym, z drugiej strony mog∏abym poÊwi´ciç wiele czasu na wymienianie
jego wad. Ale czym˝e by∏aby sztuka, gdyby nie
wywo∏ywa∏a kontrowersji? Pozostaje czekaç
na kolejne cz´Êci filmu i mieç nadziej´, ˝e spojrzenie na ca∏oÊç pozwoli na lepszà ocen´.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com
* – zdj´cia do filmu wykonano w pr´dkoÊci 48 klatek
na sekund´ (standardowa to 24 klatki na sekund´), w celu zwi´kszenia jakoÊci i p∏ynnoÊci obrazu.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Witajcie
wÊród
nas

Zapraszamy do publikacji zdj´ç
najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Nieposiadajàcym portretu
nowo narodzonego maleƒstwa
nasz sponsor, firma Foto-OSKAR, wykona takie zdj´cie
za darmo! Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10 x 15 cm. Wersj´ elektronicznà
mo˝na przes∏aç na adres e-mail: redakcja
.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl (zdj´cie
musi mieç wymiar co najmniej 4 x 5 cm, rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do nast´pnego numeru przyjmujemy do dnia 20 lutego 2013 r.

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

Dyplomy laureatów
„Olimpusa” rozdane
W listopadzie 2012 r. uczniowie klas IV–VI Szko∏y Podstawowej nr 353 próbowali swoich si∏
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
J´zyka Angielskiego „Olimpus
2012”. Próba okaza∏a si´ bardzo
udana, a d∏ugie oczekiwanie na
wyniki zosta∏o sowicie wynagrodzone. Czternastu olimpijczyków bowiem zdoby∏o Dyplom
Laureata, wÊród nich: Aleksander Stawiarski (kl. 5c), Monika
Ryk (kl. 4c), Rafa∏ Kalisz (kl. 5c),
Mi∏osz Skulski (kl. 4a), Basia Hondzel (kl. 4a), Andrzej Kapler (kl. 4a), Marysia ¸´towska (kl. 4a), Adam Sobieszek (kl. 6a), Patryk Dejniak (kl. 6 a), Julia K∏opotowska (kl. 4a), Zuzia Górska (kl. 4b), Pawe∏ Weiss (kl. 6b), Julia Cio∏ek (kl. 5c) i Feliks
Korzeniewski (kl. 6a). Laureaci zostali uhonorowani podczas uroczystego apelu
przez dyrektor szko∏y Katarzyn´ G∏usek-Wojciechowicz oraz wszystkich swoich nauczycieli i kolegów.

Nauczyciele j´zyka angielskiego

Szko∏a dla ciekawych Êwiata
Wycieczki, zaj´cia w terenie, doÊwiadczenia, spotkania z naukowcami... Tak
powinna wyglàdaç nauka, zw∏aszcza przedmiotów przyrodniczych. W naszej
szkole nie ograniczamy si´ do tradycyjnych lekcji, tylko chcemy, ˝eby uczniowie
poprzez dzia∏anie sami odkrywali Êwiat.
Stàd nasz pomys∏ przystàpienia do projektu Eduscience. Projektu, który zach´ca
m∏odzie˝ do pog∏´biania wiedzy z zakresu
biologii, geografii, chemii, fizyki i matematyki poprzez wykorzystanie nowych technologii, w tym platformy e-learningowej czy wideo-konferencji. Do projektu
przystàpili uczniowie klas pierwszych naszych szkó∏: jedna z Gimnazjum oraz
klasa pierwsza Liceum. Za nami ju˝ wiele atrakcyjnych zaj´ç, a w drugim semestrze – kolejne. Uruchamiamy centrum monitoringu przyrodniczego, planujemy wyjazd do Obserwatorium Geofizycznego w Ksià˝u, a ju˝ w lutym czeka
nas spotkanie z prof. dr. hab. ¸ukaszem Turskim. 23 lutego zapraszamy na
dzieƒ promocji szko∏y, podczas którego b´dzie mo˝na dowiedzieç si´ wi´cej
na temat projektu Eduscience i oferty naszej szko∏y.

Dariusz Âlàzek i Pawe∏ Karamuz,
nauczyciele Gimnazjum i Liceum Bu∏haka, koordynatorzy projektu Eduscience

WAKACJE NA

www.dom-kaszubski.pl

POKOJE LUB CAŁY DOM
W NOWOWYBUDOWANYM
GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

Na skraju lasu, w pobliżu jeziora, duży teren – 14 ha
z dobrym dojazdem. Wspaniała baza wypadowa
na wycieczki rowerowe, kajakowe
i piesze. Wymarzone miejsce na
spokojny i cichy wypoczynek.

O więcej informacji prosimy dowiadywać się
mailem: marcin@dom-kaszubski.pl lub telefonicznie: 601 314 822 (wieczorem)

 Listy do redakcji
Wielce Szanowny Panie Burmistrzu,
Jako mieszkaniec dzielnicy Weso∏a, a jednoczeÊnie osoba, która z racji pe∏nionego stanowiska jest mocno wyczulona na obraz zewn´trzny kraju, pragn´
podzieliç si´ z Panem Burmistrzem troskà co do obecnoÊci licznych reklam
psujàcych wizerunek naszej dzielnicy w bardzo eksponowanych miejscach.
Rozumiem, ˝e rynek ma swoje prawa i dzielnica nie mo˝e samowolnie
ograniczaç swobody przedsi´biorców reklamujàcych swoje produkty czy
us∏ugi, ale to co w czasie krótkiego urlopu w kraju zobaczy∏em na skrzy˝owaniu przy wyjeêdzie z ul. Jana Paw∏a II na Trakt Brzeski, przekracza, wed∏ug mnie, wszelkie granice dobrego
smaku. Oto figura Matki Boskiej – dla
osób wierzàcych b´dàca sacrum, zosta∏a otoczona pstrokaciznà ró˝nych
og∏oszeƒ, w tym fotografià roznegli˝owanej prostytutki (vide: zdj´cie).
Kieruj´ do pana Burmistrza apel
o pilne zaj´cie si´ tà sprawà, przy
– w co nie wàtpi´ – wsparciu proboszczów i wiernych z obu parafii
dzia∏ajàcych na obszarze osiedla
Stara Mi∏osna w Weso∏ej.
Korzystajàc z okazji sk∏adam Panu Burmistrzowi oraz ksi´˝om Stanis∏awowi Popisowi i Krzysztofowi Cyliƒskiemu ˝yczenia wszelkiej pomyÊlnoÊci w Nowym Roku.
Witold Spirydowicz
Odpowiedê Burmistrza Dzielnicy Weso∏a p. Edwarda K∏osa na ten list
opublikujemy w marcowym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich Weso∏a”.
Redakcja
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Zielony P∏omieƒ
150-lecie Powstania Styczniowego
Styczeƒ 1863
Zaostrzenie represji, pora˝ki Rosji w wojnie
krymskiej i wiadomoÊç o planowanej brance
(przymusowy nabór do wojsk zaborcy). Centralny
Komitet Narodowy zdecydowa∏ si´ na wezwanie
ludzi do walki o wolnoÊç. Tysiàce m∏odych ludzi
opuÊci∏o rodzinne strony i mimo niesprzyjajàcych
warunków stan´∏o do boju z zaborcà.
Fot. Marcin Gierbisz

Tak oto 22 stycznia rozpocz´∏o si´ najd∏u˝sze
w historii Polski powstanie. Powstanie, którego
wygraç nie mogliÊmy, bo liczniejszym i lepiej
przygotowanym wojskom rosyjskim przeciwsta-

wiç mogliÊmy tylko swojà wiar´
w niepodleg∏oÊç i walk´ do koƒca.
Styczeƒ 2013
Harcerze z ca∏ej Polski zostali
wezwani do wzi´cia udzia∏u
w manewrach upami´tniajàcych
Fot. Krzysztof Matejkaj
Powstanie Styczniowe. Równolegle w kilku województwach Polski
nia przeczytanego przez Komendanta Choràgwi,
oddzia∏y powstaƒcze wyruszà na noc do lasu,
z∏o˝enia przysi´gi, a˝ po sp´dzenie nocy w eksaby prze˝yç przygod´ w warunkach skrajnych,
tremalnych warunkach harcerze z Mazowsza
spo˝ywajàc posi∏ki zbli˝one do tych, którymi ˝y(w tym 4 z naszego szczepu: pwd. Hubert Zieliƒwili si´ powstaƒcy, oraz uczestniczàc w prograski HO, çw. Kuba Matyas, çw. Damian Dzienio
mie zak∏adajàcym rozmaite wydarzania i zadai wyw. Karol Pelczarski) poczuli przedsmak tego,
nia majàce na celu przybli˝yç m∏odym harceco mia∏o ich czekaç nast´pnego dnia. Wszyscy
rzom histori´ Powstania.
uczestnicy manewrów sobotni dzieƒ sp´dzili na
Ca∏oÊç mia∏a si´ rozpoczàç wieczorem 18
przygotowaniu posi∏ków, broni potrzebnej do
stycznia w bli˝ej nieznanym a˝ do momentu rozwalki z Moskalami itp. czynnoÊciach, by ca∏oÊç
pocz´cia miejscu.
zwieƒczyç rekonstrukcjà powstaƒczej bitwy.
Zm´czeni, ale dumni i szcz´Êliwi wracaliÊmy do
18/19 stycznia 2013, Kampinos
domów z energià do jeszcze wytrwalszej pracy
Póênym piàtkowym wieczorem wszyscy, któw swych dru˝ynach i z nadziejà, ˝e w najbli˝rzy znaleêli w sobie doÊç samozaparcia, by
szych czasach b´dziemy mogli wziàç udzia∏
mroênà porà wyruszyç do lasu, sp´dziç tam noc
w wielu równie ciekawych manewrach opartych
i wziàç udzia∏ w manewrach, spotkali si´
na historii Polski.
w Kampinosie. Poczàwszy od budowy sza∏asów,
Pwd. Tomasz Mileszyk HO
sp´dzania czasu przy ognisku, s∏uchania wezwa-

Dwuj´zyczna na Bia∏ej Szkole!
Bia∏ka Tatrzaƒska to malownicza górska
miejscowoÊç. Na poczàtku stycznia powita∏a
naszych uczniów, którzy wyjechali na swojà
pierwszà Bia∏à Szko∏´ s∏oƒcem i przepi´knie
oÊnie˝onymi stokami.
I wszystko potoczy∏o si´ zgodnie z wczeÊniejszymi planami. Nasi wychowawcy oraz trenerzy
sportowi zadbali o to, abyÊmy si´ nie nudzili.
Codziennie z zapa∏em wyruszaliÊmy na stok.
Tam – zgodnie ze wskazówkami instruktorów
doskonaliliÊmy jazd´ na nartach. Poczàtkowo
nie wszystko by∏o ∏atwe, ale z ka˝dym dniem

jeêdziliÊmy coraz lepiej.
Wiele radoÊci sprawia∏y nam zabawy na Êniegu, a run slide oraz
snowtubing okaza∏y si´
prawdziwà rewelacjà!
B´dàc w Bia∏ce, postanowiliÊmy równie˝ odwiedziç Aquapark-Termy. Najbardziej zafascynowa∏a nas mo˝liwoÊç
p∏ywania w basenie, który by∏ na zewnàtrz –
mogliÊmy, b´dàc w kostiumach kàpielowych,

wyjÊç na le˝àcy wokó∏ basenu Ênieg. I co ciekawsze – wszyscy wróciliÊmy zdrowi! Podczas
pobytu w górach powtarzaliÊmy
tak˝e j´zyk angielski oraz wzi´liÊmy udzia∏ w zaj´ciach „pierwszej
pomocy”. Wieczory sp´dzaliÊmy
na wspólnych zabawach, konkursach i nawet nie zauwa˝yliÊmy
kiedy nadszed∏ czas wyjazdu. Po˝egnaliÊmy wi´c Bia∏k´ Tatrzaƒskà
pe∏ni nowych doÊwiadczeƒ i wróciliÊmy szcz´Êliwi do st´sknionych
za nami kochanych Rodziców.

Agnieszka Nowicka

• RTG na miejscu
NOWOÂå!

• leczenie z u˝yciem podtlenku
azotu (sedacja wziewna)

• ozonoterapia
Konsultacje ortodontyczne – 7 lutego, 7 marca od godz. 1500
Przyjmujàcy lekarze:
• Edyta Kuza,
• Aneta Wróbel,
• Marta Wieczorek
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• wt, Êr, czw 90000 – 140000
• pon, czw0015 –0018
• wt, Êr0016 –0019
• pt 15 – 19

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Ko∏o Wolontariuszy w SP 173
„Przytul futrzaka – dzieƒ zwierzaka”
Dzieƒ 6 listopada (Mi´dzynarodowy Dzieƒ
Zwierzàt) zapoczàtkowa∏ w SP 173 wystaw´ fotografii ukochanych pupili naszych uczniów.
Na zdj´ciach widaç by∏o „uÊmiechni´te” pyszczki kotków, piesków, papu˝ek, Êwinek, chomiczków – wszystkie bardzo zadbane, kochane, dopieszczone. Tyle szcz´Êcia nie majà zwierz´ta
w schronisku, dlatego oprócz wystawy postawiliÊmy na zbiórk´ karmy, koców i misek dla
zwierzàt mieszkajàcych w schronisku. Akcja
bardzo si´ uda∏a dzi´ki wsparciu doros∏ych.

Do schroniska zwieêliÊmy 96 kg karmy, 28 koców, domek dla kota, legowisko dla psa i 7 poduszek!!! Zwierzaki ogromnie dzi´kujà. Wizyta
w schronisku dostarczy∏a nam sporo informacji
o podopiecznych. MieliÊmy mo˝liwoÊç pobawiç
si´ z psiakami, a nawet je nakarmiç. Ogromnie

Wolontariusze w Dniu Babci i Dziadka przygotowali s∏odkà niespodziank´, cz´stujàc cukierkami
odbierajàcych swoje wnuki babcie i dziadków.

dzi´kujemy wszystkim darczyƒcom za pomoc,
a w szczególnoÊci rodzicom, którzy poÊwi´cili
swój czas i w niedziel´ zawieêli dzieci do schroniska swoimi samochodami.
Nie by∏a to jedyna akcja Szkolnego Ko∏a Wolontariuszy przy SP 173. Ko∏o w I semestrze zorganizowa∏o wiele akcji, np. akcj´ charytatywnà
pt. „Dar serca dla Fundacji Rodzin Górniczych”, która zakoƒczy∏a si´ wielkim sukcesem.
W paêdzierniku dzieci pod opiekà paƒ ze Êwietlicy przygotowa∏y pi´kne prace plastyczne, które
zosta∏y przeznaczone na „cegie∏ki”. Pieczenie
domowych ciast i ciasteczek, sprzedanych podczas zebrania z rodzicami („pyszna” akcja cieszy∏a si´ wielkim uznaniem) oraz organizacja kawiarenki podczas dyskoteki „andrzejkowej”
to kolejne nasze „cegie∏ki” dla rodzin górniczych.
Wszystkim, którzy w∏àczyli si´ w akcj´ dla Fundacji, której celem jest wsparcie finansowe poszkodowanych górników, bardzo dzi´kujemy!
Nie zabrak∏o nas w gimnazjum nr 119, gdzie
razem z Jurkiem Owsiakiem „graliÊmy” na
rzecz ludzi starszych oraz dzieci. Nasi wolontariusze: Karolina Zawadewicz, Weronika
Gwóêdê, Kasia Stawecka, Natalka Kad∏ubowska,
Olaf Ducal chcieli oprócz zbiórki pieni´dzy daç
coÊ jeszcze, zaprezentowali zebranej publicznoÊci pokaz taneczny (wielkie brawa za ich zaanga˝owanie i odwag´!).

Tego jeszcze nie by∏o!!! Uczniowie dzia∏ajàcy
w Kole Wolontariuszy pomagajà w odrabianiu lekcji m∏odszym kolegom, przebywajàcym na Êwietlicy szkolnej, organizujà wspania∏e zabawy dla najm∏odszych, aby umiliç im czas sp´dzony na Êwietlicy szkolnej, taƒczà z dzieçmi z klas IV-VI na sali
gimnastycznej podczas przerw, uczàc kroków tanecznych do najnowszych hitów (jest to Êwietny
sposób na roz∏adowanie energii w bezpieczny
sposób, integracj´, zabaw´ i przyk∏ad na stworzenie szko∏y bez przemocy), zajmujà si´ propagowaniem idei wolontariatu. W naszym kole praca
wre, pomys∏ów nie brakuje i zapa∏ do pracy
ogromny. Prosimy o wsparcie, ˝yczliwoÊç i otuch´,
abyÊmy mogli z siebie daç jak najwi´cej, bo przecie˝ „im wi´cej dajesz, tym wi´cej ci zostaje...”.
Lucyna Kryszyƒska
Opiekun Ko∏a Wolontariuszy przy SP 173
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Ko∏o Scrabble w SP 1 7 3
Gr´ Scrabble mo˝na spotkaç w wielu domach.
Cz´sto jednak, z braku czasu lub partnerów
do s∏ownych zmagaƒ, zostaje od∏o˝ona na pó∏k´
z innymi grami i rzadko po nià si´gamy. MyÊl´, ˝e

• rozwija zdolnoÊci strategicznego myÊlenia i planowania taktycznego.
Nie bez znaczenia jest równie˝ fakt, i˝ korzyÊci
nie ograniczajà si´ wy∏àcznie do gimnastyki umys∏owej. Scrabble doskonalà umiej´tnoÊç zdrowej
rywalizacji, wytrwa∏oÊç w dà˝eniu do do celu,
a przede wszystkim wymagajà od graczy kulturalnego zachowania i przestrzegania zasad!
Majàc na wzgl´dzie wymienione wy˝ej walory

gry postanowiliÊmy zorganizowaç zaj´cia w ramach Ko∏a Scrabble dla uczniów klas I–III, które
prowadzi pani Olga Dàbrowska i dla uczniów klas
IV–VI – Beata Grochowska. Zapraszamy wszystkich, którzy lubià dobrà, kreatywnà zabaw´ i chcà
poznaç zasady tej dostarczajàcej wielu emocji i satysfakcji gry, bo tu „liczy si´” ka˝de, nawet najkrótsze s∏owo!

Beata Grochowska
Bibliotekarz SP 173

˚ywa lekcja historii w SP 1 7 4
warto przypomnieç, ile walorów, poza Êwietnà rozrywkà, posiada ta popularna gra s∏owna. Wymieni´ tu kilka, moim zdaniem najistotniejszych:
• zmusza do ciàg∏ego samokszta∏cenia i w naturalny
sposób wzbudza u graczy zainteresowanie j´zykiem,
zasadami gramatyki, wzbogacajàc s∏ownictwo,
• doskonale çwiczy pami´ç, spostrzegawczoÊç, co
ma znaczàcy wp∏yw na szybsze przyswajanie
wiedzy, a tak˝e inne aspekty uczenia si´,

18 stycznia uczniowie naszej szko∏y byli uczestnikami niezwyk∏ej – ˝ywej lekcji historii. Podczas koncertu (które odbywajà si´ w naszej szkole co miesiàc) rycerze w pe∏nym rynsztunku stan´li w szranki. Nie zabrak∏o nawet damy serca, która ocali∏a ˝ycie swemu wybraƒcowi, narzucajàc mu na∏´czk´.
Z przyczyn oczywistych nie przyby∏y rumaki.
Dzieci doskonale si´ bawi∏y. Nie tylko pozna∏y
˝ycie rycerskie, ale przez moment same mog∏y
spróbowaç rycerskiego rzemios∏a. To na pewno b´dzie niezapomniana lekcja.

Bo˝ena Dawiec

Internet bezpieczny
dla Twojego dziecka
Dzieƒ Bezpiecznego Internetu zbli˝a si´ wielkimi
krokami. Tegoroczny przypada 5 lutego i jak co roku
ma na celu propagowanie dzia∏aƒ na rzecz bezpiecznego dost´pu dzieci i m∏odzie˝y do zasobów internetowych. Z tej okazji chcia∏abym przybli˝yç zabieganym rodzicom szczególnie ciekawà inicjatyw´
– projekt realizowany przez Fundacj´ Dzieci Niczyje
oraz Fundacj´ Orange w ramach programu Komisji
Europejskiej Safer Internet.
Z komputerów i Internetu korzystajà coraz m∏odsze dzieci. Klikajà bez obaw, surfujà, przechodzàc
od strony do strony, zach´cone kolorowymi obrazkami, wabione obietnicà zabawy. DoroÊli wiedzà
jednak, ˝e Internet kryje w sobie tak˝e zagro˝enia.
Dzieci w swoich wyborach cz´sto kierujà si´ modà.
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Wchodzàc na strony, z których korzystajà koledzy czy starsze rodzeƒstwo, najcz´Êciej trafiajà na gry przeznaczone dla
dzieci starszych od siebie. Cz´sto nie potrafià si´ w nich poruszaç, nie rozumiejà

fabu∏y, ich mo˝liwoÊci koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi i wra˝liwoÊç nie pozwalajà na osiàgni´cie
sukcesu, utrudniajà
odró˝nienie rzeczywistoÊci od fikcji, co powoduje rozdra˝nienie
i agresj´. Nie trzeba
przypominaç, ˝e to
w∏aÊnie rodzic powinien pomóc dziecku
stawiaç pierwsze kroki
w wirtualnym Êwiecie.
Powiecie: To prawda! Ale jak tego dokonaç, kiedy sami jesteÊmy zagubieni w nat∏oku stron i internetowych bodêców?

Doskona∏ym wsparciem dla doros∏ych mo˝e staç
si´ nowa przeglàdarka przygotowana w∏aÊnie dla
najm∏odszych. BeSt to bezp∏atny katalog bezpiecznych stron internetowych dla dzieci w wieku od 3
do 10 lat. Kolorowa grafika i przyjazny interfejs
pomogà dzieciom szybko zaczàç bezpiecznà przygod´ z Internetem.
Zapytacie: Ale czy ja poradz´ sobie z tym programem? Za∏ó˝ na domowym komputerze dedykowane
dla dziecka konto u˝ytkownika. Pami´taj – nie powinno mieç uprawnieƒ administratora. Zobaczysz,
Twoje dziecko poczuje si´ dzi´ki w∏asnemu kontu
bardzo wa˝ne i wyró˝nione. Korzystajàc ze strony
fundacji http://best.fdn.pl, pobierz program i zainstaluj przeglàdark´. To bardzo proste. Program blokuje
mo˝liwoÊç przejÊcia na strony spoza katalogu sprawdzonych przez fundacj´, bezpiecznych stron. Próba
obejÊcia zabezpieczeƒ koƒczy si´ blokadà. Dziecko
nie mo˝e te˝ samodzielnie zakoƒczyç pracy z programem i skorzystaç z innych funkcji. Doros∏y musi wpisaç has∏o i sam zdecydowaç, czy zgadza si´ na dalszà aktywnoÊç dziecka przy komputerze (opcjonalne
ograniczenie korzystania z innych programów).
Dziecko wyszukuje strony przy u˝yciu s∏ów kluczowych, nazwy i opisu, mo˝e równie˝ wybieraç
strony z oÊmiu katalogów tematycznych lub wed∏ug wieku u˝ytkownika: 3+, 6+, 9+ lat.
Doros∏y mo˝e monitorowaç strony odwiedzane
przez dziecko, tak˝e strony zablokowane. Program
blokuje mo˝liwoÊç pobrania i zainstalowania oprogramowania z sieci. Korzystajàc z programu mo˝emy daç dziecku wi´cej swobody. Poczuje si´ „doros∏e” i docenione, a przy tym b´dzie bezpieczne.
Czy mo˝na dodaç coÊ wi´cej? Tak, ˝ycz´ mi∏ej
zabawy.

Patrycja Kraczek-Zimnicka
mama 5-letniego Kuby, nauczyciel SP 173

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Pierwszaki z S P 172 w Filharmonii Narodowej
Filharmonia Narodowa to nasza, polska instytucja kultury. Bardzo cieszymy si´, ˝e uda∏o nam si´ zaprosiç dzieci i ich rodziców
do Sali Koncertowej na koncert dla dzieci pt.
„Zaproszenie do taƒca”.
Pani Malina Sarnowska, prowadzàca koncert, przedstawi∏a Scherzo Festival Orchestr´
i muzyków, a by∏o ich a˝ szesnastu. WÊród
nich grajàcy na pianinie, skrzypcach, altówkach, wiolonczeli, kontrabasie, flecie, klarnecie, tràbce, puzonie i perkusji. Program wype∏nia∏y taƒce: europejskie (w tym g∏ównie prze-

boje sal balowych: walce, polki i galopy) i zza
oceanu (jak np. samba) oraz dawne (jak np.
menuet) i nowoczesne (np. rock and roll).
Dzieci wys∏ucha∏y s∏ynnego poloneza z filmu „PAN TADEUSZ”, skomponowanego przez
Wojciecha Kilara, walca „RÓ˚E PO¸UDNIA” Johanna Straussa (syna), oraz polk´ „Z KOWAD¸EM”, Josefa Straussa.
Na koniec doroÊli mogli pos∏uchaç muzyki
Claude’a Francois i Jacques’a Revaux, którà
Êpiewa∏ Frank Sinatra pt. „MY WAY”. Ale najwi´cej rytmicznych oklasków by∏o przy

„MARSZU RADETZKIEGO” op. 228, Johanna
Straussa (ojca).
Niesamowite wra˝enia i prze˝ycia estetyczne, budzenie potrzeby obcowania z kulturà,
to cele, jakie nami kierowa∏y, aby tak sp´dziç
niedzielne popo∏udnie.
I na koniec ciekawostka dla zainteresowanych: od 1955 roku w Filharmonii Narodowej
organizowany jest Mi´dzynarodowy Konkurs
Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.
Barbara ˚bikowska

OPS w Dzielnicy Weso∏a mo˝e Ci pomóc
Jednym z podstawowych zadaƒ OÊrodka jest
praca socjalna, której celem jest pomoc osobom
i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu
zdolnoÊci do funkcjonowania w spo∏eczeƒstwie.

Godziny pracy naszych specjalistów dla
poszczególnych osiedli Weso∏ej:

W OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej mo˝na skorzystaç z bezp∏atnego poradnictwa specjalistycznego:

•
•
•
•

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY:
• PEDAGOG (WTOREK w godz. 9.00–12.00)
• PSYCHOLOG (ÂRODA w godz. 16.00–20.00)
• PRAWNIK (CZWARTEK w godz. 15.30–19.00)
• TERAPEUTA DS. UZALE˚NIE¡ (PIÑTEK
w godz. 8.00–12.00)
• DZIELNICOWY ZESPÓ¸ PROFILAKTYKI

I ROZWIÑZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH (WTOREK w godz.

STARA MI¸OSNA – Pani mgr Beata MoÊcicka-Niemira
Poniedzia∏ek 8.00–16.00 OPS
Wtorek 8.00–12.00 OPS, 12.00–16.00 teren
Czwartek 8.00–12.00 OPS, 12.00–16.00 teren
Piàtek 8.00–12.00 teren, 12.00–16.00 OPS

GROSZÓWKA, GRZYBOWA, PLAC WOJSKA
POLSKIEGO, ZIELONA – Pani mgr Tatiana
Kentla
•
•
•
•

Poniedzia∏ek 8.00–16.00 OPS
Wtorek 8.00–12.00 teren, 12.00–16.00 OPS
Czwartek 8.00–12.00 teren, 12.00–16.00 OPS
Piàtek 8.00–12.00 OPS, 12.00–16.00 teren

KOORDYNATOR DS. US¸UG OPIEKU¡CZYCH
– Pani Alicja Pasztor

Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç skorzystania ze
wsparcia lekarza psychiatry (zapisy w sekretariacie oÊrodka). Ponadto w OÊrodku Pomocy
Spo∏ecznej mieÊci si´ punkt aktywizacji zawodowej i poÊrednictwa pracy. Z pomocy doradcy zawodowego mo˝na skorzystaç w poniedzia∏ek
i wtorek w godzinach 8.00–12.00 oraz w czwartek w godzinach 8.00–11.00.

•
•
•
•

Poniedzia∏ek 8.00–16.00 OPS
Wtorek 8.00–12.00 teren, 12.00–16.00 OPS,
Czwartek 8.00–12.00 teren, 12.00–16.00 OPS,
Piàtek 8.00–16.00 OPS, 12.00–16.00 teren.

ZIELONA OD UL. BRATA ALBERTA DO UL.
JAGIELLO¡SKIEJ, WOLA GRZYBOWSKA,
CENTRUM, ZIELONA – Pani mgr Weronika
Wróblewska

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

res

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

s

16.00–20.00).

RODZINNY DOM OPIEKI
Stara Mi∏osna, tel. (22) 773 17 86, kom. 502 866 525
✓ ca∏odobowa opieka piel´gniarska
✓ bardzo dobre warunki
w pokojach 1- i 2-osobowych

✓ przyst´pne warunki p∏atnoÊci
✓ równie˝ krótkie pobyty

•
•
•
•

Poniedzia∏ek 8.00–16.00 OPS
Wtorek 8.00–12.00 teren, 12.00–16.00 OPS,
Czwartek 8.00–12.00 OPS, 12.00–16.00 teren
Piàtek 8.00–12.00 teren, 12.00–16.00 OPS

SPECJALISTA DS. PRZEMOCY – Pani mgr
Ma∏gorzata Murawska-Pruszkowska
•
•
•
•

Poniedzia∏ek 8.00–16.00 OPS
Wtorek 8.00–12.00 OPS, 12.00–16.00 teren
Czwartek 8.00–12.00 teren, 12.00–16.00 OPS
Piàtek 8.00–12.00 teren, 12.00–16.00 OPS

ASYSTENT RODZINY – Pani Regina Mroczek-Kalicka
• Kontakt za poÊrednictwem OPS
Âroda jest dniem pracy bez klienta.

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21a
05-075 Warszawa–Weso∏a
tel./fax (22) 773-44-12
sekretariat@opswesola.waw.pl
www.opswesola.waw.pl

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

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

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), tel. 505 099 069
Warszawa Wesoła-Stara Miłosna
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„Robusiowa” podró˝ w kosmos! Szkolne jase∏ka
W tym miesiàcu do naszego przedszkola zawita∏o
Cyfrowe Planetarium Objazdowe. By∏a to rewelacyjna okazja do pog∏´bienia wiedzy na temat astronomii oraz astronautyki. Ogromna, nadmuchiwana ko-

pu∏a rozstawiona w sali okaza∏a si´ idealnà namiastkà kosmosu, odby∏a si´ w niej ciekawa projekcja. By∏a to niewàtpliwie okazja do odbycia cudownej podró˝y w niezwyk∏y i jak˝e nieznany Êwiat astronomii.

Dzieci dowiedzia∏y si´, co to jest WszechÊwiat, zobaczy∏y szczegó∏owo omówiony Uk∏ad S∏oneczny, zwiedzajàc Marsa i podziwiajàc niesamowite lodowe
pierÊcienie Saturna, oraz pozna∏y fazy ksi´˝yca, etapy
lotu rakiety kosmicznej i wiele innych ciekawostek.
Wszystkim dzieciom, niezale˝nie od wieku, takie
nietypowe zaj´cia bardzo si´ podoba∏y, sprawi∏y
ogromnà frajd´ i wzbudzi∏y zainteresowanie. RadoÊç
oraz zachwyt dzieci by∏y tak wielkie, ˝e chcia∏y zostaç
d∏u˝ej, stwierdzajàc ˝e „kosmos jest taki du˝y”.
By∏a to pierwsza wizyta planetarium w naszym
przedszkolu i mamy nadziej´, ˝e nie ostatnia, bo
takie zaj´cia, które mo˝na nazwaç „bliskimi spotkaniami trzeciego stopnia”, sà bardzo atrakcyjne
i jednoczeÊnie niesamowicie pouczajàce i rozwijajàce wyobraêni´ dziecka.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji
z tego wydarzenia na stronie www.robus.pl w zak∏adce Wydarzenia -> Zdj´cia z wydarzeƒ.

mgr Beata Chalecka – nauczyciel

Dzieci z oddzia∏ów przedszkolnych
S P 3 5 3 w ODT „Pogodna”
Dzieci lubià malowaç zim´. Nie tylko dlatego, ˝e
wystarczy u˝yç do wykonania pracy jednego (bia∏ego) koloru farby. Mo˝na równie˝, malujàc jà, pomarzyç o zabawach na Êniegu, gdy go nie ma...
Na poczàtku nowego roku wi´kszoÊç
dziewczynek i ch∏opców z oddzia∏ów
przedszkolnych SP 353
wzi´∏a udzia∏ w konkursie plastycznym
„Pada, pada Ênieg”,
zorganizowanym specjalnie dla nich przez
OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”.
Nasze pi´ciolatki
namalowa∏y zimowe
pejza˝e, szeÊciolatki
natomiast wykona∏y prace ró˝nymi technikami.
W dniu 15.01.13 r. udaliÊmy si´ na rozstrzygni´cie
konkursu. Zwyci´zcy otrzymali dyplomy i nagrody
ksià˝kowe. I miejsce zaj´∏a dziewczynka z jednej
z grup szeÊciolatków – „Pszczó∏ka” – Julia L´gas.
Dwie dziewczynki z grupy „Promyczków” – pi´ciolatki: Martyna Mendyk i Roksana Wilanowska zaj´∏y ex aequo II miejsce. III miejsce zajà∏ szeÊciolatek
równie˝ z „Pszczó∏ek” – AdaÊ Kossowski.
W spotkaniu wzi´∏a udzia∏ Pani Dyrektor SP 353
– Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz, która pogratulowa∏a dzieciom osiàgni´tych sukcesów. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy za udzia∏ w konkursie.
ObejrzeliÊmy nasze prace na przygotowanej
przez organizatorów wystawie. By∏ te˝ s∏odki pocz´stunek.
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W Szkole Podstawowej Nr 174, 19 grudnia
o godz. 18.00 odby∏y si´ szkolne jase∏ka, które na
sta∏e wpisa∏y si´ w histori´ naszej szko∏y. W tym
roku o narodzinach Jezusa opowiedzieli uczniowie
klas 0–3. Tegoroczne jase∏ka by∏y niezapomniane,
zachwyci∏a nas niezwyk∏a dekoracja przygotowana przez panià Ann´ Piórkowskà, stroje i gra m∏odych aktorów. W atmosferze przygaszonych Êwiate∏
Józef z Maryjà szukali schronienia. Na scenie pojawili si´ nie tylko ubodzy pastuszkowie, anio∏owie,
kol´dnicy misyjni, dzieci, zwierz´ta, trzej królowie,
ale tak˝e groêny Herod, diabe∏ i Êmierç. Szkolny chór
pod kierunkiem pana Jana Potyra∏o Êpiewa∏ pi´kne
polskie kol´dy. ˚yczenia wszystkim goÊciom,

Serdecznie dzi´kujemy pracownikom OÊrodka
Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” za to, ˝e mogliÊmy
tak mi∏o w nim sp´dziç czas i za propozycj´ dalszej
wspó∏pracy.
Wszystkich czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich” zapraszamy na stron´ internetowà naszej
szko∏y: www.sp353.pl. W zak∏adce „Klasy” znajdziecie Paƒstwo zdj´cia nie tylko z opisanego przez
nas wydarzenia, ale tak˝e z wielu innych, w jakich
uczestniczà dzieci z oddzia∏ów przedszkolnych
i uczniowie klas I–VI.

uczniom i pracownikom szko∏y z∏o˝y∏ pan dyrektor
Pawe∏ Krajewski. W czasie trwania jase∏ek zgromadzono dary, które zosta∏y przekazane do Domu Samotnej Matki i Dziecka „Nazaret” w Warszawie. Tradycyjnie, jak co roku odby∏ si´ kiermasz bo˝onarodzeniowy. Mo˝na by∏o zakupiç oryginalne ozdoby
choinkowe, kartki Êwiàteczne, stroiki, anio∏y, przepyszne pierniczki oraz drobiazgi pod choink´.
Wszystko zosta∏o przygotowane przez uczniów, ich
rodziców oraz nauczycieli. Na zakoƒczenie jase∏ek
zaÊpiewa∏ zespó∏ ReJoice, którego cz∏onkowie to
w wi´kszoÊci absolwenci naszej szko∏y.

Ewa Knop
Ewa Komuda

Nauczyciel SP Nr 174

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
åwiczenie to pomo˝e Ci w uwolnieniu naturalnej ekspresji.
Pozostaƒ w pozycji stojàcej, oprzyj
si´ wygodnie. Zamknij oczy, skoncentruj si´ i zobacz w wyobraêni siebie
zachowujàcego si´ w taki sposób,
w jaki chcia∏byÊ. Niech to b´dzie bardzo dok∏adna wizja. Zobacz swój swobodny uÊmiech, poczuj wewn´trzny luz, poczucie bezpieczeƒstwa.
Niech pojawià si´ emocje – zadowolenie, radoÊç, ekscytacja. Poczuj, co Ci to daje? Z jakim
uczuciem zwiàzana jest ta sytuacja? Nazwij je.
Po∏ó˝ swojà d∏oƒ na tym miejscu na ciele,
gdzie czujesz, ˝e jest najwi´cej tego uczucia.
Postaraj si´ wyobraziç je sobie, czy ma jakiÊ kolor, kszta∏t, temperatur´, a mo˝e jest w ruchu?
Wyraê je poprzez jakàÊ form´ ekspresji –
ruch, dêwi´k, tak abyÊ czu∏, ˝e uczucie to
zwi´ksza swojà si∏´. Mo˝esz taƒczyç, skakaç,
Êpiewaç – jakakolwiek naturalna reakcja si´
pojawi, jest dobra.
W sytuacji, w której czujesz si´ spi´ty lub niepewny, przywo∏aj to uczucie, które si´ pojawi∏o.

Okiem coacha

Jak zostaç swoim przyjacielem?
UÊmiech, optymizm,
˝yczliwoÊç sà nam bardzo
potrzebne na co dzieƒ.
Na ˝yczliwoÊci budujemy
dobre relacje sàsiedzkie.
Jak sprawiç, by nasza
dzielnica by∏a pe∏na
uÊmiechni´tych osób?
Warto zaczàç od polubienia siebie. Potem
wszystko staje si´ proste.

My te˝ tak post´pujemy. Gdy idziemy na spotkanie z nastawieniem, ˝e czekajà nas tam dobre
rzeczy, zwykle przyciàgamy korzystny bieg wydarzeƒ. Kiedy idziemy pe∏ni wàtpliwoÊci, niepokoju
i obaw, niewiele trzeba, by si´ potwierdzi∏y.

SzeÊç sposobów na to, jak staç si´ swoim
przyjacielem i ˝yczliwym cz∏owiekiem
Oto çwiczenia, które wykonywane systematycznie, pomogà Ci staç si´ swoim przyjacielem.
Dzi´ki nim staniesz si´ Êwiadomy swoich zalet.
Sala tysiàca luster
1) Weê kartk´ papieru i wypisz na niej wszystkie
Wszystko zale˝y od naszego nastawienia.
cechy swojego wyglàdu, charakteru, tak˝e
Sposób, w jaki ludzie na nas zareagujà, zale˝y
umiej´tnoÊci, które w sobie cenisz.
od komunikatu, który zazwyczaj przekazujemy
Mo˝e to byç wszystko – dobra figura, pi´kim ju˝ w pierwszym momencie.
ny uÊmiech, Êwietna pami´ç, a nawet to, ˝e
Przypomina mi si´ anegdota, która wspaniale
dobrze grasz w kosza lub szybko rozwiàzujesz
to ilustruje. Oto ona:
krzy˝ówki. Nie bàdê skromny/a, pisz wszystDwa psy wyruszy∏y na poszukiwanie prawdy
ko, co przyjdzie Ci do g∏owy.
o ˝yciu.
Wyobraê sobie, ˝e inni tak˝e widzà te rzeczy.
Jeden z nich po wielu dniach w´drówki za2) PoproÊ osoby, które Ci´ lubià, aby napisa∏y na
uwa˝y∏ wielki zamek. Podbieg∏ zaciekawiony,
ma∏ych karteczkach, co w Tobie cenià i co im
wszed∏ do Êrodka, a tam – sala z tysiàcem luster.
si´ w Tobie najbardziej podoba. NoÊ te karPies si´ rozglàda… woko∏o niego stoi tysiàc
teczki przy sobie w portfelu.
psów! Zje˝y∏ si´ i warknà∏. Tysiàc psów zje˝y∏o
3) Staƒ przed lustrem i przez ca∏e pi´ç minut
si´ i warkn´∏o! Pies podkuli∏ ogon i szybko
mów o sobie dobrze. Wyobraê sobie, ˝e przed
uciek∏, a gdy poczu∏ si´ ju˝ bezpieczny, zatrzyma∏
Tobà siedzi publicznoÊç. Mo˝esz tak˝e posasi´ i powiedzia∏ do siebie. „O tak, teraz ju˝ wiem,
dziç kogoÊ „na widowni”.
jaki straszny i groêny jest Êwiat”.
4) Na t´ wizualizacj´ potrzebujesz kilku minut.
Wkrótce tak˝e i drugi pies dotar∏ do tego saZamknij oczy. Usiàdê wygodnie, a potem pomego miejsca. Podbieg∏ do zamku, wszed∏ do samyÊl o jakiejÊ osobie, wyobraê sobie jej ˝ycie
li tysiàca luster. Spojrza∏, zobaczy∏ wokó∏ siebie
i problemy, po czym zastanów si´, czy jest coÊ,
tysiàc psów. Zamerda∏ radoÊnie ogonem i w tym
czego ta osoba mo˝e Ci zazdroÊciç. Powtarzaj
momencie tysiàc psów zamerda∏o ogonami. Pies
to çwiczenie, bioràc pod uwag´ kolejne osoby.
wyszed∏ i pomyÊla∏ sobie. „No tak, teraz ju˝
5) Teraz wyobraê sobie pierwsze spotkanie z nowiem, jak wspania∏y i przyjazny jest Êwiat”.
wà osobà. Spójrz na siebie jej oczami. Co mo˝e spodobaç si´ jej
w Tobie? Co zrobisz,
Autonomiczna / Domowa czujka dymu
by zauwa˝y∏a t´ zalet´ lub cech´?
Genius H oraz Genius Hx
6) To jest nieco d∏u˝sze
wykorzystywane sà do wczesnego wykrywania dymu
çwiczenie, które anw domach jednorodzinnych, mieszkaniach oraz
ga˝uje tak˝e Twoje
w budynkach wielorodzinnych. Dzi´ki wbudowanej
syrenie emitujàcej alarm akustyczny gwarantujà
cia∏o. Potrzebujesz
wczesne ostrze˝enie w przypadku niebezpieczeƒstwa.
kilkunastu minut.
• Zainstalowana na sta∏e bateria o 10-letnim
okresie u˝ytkowania w dozorowaniu
• Gwarancja rzeczywistego alarmu
• Aprobata VdS zgodnie z DIN EN14604
• Pami´ç alarmów

www.e-jkk.net.pl

• Zegar czasu rzeczywistego do t∏umienia
sygna∏ów w godzinach nocnych
• Autoregulacja czu∏oÊci uwzgl´dniajàca
poziom zanieczyszczeƒ/kurzu
• Przycisk wyciszania

Pogotowie towarzyskie
A tu jeszcze dwa sposoby na to, jak doraênie poprawiç swojà samoocen´ i dodaç sobie odwagi:
1) Wychodzàc na wa˝ne spotkanie (tak˝e z nowà osobà), spójrz na siebie akceptujàco i powiedz sobie trzy szczere komplementy: np.
mam pi´kne oczy, bardzo stylowo wyglàdam,
jestem interesujàcy.
2) Zaproponuj osobie, z którà widzisz si´ po raz
pierwszy, albo grupie nowych osób sympatycznà zabaw´. Po kilku minutach od poznania
wymieƒcie si´ ma∏ymi karteczkami, na których
rozwiniecie zdanie „lubi´ Ci´, bo...”. W ten
sposób mo˝ecie podzieliç si´ pierwszymi pozytywnymi spostrze˝eniami. Mo˝e ju˝ myÊlisz,
˝e si´ nie spodoba∏eÊ, a otrzymasz informacj´
– „Lubi´ Ci´, bo robisz mi∏e wra˝enie” itp. Nawet jeÊli to sà drobiazgi, pomagajà rodziç si´
dobrej, swobodnej atmosferze. Kiedy poczujesz si´ zaakceptowany, wypadniesz lepiej.
˚ycz´ Wam wiele uÊmiechu

Joanna Godecka
joannagodecka@wp.pl
www.twojdobrydzien.pl

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY

JKK FIRMA HANDLOWO US¸UGOWA
ul. Mazowiecka 3A, 05-281 Szewnica
tel. 501 075 034, fax: 22 254 07 74

PRACE WYSOKOÂCIOWE

„PO LINIE”

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

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

Faktura VAT

☎ 606-808-358
• WYCINANIE I PODCINANIE DRZEW
• ODÂNIE˚ANIE DACHÓW
• OBS¸UGA REKLAM (WYMIANA, NAPRAWA)

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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Kapita∏y – Inwestycje – Waluty

Dorastanie
Moja ulubiona bibliotekarka ze Starej Mi∏osny
za ka˝dym razem kiedy
mnie widzi kontuzjowanego, przypomina, ˝e nale˝y dorosnàç. Staram
si´, jak mog´, ale to dorastanie ci´˝ko przychodzi. A˝ nagle mamy ju˝ luty 2013 roku i dorastanie ulega gwa∏townemu przyspieszeniu.
Jeszcze nie tak dawno, jeÊli chodzi o inwestycje kapita∏owe, sk∏onny by∏em twierdziç, ˝e
najlepiej jest coÊ tanio kupiç i drogo sprzedaç.
Ot, takie spekulacyjne nastawienie. Kupiç, kiedy ceny sà w do∏ku, i sprzedaç, kiedy jest hossa. I tak szuka∏em ca∏ymi dniami okazji do spekulowania. W efekcie najwi´cej zarabiali
wszelkiej maÊci poÊrednicy, zaczynajàc od biur
maklerskich, a koƒczàc na doradcach inwestycyjnych. Ich mój koƒcowy rezultat nie interesowa∏. Za to ˝ywotnie byli zainteresowani, aby
zap∏aciç im prowizj´. Ale z czego im p∏aciç, jeÊli w 2012 roku z∏oty polski do g∏ównych walut zyska∏ blisko 11 procent. To bardzo du˝o.
Pod koniec stycznia bie˝àcego roku z∏oty polski w relacji do dolara USA by∏ na poziomie

nieco ponad 3,12 pln i wykazywa∏ zainteresowanie dalszym os∏abianiem. To si´ eksporterzy
ucieszyli! I nie tylko oni. Bo zawsze to przyjemniej, gdy na tablicy widnieje 3,12 czy 3,15 pln
za dolara USA ni˝ 3,06 pln (kurs z 20 grudnia 2012 roku). A gdy jeszcze do tego do∏o˝ymy sp∏ywajàce dywidendy, to do pe∏ni szcz´Êcia niewiele brakuje. W przypadku spó∏ek,
których akcje notowane sà na warszawskiej
gie∏dzie papierów wartoÊciowych, o planach
dywidendowych za 2012 rok jeszcze niewiele
wiadomo. Domys∏ami nie zwyk∏em si´ zajmowaç, bo z tego to ju˝ dawno wyros∏em. A zatem istnieje koniecznoÊç poszukiwania, rynku
gdzie dywidendy sà dost´pne w troch´ lepszej
konfiguracji ni˝ na warszawskim parkiecie.
Kiedy ju˝ na tyle doros∏em, ˝e znajomoÊç kilku s∏ów w j´zyku angielskim wystarczy∏a do poruszania si´ po Êwiecie mi´dzynarodowych finansów, znalaz∏em na nowojorskiej gie∏dzie akcji (NYSE) spó∏ki, które troszk´ inaczej podchodzà do dywidendy. W przeciwieƒstwie do tych
notowanych w Warszawie, tam za wielkà ka∏u˝à dywidendy wyp∏acajà co miesiàc, co dwa
miesiàce, co trzy miesiàce, co szeÊç miesi´cy
i co dwanaÊcie miesi´cy. W Polsce raz do roku. I w tym momencie wiedzia∏em, ˝e dorastanie bywa brutalne i niekiedy okupowane jest
wieloma b∏´dami. Ju˝ wiedzia∏em, ˝e nie trzeba
kupowaç po najni˝szych cenach i sprzedawaç
po najwy˝szych. Nie trzeba. Wystarczy wyna-

W Twoim ogrodzie

Zagrajmy kolorem zimà
Zimà w naszych ogrodach pomimo tego, ˝e
wi´kszoÊç roÊlin pozbawiona jest liÊci i kwiatów, mo˝na zagraç kolorem. Nasze zainteresowanie powinny wzbudziç roÊliny o dekoracyjnych p´dach i pniach, które b´dà zdobi∏y
ogród w zimowe miesiàce. Kolorowe lub powyginane ga∏àzki nigdy nie wyglàdajà tak
pi´knie, jak na tle bia∏ego po∏yskujàcego Êniegu. Kontrasty, jakie wtedy dostrzegamy, sà
znacznie silniejsze – rzucajà si´ w oczy, niezmàcone bujnymi odcieniami zieleni. W zimowym krajobrazie nie brakuje kszta∏tów i kolorów, których dostarcza flora. Uwag´ przykuwajà ga∏àzki leszczyny pogi´tej (Corylus avellana Concorta) czy powykr´cane w spr´˝ynki
delikatne p´dy wierzby mand˝urskiej (Salix
babylonica Tortuosa). Niezwyk∏ymi, wr´cz jaskrawymi kolorami wyró˝niajà si´ odmiany
derenia o karminowych (Cornus alba Sibirica)
oraz cytrynowo˝ó∏tych (Cornus stolonifera
Flaviramea) ga∏àzkach.
Oprócz ciekawego kszta∏tu konary posiadajà
jeszcze interesujàcà faktur´. P´dy roÊlin pokryte korà, czyli rodzajem p∏aszcza ochraniajàcego
pnie i ga∏´zie, majà rozmaite fasony i wzory,

niekiedy bardzo interesujàce. Pnie brzóz przykuwajà uwag´ Ênie˝nà bielà pokrytà czarnymi
punkcikami, powiewajàcymi fr´dzlami i zwojami, a platany ∏uszczàcym si´ wzorem typu moro. Pi´kne pnie i ga∏´zie zdobià coraz wi´cej
odmian ró˝norodnych gatunków roÊlin w ogrodach, dlatego tak wa˝ne jest, aby zwróciç uwag´ na ten niezwykle istotny element dekoracyjny, który zauwa˝amy g∏ównie zimà.
W du˝ych tradycyjnych ogrodach posadêmy
drzewa o dekoracyjnych pniach, np. klon
strz´piastokory (Acer griseum) o cynamonowej barwie, którego kora z∏uszcza si´ dekoracyjnymi p∏atami, klon hondoaƒski (Acer capillipes) z prà˝kowanym pniem lub wspomniany
wczeÊniej platan (Platanus acerifolia). Do
Êrednich ogrodów b´dà pasowa∏y lÊniàce brunatnoczerwonà korà z poziomymi paskami Êliwy i wiÊnie ozdobne (Prunus sp.) oraz jarzàby
(Sorbus gibbsii) o pomaraƒczowych p´dach.
JeÊli ogród nosi znamiona nowoczesnego, minimalistycznego stylu mo˝emy zdecydowaç
si´ na soliter w postaci igliczni trójcierniowej
(Gleditsia triacanthos), która na pniu i konarach tworzy dekoracyjne skupiny trójdzielnych

leêç 20 dywidend wyp∏acanych co miesiàc i 32
dywidendy wyp∏acane co kwarta∏. Odpowiednio ustawiç w kalendarzu tak, aby sp∏yw by∏...
co tydzieƒ. I wtedy nawet zawirowania przy
umacnianiu z∏otego wzgl´dem g∏ównych walut
nie stanowià problemu. I tylko dlaczego do tej
pory ˝aden z polskich licencjonowanych doradców inwestycyjnych o czymÊ takim nie napisa∏?
Zapewne moja ulubiona bibliotekarka powiedzia∏aby, ˝e jeszcze do tego nie doroÊli.
W przeciwieƒstwie do nich ja ju˝ doros∏em.
Na prze∏omie stycznia i lutego 2013 roku tylko jednego dnia znalaz∏em 22 spó∏ki, w których stopa dywidendy (dywidenda do ceny
p∏aconej za akcj´) wynosi ponad 8 procent
w skali roku. Na tyle doros∏em, ˝e dzi´ki znajomoÊci 5 s∏ów (dividend yield, record day,
payable day, ex div date, hold div date) znalaz∏em takie akcje, dzi´ki którym kapita∏ b´dzie
wyp∏acany cz´Êciej ni˝ z akcji notowanych
w Warszawie. I oby tylko z∏oty polski dorós∏
do ca∏ej sytuacji, ale to ju˝ temat na innà okazj´. A ceny akcji? B´dà si´ zmieniaç. B´dà rosnàç, spadaç i pozostawaç bez zmian. Ale do
tego te˝ trzeba dorosnàç.
Andrzej Filipek
filand@go2.pl; tel. 515 311 764
Analityk finansowy, zajmuje si´
konsultacjami kapita∏owymi oraz ocenà
projektów inwestycyjnych

cierni o d∏ugoÊci do 17 cm, albo niewielki zagajnik z dekoracyjnych bia∏o-czarnych brzóz
po˝ytecznych (Betula utilis). Do ma∏ych ogrodów b´dà pasowa∏y roÊliny, które mo˝na przycinaç, np. klon jesionolistny „Winter Lightning” (Acer negundo „Winter Lightning”)
o z∏oto˝ó∏tych ga∏´ziach, dereƒ „Baton Rouge” (Cornus alba „Baton Rouge”/ „Minbat”)
o czerwonej korze pokrytej bia∏ym rzucikiem,
szczodrzeniec (Citisus sp.) i z∏otlin japoƒski
(Kerria japonica) o zielonych p´dach.
JeÊli chcemy, aby dekoracyjne ga∏´zie da∏y
lepszy i wyraêniejszy efekt, posadêmy roÊliny
w grupie. Kolorowe p´dy np. dereni b´dà si´
pi´knie prezentowaç na tle elewacji domu,
ogrodzenia czy kontrastujàcych pni drzew, np.
bia∏ych brzóz. RoÊliny z silnie wybarwionymi
p´dami nale˝y sadziç w miejscach s∏onecznych, poniewa˝ wtedy nabierajà one jeszcze
intensywniejszego koloru.
Nasadzenia wykonujemy w trakcie trwania
sezonu wegetacyjnego roÊlin – od wiosny
do jesieni, dlatego ju˝ teraz warto zastanowiç
si´, jak upi´kszyç swój ogród, aby cieszy∏ urodà podczas nast´pnej zimy.
mgr. in˝. Nina Klejnowska
Architekt krajobrazu, projektantka ogrodów.
W∏aÊcicielka Pracowni Sztuki Ogrodowej
i Architektury Krajobrazu.
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Strefa zdrowia

Boska czekolada!
Czekolada dla wi´kszoÊci z nas jest olbrzymià
pokusà. Czujemy wyrzuty
sumienia po zjedzeniu pude∏ka s∏odkoÊci lub kilku
tabliczek czekolady. Staramy si´ wybieraç to, co na
pewno korzystnie wp∏ynie
na nasze zdrowie: niskokaloryczne przekàski, warzywa, owoce, orzechy,
choç o wiele bardziej kusi
nas czekoladowy aromat
i ch´ç poczucia rozp∏ywajàcej si´ na podniebieniu tabliczki.
Niewiele osób zdaje sobie spraw´ z cudownych w∏aÊciwoÊci czekolady, opierajàc
si´ na stereotypie, ˝e czekolada nie sprzyja
utrzymaniu wymarzonej masy cia∏a. Ale czy
czekolada naprawd´ tuczy? Wr´cz przeciwnie! Amerykaƒska aktorka Katharine Hepburn
powiedzia∏a kiedyÊ o swojej doskona∏ej sylwetce: „To, co widzicie, jest efektem jedzenia
czekolady przez ca∏e ˝ycie”. Najnowsze badania naukowe potwierdzajà, i˝ obecne w czekoladzie jednonienasycone kwasy t∏uszczowe

rozbijajà tkank´ t∏uszczowà (szczególnie
z okolic brzucha) oraz obni˝ajà poziom tzw.
z∏ego cholesterolu. Codzienne zjadanie czekolady (ok. 30 g) pomaga pozbyç si´ dodatkowych kilogramów, co potwierdza m.in. badanie przeprowadzone wÊród prawie 1000
osób na Uniwersytecie w San Diego. Dowiedziono, ˝e substancje zawarte w kakao
(a tym samym w czekoladzie) przyspieszajà
bowiem metabolizm, co wzmaga spalanie
tkanki t∏uszczowej.
Czekolada jest te˝ dobrym lekarstwem na
popraw´ humoru. Zawiera ona fenyloetyloamin´, nale˝àcà do substancji zwanych endorfinami. To w∏aÊnie endorfiny wp∏ywajà na
prac´ mózgu, w efekcie poprawiajàc nam nastrój. Co ciekawe, te same substancje mogà
byç wytwarzane w mózgu samoczynnie, np.
kiedy jesteÊmy zakochani. Powy˝sze t∏umaczy, dlaczego kobiety tak ch´tnie si´gajà po
czekolad´ w okresie menstruacji. W tym czasie poziom fenyloetyloaminy w ich organizmie znaczàco spada, kobiety wi´c nieÊwiadomie próbujà podnieÊç poziom tej substancji, a w konsekwencji poprawiç sobie nastrój.
Dodatkowo, endorfiny dzia∏ajà podobnie jak
niektóre Êrodki farmakologiczne (np. morfina), uÊmierzajàc ból.
Czekolada stanowi równie˝ bogate êród∏o
magnezu, co t∏umaczy sytuacje stresowe,
w których mamy zwi´kszonà ch´ç si´gni´cia

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)
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po s∏odkà tabliczk´. Stres znacznie zwi´ksza
zapotrzebowanie na magnez, dlatego nasz
organizm domaga si´ w tym czasie dodatkowej porcji tego cennego pierwiastka. Czekolada zawiera równie˝ kwas walerianowy, majàcy dzia∏anie uspokajajàce.
Od dawna wiadomo by∏o, ˝e Chiƒczycy i Japoƒczycy, którzy pijà du˝o zielonej herbaty,
zawierajàcej przeciwutleniacze, bardzo rzadko zapadajà na choroby nowotworowe. Od
niedawna jednak wiadomo, ˝e jednym z najbogatszych êróde∏ przeciwutleniaczy jest tak˝e czekolada. 40 g mlecznej czekolady zawiera tyle samo przeciwutleniaczy polifenolowych co kieliszek czerwonego wina!
OczywiÊcie, istniejà ró˝ne rodzaje czekolad
i niektóre z nich nie sà zbyt zdrowe. Jak wi´c
wybieraç takie, którymi mo˝emy delektowaç
si´ bez obaw? Najbogatsze w sk∏adniki od˝ywcze sà te czekolady, które zawierajà najwi´cej kakao. Wybieraj czekolad´ z naturalnymi dodatkami, takimi jak orzechy, migda∏y
czy rodzynki, a zrezygnuj z nadziewanych.
Pami´taj, ˝e taƒsze czekolady produkowane
sà zwykle z substytutów mas∏a kakaowego
i tym samym nie przynoszà zbyt wielu korzyÊci zdrowotnych. Nie kupuj równie˝ czekolad
zawierajàcych t∏uszcze roÊlinne.
Urszula Religioni
specjalista zdrowia publicznego

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Kàcik stylistki

i uj´drniajàce, jest doskona∏y
do masa˝u. Zawiera dwa razy
wi´cej witaminy E ni˝ oliwa
z oliwek. Znalaz∏ zastosowanie
w kosmetologii, dermatologii,
profilaktyce zdrowia i gastronomii. Na rynku mo˝na spotkaç olej arganowy kosmetyczny i spo˝ywczy.

Powrót do natury
Na rynku mo˝na znaleêç wiele produktów kosmetycznych, które okreÊla si´ mianem kosmetyków naturalnych. Termin
„naturalne
produkty
kosmetyczne” oznacza
produkty sk∏adajàce si´
z naturalnych substancji
pochodzenia roÊlinnego, zwierz´cego lub
mineralnego, pozyskiwanych i przetwarzanych przy pomocy metod fizycznych, mikrobiotycznych lub enzymatycznych.
Kosmetyki naturalnego pochodzenia sà
wolne od szkodliwych dla zdrowia substancji syntetycznych, nie zawierajà sztucznych barwników, konserwantów, sk∏adników zapachowych, zwiàzków chemicznych. Majà przyjemnà konsystencj´, nie

Olej migda∏owy to cz´sty sk∏adnik
wielu kosmetyków

powodujà podra˝nieƒ i co wa˝ne, mogà
ich u˝ywaç osoby ze sk∏onnoÊciami do reakcji alergicznych. Piel´gnacja naturalnymi
preparatami stosowana by∏a ju˝ przed setkami, a nawet tysiàcami lat. Ju˝ wtedy zdawano sobie Êwietnie spraw´ z ich zbawiennego wp∏ywu na skór´, w∏osy i nastrój.
Znane by∏y na przyk∏ad kàpiele w mleku
i miodzie, wonne olejki do namaszczania
cia∏a i wiele innych.
Obecnie renesans prze˝ywajà ró˝nego
rodzaju naturalne oleje stosowane do celów kosmetycznych, np. arganowy, migda∏owy, laurowy, kokosowy. Có˝ takiego
w sobie majà, ˝e ciàgle cieszà si´ tak du˝ym uznaniem?

Olej migda∏owy
otrzymuje si´ poprzez
wyciskanie s∏odkich
Naturalne kremy sà
albo gorzkich migdadelikatne i skuteczne
∏ów. W kosmetyce
wykorzystuje si´ jedyce, antybakteryjne i Êciànie odmian´ s∏odkà.
gajàce. Jest stosowany
Zawiera szereg subtak˝e jako konserwant
stancji od˝ywczych,
kosmetyków.
witaminy A, E, D oraz
witaminy z grupy B,
Na rynku mo˝na spozawiera równie˝ dutkaç wiele innych natu˝e iloÊci kwasu linoralnych olejów stosowalowego i oleinowego.
Naturalne myd∏a sà coraz popularniejsze
nych do celów kosmeU˝ywany jest jako
tycznych, jednak z braku miejsca przedstask∏adnik balsamów i kremów. Dzi´ki swym
wi∏am tylko te najwa˝niejsze. Wszystkie
w∏asnoÊciom piel´gnacyjnym nale˝y do najnaturalne oleje mo˝na stosowaç w czystej
dawniej stosowanych olejów kosmetyczpostaci lub jako dodatek do kremów, balnych. Dzia∏a zmi´kczajàco i od˝ywczo na
samów i od˝ywek.
skór´, wzmacnia barier´ ochronnà naskórDo ∏ask wracajà tak˝e naturalne myd∏a,
ka, poprawiajàc poÊrednio nawil˝enie. Polektóre oprócz piel´gnacji, wykazujà cz´sto
cany szczególnie do piel´gnacji wra˝liwej
∏agodne dzia∏anie lecznicze.
i delikatnej skóry niemowlàt i ma∏ych dzieci,
Natura ofiarowuje nam wszystko, czego
a tak˝e dla kobiet w cià˝y.
potrzebuje nasze cia∏o, trzeba tylko umieç
to znaleêç i wykorzystaç.
Olej laurowy otrzymywany jest z liÊci
wawrzynu szlachetnego (drzewo laurowe).
Ma∏gorzata Grabczyƒska
Znany jest z w∏aÊciwoÊci antyseptycznych,
skutecznie likwiduje ∏upie˝, wspomaga gowiza˝ystka, gosia@makeupart.pl
jenie si´ ran, zwalczanie chorób skóry i ∏uszczycy, pobudza porost w∏osów. Ma równie˝
Przez tydzieƒ od ukazania si´ numeru b´d´ odpodzia∏anie przeciwtràdzikowe, oczyszczajàwiada∏a na pytania dotyczàce aktualnego tematu.

Olej arganowy to jeden z najbardziej cenionych olejów na Êwiecie. Pozyskiwany
jest z owoców drzewa arganowego i jak
wszystkie cenne oleje wyt∏aczany jest
na zimno. Dzia∏a na skór´ silnie regenerujàco, walczy mi´dzy innymi z tràdzikiem,
alergiami, ∏uszczycà, egzemà, wzmacnia
w∏osy i paznokcie, ∏agodzi agresywne dzia∏anie s∏oƒca i wiatru, przyspiesza gojenie
si´ ran, ma silne dzia∏anie nawil˝ajàce
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

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

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

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

22 745-55-00

www.geostar.waw.pl

GINEKOLOGICZNO-PO¸O˚NICZY
Dr n. med. Joanna Jacko

TEL.

Dr Igor WiÊniewski

TA XI - WESO¸ A
tel.

22 773 70 31, kom. 601 220 910

Dermatolog • Chirurg • Internista • Badania USG
Warszawa – Stara Miłosna

BIURO RACHUNKOWE

ul. Jeêdziecka 21F, lok. 17
Galeria Sosnowa, II p.

Licencja MF Nr 14424/99

Zapisy telefoniczne:

tel. 22 403 07 65, 530 512 245

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

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

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

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

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

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Prosimy przesy∏aç je e-mailem na adres:

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
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◗ Sprzedam bezpoÊrednio pó∏ bliêniaka w GÓRASZCE.
Pow. 145 m2, dzia∏ka 600 m2. Stan deweloperski 410 tys.
Dojazd asfaltem. Tel. 503 410 333.
◗ Sprzedam wspó∏udzia∏ 29/2791 z dzia∏ki nr 110/4, obecnie jako miejsce parkingowe przy ul. Pogodna oddzielna KW. 19000 PLN. Tel. 501057364
◗ Sprzedam mieszkanie na Placu Wojska Polskiego w Weso∏ej, powierzchnia 48,5m, 3 pokoje. Mieszkanie po remoncie, umeblowane, balkon, piwnica, 3 minuty do stacji kolejowej. tel. 513046180

REMONTY mieszkaƒ, elektryka,
hydraulika, glazura, cyklinowanie,
malowanie, g∏adê, uk∏adanie pod∏óg –
szybko i solidnie. Cena do uzgodnienia.
Tel. 785-972-835, 726-051-206. 12
◗ Sprzedam mieszkanie w∏asnoÊciowe bezczynszowe w centrum Weso∏ej – 63 m2. Tel. 500 539 319 tel. 609 451 908.
◗ Sprzedam dom wolno stojàcy 260 m2 na dzia∏ce 1055 m2
Stara Mi∏osna, tel. 791-647-242.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ 3100 metrów kwadratowych/320 z∏ za metr kwadratowy. Dom 70 metrów kwadratowych z mediami i po pe∏nym remoncie. WartoÊç domu 250 tys. Okolice Magdalenki, spokojnie i atrakcyjnie.
Kontakt: nieruchomosc5@gmail.com
◗ Sprzedam pokój z kuchnià, 27 m2, Goc∏awek, tel: 781496-613.

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
◗ Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 52 m2 (piwnica,
miejsce postojowe) na ul. Biesiadnej lub zamieni´ na
trzypokojowe najch´tniej w stanie deweloperskim
tel. 662 137 096.
◗ Zamieni´ dzia∏k´ budowlano-mieszkaniowà 1000 m2 w Starej Mi∏osnej ok. ul. Topolowej, wszystkie media w ulicy (jest
aktualny MPZP) na dzia∏k´ us∏ugowà ok. 1500 m2–2000 m2
w okolicy Starej Mi∏osnej do 3 km. Tel. 601-244-777.

Us∏ugi budowlane. Budowy,
remonty, wykaƒczanie wn´trz,
uk∏adanie kostki brukowej,
rozbiórki itp. Tel. 601 851 660
55

KARMY dla psów i kotów oraz
art. zoologiczne na telefon, z dostawà
do domu GRATIS. Zapraszamy!
Tel. 602-323-888, 22 760-82-42.
www.hauhau24.pl

◗ Sprzedam bezpoÊrednio Dom w Nowym Koniku. Dzia∏ka
1350 m2 ogrodzona dom 200m2 z gara˝em. Stan deweloperski zamkni´ty 537-066-265.

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4
◗ Sprzedam dom 100 m2 w samym centrum Sulejówka-Mi∏osny. Blisko sklepy spo˝ywcze, 3 minuty do pkp, skm.
Wi´cej informacji pod numerem telefonu 509-292-887.
◗ Sprzedam ma∏e mieszkanie (32 m2) lub zamieni´ na wi´ksze. Tel. (22) 773 21 02; 600 93 66 79.
◗ Dzia∏ka 1000 m2 wieÊ Cupel, vis a vis Serocka nad Zalewem Zegrzyƒskim, z domkiem letniskowym. tel.
695 432 111, 502 609 708.
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej,
w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà.
tel. 503 730 158.

GARDEN & PLEASURE

535-152-585
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I HYDRAULICZNE oraz
naprawy, fachowo i solidnie.
Stara Mi∏osna i okolice.
Tel. 509-358-336.

13

37

Tel.: 508 895 802, 22 773 30 44

◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ ANGIELSKI – Udziel´ korepetycji z j´zyka angielskiego,
na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum
(matura podstawowa), posiadam doÊwiadczenie w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz
osób doros∏ych. 35z∏/godzina lekcyjna, dojazd GRATIS
na terenie Starej Mi∏osnej tel. 535-635-635

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

Tel. 503 583 568

◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna, tel.
602 276 202.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach
szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel.
22 872 96 31, kom. 604 753 455.
◗ FIZYKA, MATEMATYKA – matury, studenci. Doje˝d˝am.
Dr 607-690-614.

Józefów, ul. NadwiÊlaƒska 40

tel. 601 851 660
◗ Sprzedam spodnie cià˝owe, stan b. dobry tel. 605077751
◗ Sprzedam saksofon de lux tenor 1500 pln. srebrny w dobrym stanie tel. 22 773-55-24
◗ SUKNIA ÂLUBNA sprzedam, rozm. 36, wzrost ok. 160cm,
bia∏a, cena salonowa 2800z∏, sprzedaje w cenie 490z∏.
zdj´cia wyÊle na e-mail. natka233@gmail.com
◗ Sprzedam keyboard CASIO CTK-411 -w bardzo dobrym
stanie. tel: 781-496-613
◗ Oddam. FOTO sprz´t do tradycyjnej fotografii: powi´kszalniki, suszarka, drobiazgi, aparaty, filmy. Dla hobbysty.
Tel. 609864466.

DORABIANIE KLUCZY
mieszkaniowych i samochodowych

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

tel.: 692 905 352

◗ Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie na os. zamkni´tym
w Starej Mi∏osnej – 86 m2 – 4 pokoje, kuchnia, 2 ∏azienki, lo˝a, piwnica, dwa miejsca parkingowe. Cena do
uzgodnienia. Tel. 22 773 34 11.
◗ Mieszkanie nowe do wykoƒczenia 96 m2, 4950 z∏ za m2.
Tel: 504-102-544.
◗ Sprzedam mieszkanie 83 m2, komfortowe z 2000 roku na
os. zamkni´tym, 4 pokoje, kuchnia widna, 2 ∏azienki, lod˝a, piwnica, 2 miejsca parkingowe w cenie. Mog´ przyjàç kawalerk´ w rozliczeniu. Cena do negocjacji.
Tel. 22 773 34 11.

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY

Sprzeda˝ mebli

◗ Sprzedam ma∏o u˝ywany balkonik inwalidzki. Tel.
514 548 659.
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131.
◗ Sprzedam podk∏ady w formacie MP3 dla zespo∏ów
na wesela, dancingi, zabawy itp. Dynamiczne, profesjonalne brzmienie. 3.500 szt + du˝o tekstów na 4 p∏ytach DVD. Cena 99,00 z∏ tel: 603-313-938.
◗ Sprzedam suknie Êlubnà (kszta∏t rybka, z podczepianym
trenem) firmy Sposabella. Do sukni do∏àcz´ welon, kwiat
na g∏ow´ oraz futerko. Na ˝yczenie mog´ udost´pniç
zdj´cia. Tel; 510-618-518, mail:olgasu@op.pl
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam,
tel 22 615-30-60.
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki, bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257.

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

◗ Kupi´ Chiƒskie znaczki pocztowe, przesy∏ki pocztowe
z Chin i Korei Pó∏nocnej, stare koperty listów, stare widokówki i karty pocztowe z Polski i krajów sàsiadujàcych,
tel. 602 511 582

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

OGRODY – Projektowanie i realizacja
Architektura Krajobrazu

mapy, ZUD, tyczenia,
inwentaryzacje
8

◗ KURTKA NARCIARSKA: Sprzedam damskà kurtk´ narciarskà Surfanic. rozmiar 38, waterproof 5000 mm. Czerwona. Tel. 608 641 885.
◗ BUTY SNOWBOARDOWE: Sprzedam u˝ywane jeden sezon buty snowboardowe LYTOS. rozmiar 40. Tel.:
608 641 885.
◗ Sprzedam rega∏ z szafà, kolor mahoƒ oraz 2 fotele, w´dki i maszyn´ do pisania „¸ucznik”. tel. 781 496 613
◗ SPRZEDAM u˝ywane du˝e BIURKO pod komputer w kolorze „olcha” z nadstawkà i bocznym regalikiem. Stan bardzo dobry, cena-270 z∏. Kontakt po godz. 18.00, tel. 691163-556.

Pracownia Sztuki Ogrodowej

US¸UGI GEODEZYJNE

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

◗ Sprzedam ∏adnà kawalerk´ z widnà, du˝à kuchnià w Weso∏ej. Media, K. W., bardzo dobra komunikacja. Mieszkanie bardzo ciche i ciep∏e, blok po generalnym remoncie.
tel. 22 773 41 75 po godz. 17.
◗ Sprzedam lub wynajm´ ∏adne, jasne mieszkanie na osiedlu Akacjowa – Stara Mi∏osna. 62 m2, 3 pokoje, 2 pi´tro,
piwnica, z 2002 roku, do odÊwie˝enia. Tel. 789 373 151.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢

www.energetyczneswiadectwo.pl

Kompleksowa obs∏uga nieruchomoÊci

Tel. 601 262 086.

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE
tel. 721 500 700

ZARZÑDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOÂCIAMI
Tel. 608-053-676, 22 497-67-27
e-mail: biuro@bznprofil.pl REFERENCJE

◗ 7000 m2 okolice Stanis∏awów k. Miƒsk Maz. 18 z∏/m2
WieÊ Kàty Borucza. Urokliwa, budowlana, las, rzeczka,
lub po∏ow´ tel. 609 864 466.
◗ Sprzedam BEZPOÂREDNIO Êrodkowy segment 250 m2
w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Poezji 14. Stan deweloperski
(+media), pow. dzia∏ki 158 m2. Tel. (25) 781 15 34.

56

◗ ZAMIENI¢ lub sprzedam MIESZKANIE – 49 m2, 2 pokoje
Sulejówek nowe bloki Pi∏sudskiego, stan developerski,
termin oddania VI 2013r. – 259 000 z∏. Zamieni´ na
mieszkanie w Starej Mi∏osnej-mo˝liwa dop∏ata. Tel. 535635-635, informatykwesola@gmail.com
◗ Sprzedam mieszkanie 2 pokoje (50m), nowe wykoƒczone, w bloku z winda. Stara Mi∏osna ul. Mazowiecka.
Do mieszkania przynale˝y komórka lokatorska – cena 366
tys. Do negocjacji tel. 519 125 975

68

NIERUCHOMOÂCI

48

US¸UGI OGRODOWE
• Wycinanie i podcinanie drzew
• Drewno kominkowe
• Porzàdkowanie ogrodów
19

Tel. 513-148-238
TRANSPORT – wywóz gruzu,
mebli, liÊci, ga∏´zi. Sprzàtanie
piwnic, gara˝y. Oczyszczanie
dzia∏ek, placów po budowie.
Tel. 607-390-585
49

22

Budowa: KOMINKI ,
GRILLE OGRODOWE,
W¢DZARNIE, kompleksowo.
Tel. 603-555-456

89

Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.

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. Olgà Turskà, tel. 607 288 348.
Redakcja

◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie – nauka,
przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdów,
j´zyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz j´z. ros. Tel. 504 69 79 18.
◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach z j´z. polskim
na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja
tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie do matury i prezentacji, Weso∏a, tel. 22 773 40 87.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie nauczania. Tel. 22 773 28 07

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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◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci w nauce, odrobiç lekcje, poszerzyç wiedz´. Dostosowanie zaj´ç do potrzeb ucznia. Etap wczesnoszkolny kl.
I-III. Dojazd gratis. Tel: 728 814 601.
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, dla osób STARSZYCH promocja! Zaj´cia indywidualne prowadzone przez
studenta. Efektywna, spokojna nauka korzystania z INTERNETU oraz podstawowych funkcji komputera. 533 404 404.

US¸UGI ÂLUSARSKIE – naprawa
i wymiana zamków – dorabianie kluczy.
OSTRZENIE – cà˝ek, no˝yczek, no˝y i sitek
do mi´sa no˝y do krajalnic, siekier, sekatorów,
no˝yc, no˝y do kosiarek, ∏aƒcuchów do pi∏.
Weso∏a, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 11
tel. 508 348 728, 501 256 908, 22 773 73 88

87

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

• DREWNO KOMINKOWE
• US¸UGI OGRODOWE
• WYCINKA DRZEW
• ODÂNIE˚ANIE
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Tel. 508 348 728, 501 256 908
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

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

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

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

• Nowe NIŻSZE CENY 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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salonie

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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◗ Indywidualne zaj´cia logopedyczne w domu pacjenta
prowadzone przez dyplomowanego pedagoga – logoped´ (m. in. terapia opóênionego rozwoju mowy, wad wymowy, zaburzeƒ tempa mowy) tel. 609 503 663
◗ Absolwentka filologii rosyjskiej udzieli korepetycji z J¢ZYKA ROSYJSKIEGO. Pomoc w odrabianiu lekcji, przygotowanie do matury i in. Przyst´pne ceny! Tel. 603 779 535
◗ ANGIELSKI: Absolwentka Filologii Angielskiej na UW
udzieli korepetycji z j´z. angielskiego dzieciom i m∏odzie˝y szkolnej.(Dyplom licencjata, C1). tel. 608 641 885

67

KOREPETYCJE

◗ Studentka Uniwersytetu Warszawskiego pomo˝e w odrabianiu lekcji dzieciom w wieku wczesnoszkolnym. Mo˝liwoÊç w domu ucznia 507 200 496
◗ ANGIELSKI – student filologii angielskiej ze specjalizacjà
nauczanie j´zyka angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim udzieli korepetycji z j´zyka angielskiego dzieciom i m∏odzie˝y. Dojazd. Tel: 792522352
◗ MATEMATYKA – student piàtego roku PW udzieli korepetycji dla uczniów gimnazjum. 508-529-094
◗ MATEMATYKA. DoÊwiadczony matematyk pomo˝e rozwiàzaç problemy matematyczne na poziomie szko∏y podstawowej i gimnazjum, tel. 502.440.321

!!! POGOTOWIE KOMPUTEROWE !!!

Tel. 502 923 453
domikomp@domikomp.pl
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◗ 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.
◗ Business/General English – lektorka akademicka
tel: 604 433 728.
◗ Chemia z doÊwiadczonym nauczycielem na poziomie
gimnazjum i liceum oraz przygotowanie do matury, tel.
514 343 424.
◗ MATEMATYKA NA PIÑTK¢! Studentka finansów udzieli
korepetycji z matematyki na ka˝dym poziomie szkolnym.
Dojazd. Tel. 796 877 744.

◗ J¢ZYK ANGIELSKI – licencjonowany amerykaƒski nauczyciel ch´tnie pomo˝e osobom uczàcym si´ angielskiego.
Wszystkie poziomy, konwersacje i przygotowanie do egzaminów. Indywidualne metody i materia∏y dla ka˝dego
ucznia. Tel. 667-774-878

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1 i 2.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761

◗ MATEMATYKA (TAK˚E PO ANGIELSKU) – nauczycielka
matematyki wszystkich poziomów szkolnych, pomo˝e
z trudnoÊciami, nadrobieniem zaleg∏oÊci oraz rozszerzeniem wiedzy. Indywidualne sposoby nauczania dostosowane do ka˝dego ucznia. Tel. 667-774-878
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach. 515-34-94-60.
◗ CHEMIA – dojazd do ucznia. Nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie do klasówek i testów. Kontakt: 503410723

ANTENY satelitarne i naziemne,
DEKODERY, monta˝ naprawa,
ustawienia. Trwam, Cyfra, Polsat, N.
oraz zestawy bez op∏at, 30 kana∏ów po polsku. www.lemag-tvsat.waw.pl, ul. B. Czecha 29, tel: 22 815-47-25, 501-123-566. 80
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI. Wszystkie poziomy.
Korepetycje, konwersacje, nadrabianie zaleg∏oÊci w szkole. Studentka anglistyki i iberystyki. Dojazd do ucznia.
Tel: 0-518-339-517.
◗ M∏oda absolwentka licencjatu BA Hons na uczelni angielskiej udzieli korepetycjij oraz konwersacji z j´zyka angielskiego. Udzielam lekcji dla szko∏y podstawowej, gimnazjum, liceum (przygotowania do matury ustnej!) oraz doros∏ych (BE, BFE, ICE). Tel. 884 350 774.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedania wózek dzieci´cy firmy X-lander xt. Stan b. dobry. W zestawie: spacerówka oraz gondola wraz z adapterami do zamocowania na stela˝u, Êpiworki. Kolor grafitowy. Model z 2010 r. Cena 400 z∏. Tel. 601864390.

TANIE PRASOWANIE
TRANSPORT GRATIS
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przy zamówieniu 40 z∏.

Tel. 796 118 256, 667 061 140.

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

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

tel. 531 359 700

Psycholog, terapeuta,
pedagog specjalny

STOLARNIA

TANIO – 694-927-912
www.educzar.pl

przyjmuje zlecenia
603-673-777
97

◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà,
uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje. tel. 600 432 140.
◗ Zaopiekuj´ si´ osobà starszà le˝àcà lub potrzebujàcà pomocy przy codziennych pracach. Posiadam doÊwiadczenie. Ewentualnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Sprzàtanie,
gotowanie i inne prace domowe. Jestem sumienna, uczciwa i pracowita. Tel. 660 421 540.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem w Starej Mi∏osnej lub okolice.
Posiadam doÊwiadczenie, referencje, prawo jazdy bez na∏ogów. Tylko Powa˝ne oferty Tel: 534-046-650.
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem w dzielnicy Wawer, Goc∏awiu, Praga P∏d. Jestem dyspozycyjna, posiadam referencje. 504-253-579.

WYNAJM¢
◗ Do wynaj´cia (lub sprzedam) mieszkanie 56 m2 – Osiedle
Al. Akacjowa-Stara Mi∏osna, 2pokoje, parter, ogródek.
Tel. 600 150 845.

GLAZURA–GRES
UK¸ ADANIE
Profesjonalnie

501-586-056
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◗ Do wynaj´cia budynek mieszkalny 65 m2, dwupokojowy.
Ocieplony, zadbany. Weso∏a, okolice Urz´du Dzielnicy.
Tel. 22 773 73 36.
◗ Do wynaj´cia samodzielne mieszkanie w Halinowie. Oficyna. tel: 603 313 938.

TAROT, RUNY
podpowiem, doradz´, wys∏ucham,
poszukamy z kartami najlepszego
rozwiàzania. ZAPRASZAM.

Tel. 602 323 888, 692-506-275
◗ Mam pokój do wynaj´cia w Weso∏ej-Zielona, mieszkanie
w bloku, tel. 790 202 938.
◗ Do wynaj´cia 2 pokoje, kuchnia, ∏azienka, oddzielne wejÊcie
Sulejówek Mi∏osna, 2 minuty od stacji PKP. Tel. 22 783 52 16.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 55 m. Blisko pkp, skm, km, przystanek autobusowy oraz sklep spo˝ywczy. Tel. 509-871-162.

◗ Przyjm´ uczciwà, dok∏adnà osob´ do sprzàtania mieszkania 110 m2 bez zwierzàt, jeden raz w tygodniu. Stara Mi∏osna. Tel. 600-045-104.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem lub osobà starszà. Pomoc dziecku w nauce. Osoba z wykszta∏ceniem pedagogicznym,
odpowiedzialna. Tel. 519 787 400.
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◗ G∏ówna Ksi´gowa z 20-letnim doÊwiadczeniem podejmie
prac´. Pe∏na ksi´gowoÊç firmy. Licencja Ministerstwa Finansów. Ca∏y lub pó∏ etatu. Dorywcza lub sta∏a, PIT.
Tel: 508 191 801, e mail: bm1@poczta.onet.eu.
◗ Poszukuj´ osoby do nauki j´zyka angielskiego, do dwójki
dzieci (6 i 7 lat) w domu tel. 609 503 663.
◗ „Z∏ota ràczka” us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel.: 507 097 028.

Do Biura NieruchomoÊci Inter-Transfer w Warszawie-Weso∏ej poszukujemy: Manager biura obs∏ugi
klienta, Agent nieruchomoÊci. Mile widziane
doÊwiadczenie w bran˝y na rynku nieruchomoÊci.
Aplikacje (CV + list) z dopiskiem stanowiska prosimy
przesy∏aç na adres e-mail biuro@nieruchomosci-wesola.com.pl, tel. 22 773-55-49, 886-942-260.

◗ Wykonam remont mieszkania, domu w szerokim zakresie.
Ma∏e i du˝e prace. Solidnie i tanio!!!!! Tel. 668 84 59 31.
◗ Drobne naprawy i remonty – „z∏ota ràczka” – szybko i solidnie – tel. 790 700 170.
◗ Sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie okien
tel. 503 836 166, 511 210 315.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. Tel. 22 78328-37, 606-752-724.
◗ T´pi´ szkodniki, prusaki, mrówki, szczury, pluskwy skutecznie. tel. 22 642 96 16.
◗ M∏oda, energiczna przyjmie sprzàtanie domu, mieszkania 1 lub 2 razy w tygodniu tel. 88 99 70 158.
◗ Podejm´ si´ drobnych prac porzàdkowych – odÊnie˝anie,
sprzàtanie. Tel. 536-920-306.
◗ DoÊwiadczona osoba z udokumentowanym wykszta∏ceniem pedagogicznym poszukuje pracy jako opiekunka lub
niania. Referencje. Praktyka krajowa i zagraniczna. Opieka nad osobami chorymi, niepe∏nosprawnymi, starszymi
i dzieçmi. Tel: 22 813 24 14, 794 999 829.
◗ Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje.
Tel. 507 542 645.

www.masazewesola.pl
tel.

609 450 200
2

Zapraszamy na masa˝e w soboty!
◗ Drobne naprawy i remonty - z∏ota ràczka - tel. 601313561.
◗ Ch´tnie zajm´ si´ sprzàtaniem, opiekà nad dzieckiem lub
osobà starszà. Tel. 603-310-664.
◗ Opieka w domu, gotowanie, zakupy, spacery – tel.
503 836 166, 511 210 315.
◗ Stolarz przyjmie zlecenia (pogotowie stolarskie 24h)
tel. 695 315 532.

URODZINY Z KLAUNEM
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◗ J´zyk NIEMIECKI. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia.
500 720 523.
◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci w nauce, odrobiç lekcje, poszerzyç wiedz´. Dostosowanie zaj´ç do potrzeb ucznia. Etap wczesnoszkolny kl.
I–III Dojazd gratis. tel: 0728814601

Us∏ugi Remontowo-Budowlane

od A do Z
SZYBKO •TANIO •TERMINOWO •SOLIDNIE

537-066-265

Tel. 508 348 728, 501 256 908

PRACA – DAM/SZUKAM

na telefon, z dostawà.

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

DYWANÓW,
TAPICERKI MEBLOWEJ
MASZYNÑ RAINBOW

58

Weso∏a, Trakt Brzeski 68 (przystanek Nizinna)
pon.-pt. 9-17, sob. 9-13, tel. 609-711-754

85

Mi´dzylesie

Z J¢ZYKA POLSKIEGO
gimnazjum, liceum
tel. 722 050 702
www.polski.waw.pl

10 LAT PRACY I GWARANCJI!
tel. 501 075 034
99

poprawki, przeróbki • szycie na miar´
przeszycia • szycie firan, zas∏on, obrusów
wyprzeda˝ biustonoszy (koƒcówki serii) 70

STRZY˚ENIA PSA I KOTA
880-352-900

www.e-jkk.net.pl

US¸UGI KRAWIECKIE, KALETNICTWO

STUDIO

PRANIE, TRZEPANIE

92
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US¸UGI OGRODOWE

• WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
• SPRZÑTANIE GA¸¢ZI I LIÂCI
• POMOC W PRACACH OGRODOWYCH

79

Tel. 660-769-211

DOMOWA CZUJKA DYMU
Genius H oraz Genius Hx

81

MEBLE NA WYMIAR
kuchnie, szafy wn´kowe, z lustrami,
wolnostojàce, garderoby, zabudowy
wn´k, rega∏y, komody, inne...
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◗ Terapeuta (reedukator) – pomoc dzieciom z trudnoÊciami
w uczeniu si´ matematyki, dysleksji, dysgrafii i dysortografii. Diagnoza dojrza∏oÊci szkolnej 5 i 6-latków. Dojazd
do domu. Tel. + 48 791 23 50 25.

tel. 600 030 096

REKLAMA
50

◗ Sprzedam fotelik samochodowy dla dzieci 0–9 kg MAXI-COSI stan b. dobry. Kolor turkusowy z czarnà budkà.
Cena 150z∏. tel. 601 864 390.
◗ Sprzedam nowe buty dzieci´ce ortopedyczne firmy Daniel, rozmiar 20 (d∏. stopy 15cm) kolor niebieski (kupi∏am
za ma∏e), cena 95z∏. Tel. 605077751.
◗ Mam do sprzedania elastycznà chust´ do noszenia maluszka, kolor niebieski. Wymiary 6m/50cm. Tel. 799 176 777.
◗ Sprzedam kombinezony zimowe, kolor niebieski, rozmiar: 56,74,80 cena 20 z∏. Tel. 601864390.

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà, uczciwà, bez na∏ogów, z aktywnym prawem jazdy i doÊwiadczeniem, równie˝ z dzieckiem niepe∏nosprawnym. Tel. 784 510 476.

w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
Informacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç pod
adresem e-mailowym reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub od naszych przedstawicieli handlowych:
Konrad Skorupka – 607-314-667
konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
Olga Turska – 607-288-348
olga.turska@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Alicja Zubkiewicz-Jarzynowska

Pediatra Homeopata
wizyty domowe: tel. 601 982 111
alicja.jarzynowska@gmail.com
gabinet: 05-077 Warszawa-Wesoła
ul. Kameliowa 12

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

UŻYWANA ODZIEŻ Z EUROPY.
NAJNIŻSZE CENY W MIEŚCIE.
40 zł/kg, a w piątki – 30 zł/kg.

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), Warszawa-Wesoła

tel.

(22) 773 21 12; 518 662 799

GODZINY OTWARCIA: Pon.–Pt. 8.00–20.30
Sobota 9.00–13.00

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE
LECZENIE DZIECI I DOROSŁYCH:
w
w
w
w

w Protetyka
Leczenie zachowawcze
w Chirurgia
Leczenie ortodontyczne
w Implantologia
Zabiegi estetyczne
Diagnostyka radiologiczna na miejscu: pantomogram,
rtg cyfrowe, cefalometria, tomograﬁa szczęk i zatok

Bezpłatny przegląd stomatologiczny:
DOROŚLI – 2x w roku, DZIECI – 3x w roku
Możliwość płatności kartą

www.lecznicaelixir.pl
Jesteśmy na Facebooku – Lecznica Stomatologiczna Elixir

Licencja nr 51

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

ZARZÑDZANIE NIERUCHOMOÂCIAMI
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

PROWADZENIE EWIDENCJI KSI¢GOWEJ
DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
V E-konto – dost´p internetowy 24h/dob´ do indywidualnych kont ksi´gowych

601 355 130

oddzwoni´

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

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

A.T. Konto Zarzàdzanie i Ksi´gowoÊç
ul. GoÊciniec 158, 05-077 Warszawa-Wesoła

tel. 533-804-802
www.atkonto.pl

„Rynek pracy czeka”
zakup współﬁnansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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

