Marzec

2013

r.

Nr

145

ISSN 1509-0833

W E S O ¸A

W numerze m.in.:

Powrót WOW
Z prac Rady Dzielnicy
Co to jest eWUÂ?

– str. 2

– str. 5

str. 8
BO

O

K

u!

PTTK zaprasza –

– str. 6

Fot. Anna Mastalerz

FA
A
N
Y
ST

EÂ

M

– str. 16
JE

De Mono!

CE

Wygraj bilety na koncert

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

www.szkolybulhaka.pl

Pierwsze Gimnazjum Autorskie
im. Emanuela Bułhaka
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. Emanuela Bułhaka

ul. Trakt Brzeski 63,
05-077 Warszawa – Wesoła
tel. 22 773 36 00
sekretariat@szkolybulhaka.pl

UWAGA!
trwa rekrutacja
do gimnazjum

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

1

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie
tka∏y nasze przychodnie – z 19 tys. zarejestrowanych pacjentów
a˝ 1.600 osób nie zosta∏o zweryfikowanych
przez ten system jako p∏atnicy sk∏adek. Odpowiadajàc na pytania radnych, zapewni∏, ˝e
na razie nie podjà∏ ˝adnych dzia∏aƒ zwiàzanych
ze zmianà struktury zatrudnienia, a co za tym
idzie, dost´pnoÊci lekarzy i ˝e robi wszystko,
aby takich zmian nie by∏o.
Nast´pnie radni przystàpili do uchwalania
stanowiska w sprawie przebiegu WOW przez
Weso∏à. Punkt ten przebiega∏ w cieniu jakiejÊ
niezrozumia∏ej gry ze strony radnych PiS-u.
Najpierw przewodniczàca klubu PiS zaproponowa∏a, aby powo∏aç wspólnà komisj´, która
z trzech przed∏o˝onych projektów przygotuje
jeden wspólny projekt. Rada jednomyÊlnie wyrazi∏a na to zgod´. Komisja zosta∏a powo∏ana w sposób mocno reprezentatywny: dwie
osoby z trzyosobowego klubu PiS, dwie z PO
(w tym jedna by∏a autorkà alternatywnego
wobec klubowego projektu uchwa∏y), jedna ze
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego i jeden radny niezrzeszony. Po burzliwej, ale doÊç konstruktywnej dyskusji zosta∏ wypracowany kompromisowy projekt stanowiska. Jednak po wznowieniu
obrad okaza∏o si´, ˝e klub PiS nie wycofuje
swojego projektu i odrzuca ten wypracowany
wspólnie... Dobra godzina ma∏o konstruktywnych dyskusji i w koƒcu w g∏osowaniach Rada
Dzielnicy najpierw odrzuca projekt wniesiony
przez PiS, a nast´pnie po naniesieniu kilku
drobnych poprawek przyjmuje ten uzgodniony
wspólnie. Niestety nie jednomyÊlnie, bo dwie
osoby z PiS wstrzymujà si´ od g∏osu. Ostatecznie Rada uchwali∏a:
W zwiàzku z prowadzonymi na zlecenie
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia∏ w Warszawie pracami projektowymi w zakresie przebiegu i wst´pnej lokalizacji infrastruktury drogowej oraz wskazania wariantu preferowanego zarówno
w zakresie przebiegu trasy S-17 jak i przedstawionych wariantów w´z∏ów drogowych
na odcinku W´ze∏ „Drewnica” – W´ze∏ „Zakr´t”, Rada Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
z uwagi na uwarunkowania Êrodowiskowe,
komunikacyjne i przestrzenne Dzielnicy podtrzymuje niezmienne, spójne z wolà lokalnej
spo∏ecznoÊci stanowisko w sprawie przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy:
1. Podtrzymujemy dotychczasowe stanowiska zarówno Zarzàdu jak i Rady Dzielnicy

Z prac Rady Dzielnicy
W lutym Rada Dzielnicy
obradowa∏a dwukrotnie.
Po raz pierwszy w poniedzia∏ek 18 lutego, na sesji
nadzwyczajnej, ocenia∏a
wykonie bud˝etu naszej
dzielnicy za rok 2012.
Przedstawione przez Zarzàd sprawozdanie nie wywo∏a∏o zbyt goràcej dyskusji, byç mo˝e dlatego,
˝e praktycznie przez ca∏y ubieg∏y rok bud˝et by∏
na bie˝àco nowelizowany, a Rada dzi´ki temu
mia∏a w niego sta∏y wglàd i pe∏nà orientacj´
w jego wykorzystywaniu. Warto jedynie podkreÊliç, ˝e dzi´ki gospodarskim zabiegom Zarzàdu (sprawne przenoszenie wszelkich, nawet
drobnych nadwy˝ek ze zrealizowanych inwestycji na te b´dàce w toku), po raz pierwszy
w historii uda∏o si´ osiàgnàç niewiarygodnie
wysoki wskaênik wykonania w zakresie wydatków inwestycyjnych. Wyniós∏ on 99,6%, co
oznacza, ˝e z ogólnej sumy 15 mln z∏, jakie mieliÊmy na zesz∏oroczne inwestycje, niezagospodarowane zosta∏o zaledwie 60 tys. z∏. Na wniosek Komisji Bud˝etu Rada przyj´∏a sprawozdanie z wykonania bud˝etu za rok 2012.
Kolejne posiedzenie rady odby∏o si´ 20 lutego. Na poczàtku sesji wp∏yn´∏y trzy wspó∏brzmiàce wnioski o uzupe∏nienie porzàdku obrad o podj´cie stanowiska w sprawie planów
budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy
przez Weso∏à. Punkt ten zosta∏ wprowadzony
do porzàdku obrad jednomyÊlnie. JednoczeÊnie, w zwiàzku z pismem MPWiK, w którym
zostaliÊmy poinformowani, ˝e ich przedstawiciel nie dotrze na sesj´, punkt nt. inwestycji
wodno-kanalizacyjnych na terenie naszej dzielnicy zosta∏ przesuni´ty na kolejnà sesj´.
Kolejny punkt mia∏ dotyczyç planowanych
na naszym terenie wi´kszych inwestycji (bloki,
sklepy wielkopowierzchniowe), na które pozwolenia na budow´ wydaje centralnie Wydzia∏
Architektury dla m.st. Warszawy. W zwiàzku
z tym, ˝e obecnie nie sà procedowane ˝adne takie wnioski, punkt ograniczy∏ si´ do informacji
o procedurach obowiàzujàcych w takich sprawach. Nast´pnie Rada rozpatrywa∏a informacj´
o funkcjonowaniu s∏u˝by zdrowia w naszej
dzielnicy. Obecny na sesji dyrektor SPZLO dr Dariusz Ma∏ecki przekaza∏ informacj´ o problemach, jakie po wdro˝eniu systemu eWUÂ spo-

Spotkanie w sprawie
ul. Cyklamenowej
Wydzia∏ Infrastruktury Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy zaprasza wszystkich mieszkaƒców ul. Cyklamenowej oraz
inne osoby zainteresowane jej budowà na
prezentacj´ projektu oraz konsultacje zawartych w nim rozwiàzaƒ technicznych.
Spotkanie odb´dzie si´ w Sali Rady
Dzielnicy naszego Urz´du, przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33, w poniedzia∏ek 25 marca 2013 r. o godzinie 17.00.

nie wyra˝ajàce zgody na poprowadzenie
trasy S-17 przez teren Dzielnicy Weso∏a.
2. W przysz∏oÊci wszelkie rozwiàzania techniczne zwiàzane z przebiegiem Wschodniej Obwodnicy Warszawy powinny
uwzgl´dniaç wnioski i postulaty Rady
Dzielnicy Weso∏a, Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a oraz mieszkaƒców Weso∏ej.
Dalsze punkty sesji przebiega∏y ju˝ bez wi´kszych emocji. Rada zaopiniowa∏a pozytywnie
proponowany pakiet zmian do tegorocznego
bud˝etu, zapozna∏a si´ z ciekawà prezentacjà
multimedialnà z realizacji ubieg∏orocznych inwestycji (wi´cej na ten temat przygotuj´ do nast´pnego numeru „WS”), harmonogramem tegorocznych inwestycji, informacjà o organizacjach i instytucjach realizujàcych zadania z zakresu kultury i sportu oraz o stanie uregulowaƒ
w∏asnoÊciowych gruntów na potrzeby tegorocznych inwestycji (wsz´dzie sà uregulowane).
Na koniec sesji dosz∏o do zaplanowanej jeszcze na poczàtku kadencji zmiany Wiceprzewodniczàcej Rady. W miejsce ust´pujàcej z tej funkcji pani Iwony Kerschke zosta∏a wybrana pani
Lidia Cybulska-Przes∏aw. Korzystajàc z okazji
chcia∏em serdecznie podzi´kowaç pani Iwonie za dwa lata Wspó∏pracy, pomocy w prowadzeniu obrad i reprezentowaniu Rady
na ró˝nych uroczystoÊciach i spotkaniach.
Kolejna sesja zaplanowana jest na czwartek
21 marca br., jak zwykle o godz. 14.00 w sali
obrad Rady Dzielnicy w budynku naszego
Urz´du. Program b´dzie dost´pny na 7 dni
przed sesjà w Internecie, a wszystkich zainteresowanych obradami serdecznie zapraszam.

Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

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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JesteÊmy uczestnikiem programu

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Plac Wojska Polskiego

Sprawy bie˝àce
W nawiàzaniu do mojego artyku∏u zamieszczonego w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich” nr 142 z grudnia
2012 roku, a mówiàcego
mi´dzy innymi o zmianie
organizacji ruchu na naszym osiedlu – z inspiracji
naszej mieszkanki Pani Alicji Napiórkowskiej wystàpi∏em do w∏adz dzielnicy o opracowanie zmiany projektu organizacji
ruchu dotyczàcego wprowadzenia zakazu skr´tu
w lewo na wysokoÊci krzy˝a, co mia∏o na celu
zmniejszenie iloÊci samochodów wje˝d˝ajàcych
na rondo Okuniewska z naszego osiedla.
Dzielnica stosowny projekt opracowa∏a i przes∏a∏a do Biura Drogownictwa i Komunikacji – do
In˝yniera Ruchu m.st. Warszawy. In˝ynier ruchu
m.st. Warszawy pismem z dnia 18.01.2013 r. projekt Urz´du Dzielnicy zawiesi∏ do czasu uzupe∏nienia wyszczególnionych w ww. piÊmie poprawek
dotyczàcych przedmiotowego skrzy˝owania,
a tak˝e rozwiàzania problemu Ronda Okuniewska,
o którym te˝ pisa∏em w przytoczonym artykule.
Modernizacja tego˝ ronda uzale˝niona jest od
zgody Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia∏ Regionalny w Warszawie na przekazanie
gruntu (dzia∏ki nr 5/21 i 5/23) pod istniejàcymi

drogami osiedlowymi, wyprowadzajàcymi ruch na rzeczone rondo – zaznaczone na za∏àczonym schemacie
kolorem pomaraƒczowym.
OczywiÊcie, ze wzgl´du na okrojony
bud˝et Dzielnica w najbli˝szym czasie
nie ma mo˝liwoÊci wykupu gruntu
pod ju˝ istniejàcymi drogami, dlatego
te˝ czynione sà zabiegi o przekazanie
go nieodp∏atnie lub za symbolicznà
z∏otówk´ na rzecz Dzielnicy.
Realizujàc to przedsi´wzi´cie byliÊmy ju˝ z Burmistrzem Dzielnicy Panem
Edwardem K∏osem w dniu 21 stycznia
br. u Prezesa Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej, a w dniu 30 stycznia
br. Pan Burmistrz Edward K∏os z Zast´pcà Burmistrza Panem Krzysztofem
Kacprzakiem goÊcili u dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia∏ Regionalny Warszawa, oczywiÊcie w tej samej sprawie, jako ˝e grunt ten jest w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa,
ale we w∏adaniu wy˝ej wspomnianej agencji.
Optymizmem mo˝e napawaç fakt, ˝e w dniu 25
lutego br. In˝ynier Ruchu m.st. Warszawy Pan Janusz
Galas na wniosek Burmistrza Dzielnicy Pana Edwarda K∏osa dokona∏ osobiÊcie lustracji istniejàcego ronda, zapoznajàc si´ jednoczeÊnie z jego projektem.
U wszystkich zainteresowanych stron widaç
dobrà wol´ doprowadzenia do fina∏u zamierzenia inwestycyjnego pt. „Modernizacja Ronda
Okuniewska” – co napawa nas, zainteresowanych, daleko idàcym optymizmem.

PS. Serdeczne s∏owa podzi´kowania od Paƒstwa
i mojej skromnej osoby kieruj´ pod adresem Pana
LeÊniczego Piotra Ryby i st. chor. Artura Kosiby
z 1. WBPanc. oraz st. chor. Piotra Kupca, st. chor.
Tomasza Filipowskiego, p∏k. rez. Zygmunta Pawliny, chor. rez. Mariana Kabrownika, sier˝. rez.
Zdzis∏awa ˚akliki i p∏k. Andrzeja Roli, za usuni´cie kilku po∏amanych i suchych drzew w rejonie
gara˝y, domu dzia∏kowca i ciàgu spacerowego
do lasu, zagra˝ajàcych naszemu bezpieczeƒstwu.
Serdecznie pozdrawiam!

dr Stefan S∏owikowski
Wiceprzewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a

Włoska Restauracja MELA VERDE

Serdecznie
zapraszamy na
(pizze, pasty, dania mięsne, świeże owoce morza oraz desery własnej produkcji).

Potrawy serwowane w naszej restauracji swoim smakiem
zaskoczą najbardziej wymagające podniebienia.
Organizujemy wesela, komunie, imprezy rodzinne
i okolicznościowe oraz spotkania biznesowe.

ul. Cisowa 1, 05-077 Zakręt
gm. Wiązowna
tel. 22 379 00 03
www.hotelmelaverde.pl
biuro@hotelmelaverde.pl
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AktualnoÊci z M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy
Witamy, MRDW znowu zaczyna intensywnà prac´. OczywiÊcie nie oznacza to, ˝e do tej
pory nic nie robiliÊmy ☺ . Tak
wi´c, w naszej przysz∏ej dzia∏alnoÊci przewidujemy: koncerty, pikniki, zawody. Najbli˝szà okazjà do zabawy b´dzie
koncert 2 marca w OÊrodku Kultury Weso∏a.
Serdecznie zapraszamy! Zagra mi´dzy innym
Komandos, zespó∏ m∏odych, aktywnych lice-

alistów. Zajmiemy si´ tak˝e nadchodzàcym
koncertem w kwietniu i piknikiem Weso∏ej!
OczywiÊcie zapraszamy wszystkich do wspó∏pracy z nami, organizujemy regularne spotkania naszej m∏odzie˝owej rady, sà one dost´pne dla wszystkich, a tak˝e mo˝na si´ z nami
skontaktowaç, wchodzàc na naszà stron´ na
fb – https://www.facebook.com/mrdwesola.
M∏odzie˝owa
Rada Dzielnicy Weso∏a

Nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy przygotowuje si´ do udzia∏u w miejskiej kampanii informacyjnej dotyczàcej wprowadzenia nowego
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Planowane sà spotkania dla zarzàdców
nieruchomoÊci, jak te˝ w∏aÊcicieli domów wolno
stojàcych. Ich celem b´dzie bezpoÊrednie prze-

kazanie informacji osobom zainteresowanym
o sposobie wype∏niania deklaracji i nowych zasadach odbioru odpadów. Spotkania odb´dà si´
w kwietniu i maju br.
Informacje o terminach i miejscu spotkaƒ podane zostanà na stronie internetowej Urz´du Dzielnicy Weso∏a www.wesola.waw.pl.

Wojewoda Mazowiecki informuje o cyfryzacji
telewizji naziemnej na terenie Mazowsza
W dniu 19 marca 2013 r. nastàpi wy∏àczenie
naziemnej telewizji analogowej na terenie województwa mazowieckiego, co oznacza, ˝e dotychczasowa tradycyjna technika nadawania sygna∏u drogà analogowà zostanie zastàpiona technologià cyfrowà. Jednoczesny odbiór obu
sygna∏ów telewizji nie b´dzie mo˝liwy.

By wcià˝ korzystaç z telewizji, trzeba wczeÊniej przygotowaç swoje odbiorniki do odbioru
telewizji cyfrowej.
W zawiàzku z przejÊciem z sygna∏u analogowego na cyfrowy o szczególnà uwag´ prosimy
mieszkaƒców wspólnot i spó∏dzielni mieszkaniowych w budynkach komunalnych, odbiera-

 Listy do redakcji

sugerujàc trafniejszy ich dobór. Natychmiast
po uzyskaniu odpowiedzi od ww. przeka˝´ Panu
Ambasadorowi efekty mojej interwencji. Nie mo˝emy si´ godziç na to, aby naszà wspólnà przestrzeƒ
wype∏nia∏y reklamy wszelkiego rodzaju produktów
czy us∏ug, aby umieszczano je wsz´dzie i bez ˝adnej refleksji. Stawianie reklam o treÊci mogàcej uraziç czyjeÊ uczucia religijne w bezpoÊrednim sàsiedztwie figury Matki Boskiej, jak Pan s∏usznie zauwa˝y∏
stanowiàcej sacrum dla osób wierzàcych, w ogóle
nie powinno mieç miejsca. Dlatego tak wa˝ne sà
dla mnie informacje o tego typu incydentach, dajàce mo˝liwoÊç odpowiedniego zareagowania.
Jeszcze raz dzi´kuj´ za s∏usznà uwag´ i gratuluj´ sobie mieszkaƒca wykazujàcego szczególnà
trosk´ o wizerunek dzielnicy.
Z wyrazami szacunku,
Marian Mahor
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy

W lutowym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich” opublikowaliÊmy list Pana Witolda Spirydowicza dotyczàcy umieszczania
niestosownych reklam w sàsiedztwie figury
Matki Boskiej na skrzy˝owaniu ulic Jana
Paw∏a II i Traktu Brzeskiego. Zgodnie z zapowiedzià dzisiaj publikujemy odpowiedê
Burmistrza Dzielnicy Weso∏a na ten list.
Redakcja
Szanowny Panie Ambasadorze,
Bardzo dzi´kuj´ za zwrócenie uwagi na niefortunny fakt sàsiadowania problematycznych reklam
w bliskiej odleg∏oÊci figury Matki Boskiej. Pragn´
zwróciç uwag´, i˝ sà to powierzchnie reklamowe
zarzàdzane przez Gminnà Spó∏dzielni´ „Samopomoc Ch∏opska”, na którà Urzàd Dzielnicy nie ma
bezpoÊredniego wp∏ywu. Niemniej, zwróci∏em si´
do administratora o zwrócenie szczególnej uwagi
na reklamy w tym otoczeniu, ich jakoÊç, treÊç i sens,
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BezkarnoÊç okupiona tragedià pi´ciu rodzin
Z piàtku na sobot´ o godz. 1.30 w nocy
w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Mazowieckiej wy-

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

• 6 marca 2013 r., godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Zielona

• 13 marca 2013 r., godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Centrum

• 20 marca 2013 r., godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Stara Mi∏osna
Ju˝ dziÊ prosimy zarzàdców nieruchomoÊci, jak
te˝ zainteresowane spotkaniem osoby prywatne
o kontakt mailowy lub telefoniczny, potwierdzajàcy ch´ç uczestnictwa w ww. spotkaniach. Wszystkich Paƒstwa poinformujemy o terminie spotkania mailem zwrotnym. Pozostajemy do Paƒstwa
dyspozycji pod nr. telefonu 22 773 60 00 oraz
czekamy na korespondencj´ e-mail pod adresem
wesola.poczta@um.warszawa.pl.

Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
jàcych telewizj´ za pomocà antenowych instalacji zbiorczych tzw. AIZ. W∏aÊciciele tych
instalacji – administratorzy lub zarzàdcy budynków – zgodnie z kompetencjami, powinni
zadbaç o ich w∏aÊciwà obs∏ug´.
Wszystkie informacje na temat cyfryzacji
dost´pne sà na stronie internetowej pod adresem: www.cyfryzacja.gov.pl (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).

Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
buch po˝ar w gara˝u budynku mieszalnego.
Nie by∏oby w tym nic dziwnego gdyby nie „k∏opotliwy” sàsiad, który zatruwa ˝ycie i spokój
mieszkaƒcom. Na cz∏owieka nie ma sposobu.
Liczne kontrole policyjne, skargi sàsiadów nie
sà w stanie zapanowaç nad jednym cz∏owiekiem. Jeden aspo∏eczny cz∏owiek terroryzuje
spokojnych ludzi i ich rodziny. Czy policja do tej
pory nie mia∏a sposobu na ha∏aÊliwego cz∏owieka, a˝ musia∏o dojÊç do tragedii i po˝aru,
w którym ucierpia∏o 5 rodzin?
Wszyscy sàsiedzi zgodnie twierdzà, ˝e ogieƒ
zaprószy∏ ten cz∏owiek, który tej nocy równie˝
przebywa∏ na parkingu w swoim samochodzie,
palàc i s∏uchajàc na ca∏y regulator muzyki. Po tym
feralnym zdarzeniu w ostatni piàtek 5 rodzin musia∏o opuÊciç mieszkania i zostawiç ca∏y swój dobytek przez cz∏owieka, który jest bezkarny.
Policja wypuÊci∏a k∏opotliwego sàsiada z braku dowodów.
Co jeszcze musi si´ staç, aby sàsiedzi tego
cz∏owieka w koƒcu spali spokojnie?
Imi´ i nazwisko autora listu
do wiadomoÊci Redakcji

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Czy masz prawo do bezp∏atnych Êwiadczeƒ
zdrowotnych? Co to jest eWUÂ?
eWUÂ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnieƒ
Âwiadczeniobiorców) to system umo˝liwiajàcy
natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta
do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej finansowanych
ze Êrodków publicznych. Informacje zgromadzone w systemie eWUÂ sà aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS
i KRUS i przedstawiajà stan uprawnieƒ pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.
W publicznych przychodniach w Weso∏ej na ok.
19 tys. zapisanych pacjentów oko∏o 1600 ma status osoby bez ubezpieczenia. Dla w∏asnej wygody
i spokoju warto wi´c podjechaç do najbli˝szej przychodni z numerem PESEL i poÊwi´ciç minut´ na
sprawdzenie swojego statusu w systemie eWUÂ.
Wystarczy, ˝e podasz w rejestracji swój numer
PESEL i potwierdzisz swojà to˝samoÊç jednym
z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci obj´tych obowiàzkiem szkolnym, do ukoƒczenia 18. roku ˝ycia – aktualnà legitymacja szkolnà.
Konieczna jest weryfikacja uprawnieƒ wszystkich osób ubiegajàcych si´ o uzyskanie Êwiadczeƒ
opieki zdrowotnej, tak˝e dzieci. Je˝eli dziecko jest
cz∏onkiem rodziny ubezpieczonego i zosta∏o zg∏oszone do ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo
do Êwiadczeƒ finansowanych przez NFZ.
W przypadku, kiedy dziecko do 18. r.˝. jest
cz∏onkiem rodziny osoby nieubezpieczonej, za jego leczenie zap∏aci bud˝et paƒstwa. Tylko wtedy
jednak, gdy dziecko jest obywatelem polskim.
Cz∏onkami rodziny sà:
• rodzice i dziadkowie, je˝eli nie majà w∏asnego tytu∏u do ubezpieczenia zdrowotnego
i pozostajà z ubezpieczonym we wspólnym
gospodarstwie domowym,
• ma∏˝onkowie,
• dzieci, w∏asne i przysposobione, wnuki, dzieci obce, dla których ustanowiono opiek´ albo
w ramach rodziny zast´pczej – do ukoƒczenia przez nie 18 lat. Je˝eli kszta∏cà si´ dalej,
do ukoƒczenia 26 lat. JeÊli dziecko posiada
orzeczenie o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci lub inne traktowane na równi –
bez ograniczenia wieku.
Urodzi∏o Ci si´ dziecko.
Zg∏oszenie dziecka do ubezpieczenia jest
obowiàzkiem ustawowym.
Masz obowiàzek poinformowaç swojego p∏atnika sk∏adek (np. pracodawc´) o cz∏onkach Twojej rodziny, których nale˝y zg∏osiç do ubezpieczenia zdrowotnego, np. nowo narodzonym dziecku.
Masz na to 7 dni od dnia jego narodzin.
Pami´taj, to Twój ustawowy obowiàzek!
Je˝eli zmienisz prac´, poinformuj nowego
pracodawc´, ˝e masz cz∏onków rodziny, których
nale˝y zg∏osiç do ubezpieczenia zdrowotnego.
Nie wystarczy, ˝e ju˝ raz ich zg∏osi∏eÊ. Przy ka˝dej
zmianie miejsca czy formy zatrudnienia poprzedni
pracodawca wyrejestruje z systemu tak Ciebie, jak
i cz∏onków rodziny zg∏oszonych do ubezpieczenia.
Pami´taj tak˝e, ˝e babcia, dziadek mo˝e
zg∏osiç wnuka do ubezpieczenia zdrowotne-

go, ale tylko wtedy, gdy ˝adne z rodziców nie
podlega obowiàzkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobà uprawnionà do Êwiadczeƒ
opieki zdrowotnej na podstawie np. pracy na
w∏asny rachunek, ubezpieczenia dobrowolnego
lub pracy wykonywanej z tytu∏u przepisów o koordynacji i mieszkajà pod jednym adresem.
Je˝eli studiujesz, ˝eby mieç prawo do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej, musisz byç zg∏oszony
do ubezpieczenia przez Twoich rodziców lub
opiekunów prawnych – jako cz∏onek rodzinny.
Szko∏a, szko∏a wy˝sza albo jednostka prowadzàca studia doktoranckie mogà zg∏osiç Ci´ do ubezpieczenia pod warunkiem, ˝e uczysz si´ na terenie
RP, nie jesteÊ cz∏onkiem rodziny osoby ubezpieczonej i z∏o˝ysz oÊwiadczenie, ˝e nie podlegasz obowiàzkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Twoi rodzice lub opiekunowie mogà zg∏osiç
Ci´ jako cz∏onka rodziny do 26. roku ˝ycia. Je˝eli ukoƒczy∏eÊ ju˝ 26 lat i nie jesteÊ obj´ty ubezpieczeniem z innego tytu∏u, do ubezpieczenia
mo˝e zg∏osiç Ci´ Twoja uczelnia.
Wa˝ne!
Je˝eli by∏eÊ zg∏oszony do ubezpieczenia, ale
jednoczeÊnie pracowa∏eÊ podczas nauki,
na przyk∏ad w czasie wakacji w ramach umowy
o prac´, kiedy zakoƒczysz prac´, zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia.
W takim przypadku, ˝eby korzystaç ze Êwiadczeƒ
zdrowotnych, musisz zostaç ponownie do niego
zg∏oszony przez rodziców czy prawnych opiekunów.
Twoje prawo do Êwiadczeƒ wygaÊnie tak˝e
w przypadku, gdy rodzice, którzy zg∏osili Ci´ do ubez-

pieczenia, zmienià prac´ i nie zg∏oszà Ci´ u nowego
pracodawcy. Przypomnij im wtedy, ˝eby uczynili to
ponownie. Mogà zg∏osiç Ci´ oboje jednoczeÊnie.
Unikniesz wtedy problemów, gdy np. jedno z rodziców straci uprawnienia. Je˝eli ukoƒczy∏eÊ studia albo
zosta∏eÊ skreÊlony z listy studentów, a jeszcze nie pracujesz i nie zosta∏eÊ zg∏oszony do ubezpieczenia, nie
martw si´! Prawo do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej
w ramach NFZ masz jeszcze przez 4 miesiàce.
Uwaga! JeÊli ˝adne z Twoich rodziców nie
podlega obowiàzkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osobà uprawnionà do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej
na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogà Ci´ tak˝e zg∏osiç
ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek.
Co mam zrobiç, je˝eli otrzymam informacj´,
˝e NFZ nie potwierdza moich uprawnieƒ do
Êwiadczeƒ, a wiem, ˝e mam do nich prawo?
Je˝eli NFZ nie potwierdzi∏ twoich uprawnieƒ,
a wiesz, ˝e masz do nich prawo, mo˝esz je potwierdziç poprzez:
• przedstawienie dokumentu potwierdzajàcego
prawo do Êwiadczeƒ,
• z∏o˝enie pisemnego oÊwiadczenia o przys∏ugujàcym ci prawie do Êwiadczeƒ
i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku
osoby, która nie ukoƒczy∏a 18. roku ˝ycia.
Z∏o˝enie pisemnego oÊwiadczenia o przys∏ugujàcym prawie do Êwiadczeƒ niezgodnego z prawdà doprowadzi do sytuacji, w której NFZ wystàpi
o zwrot kosztu udzielonych Êwiadczeƒ zdrowotnych, a tak˝e nienale˝nej refundacji leków czy badaƒ diagnostycznych w stosunku do osoby sk∏adajàcej oÊwiadczenie.

Dariusz Ma∏ecki
Dyrektor SZPZLO Warszawa-Weso∏a

Z∏ó˝ PIT w swoim Urz´dzie Dzielnicy
We wspó∏pracy z Urz´dem Skarbowym Warszawa–Wawer ustalona zosta∏a data dy˝uru pe∏nionego przez pracowników Urz´du Skarbowego w siedzibie Urz´du Dzielnicy Weso∏a przy
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33 w celu u∏atwienia
Mieszkaƒcom z∏o˝enia deklaracji rocznych PIT.
Pracownicy Urz´du Skarbowego pe∏niç b´dà
dy˝ur w nast´pujàcych terminach:
• 27 marca 2013 r. (Êroda),
• 24 kwietnia 2013 r. (Êroda)
w godzinach od 10.00 do 15.00 w Sali Obs∏ugi Mieszkaƒców na parterze, stanowisko nr 4.
W ramach dy˝uru przyjmowane b´dà, za potwierdzeniem odbioru, deklaracje PIT oraz
udzielane informacje dotyczàce zasad rozlicza-

nia podatku i wype∏niania deklaracji rocznych.
Do dyspozycji mieszkaƒców wy∏o˝one zosta∏y w punkcie informacyjnym formularze PIT
oraz broszury informacyjne.
Dodatkowych informacji dotyczàcych rozliczeƒ rocznych udzielajà pracownicy Urz´du
Skarbowego Warszawa–Wawer pod numerami
telefonów:
• 22 50 94 122, 126 (poniedzia∏ek w godz.
8.00–18.00, wtorek–piàtek 8.00–16.00),
• 22 50 94 118, 128, 130, 226, 319 (poniedzia∏ek–piàtek w godz. 8.00–16.00).

Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Dzieƒ otwarty w Urz´dzie Skarbowym
Naczelnik Urz´du Skarbowego Warszawa-Wawer, dla przybli˝enia podatnikom specyfiki
pracy urz´du oraz pokazania otwartoÊci urz´du
na potrzeby podatników, organizuje „Dzieƒ
Otwarty” w siedzibie urz´du przy ul. Mycielskiego 21 w Warszawie w sobot´ 16 marca
2013 r. w godz. 9.00–13.00.

Ponadto Naczelnik Urz´du Skarbowego Warszawa-Wawer informuje, ˝e w dniach 29 i 30
kwietnia 2013 r. godziny pracy urz´du skarbowego b´dà wyd∏u˝one, tj. urzàd b´dzie czynny
w godz. 8.00–18.00.

Naczelnik
Urz´du Skarbowego Warszawa-Wawer
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Powrót WOW
Sprawa Wschodniej
Obwodnicy Warszawy,
po wielu miesiàcach ciszy,
ponownie wkracza doÊç
g∏oÊno na teren naszej
dzielnicy. W dniu 14 lutego 2013 r. w budynku
OSP przy ulicy 1 Praskiego
Pu∏ku odby∏o si´ spotkanie, zorganizowane przez Mazowiecki Oddzia∏ Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Jego celem mia∏o byç przedstawienie przez nowego projektanta – firm´ Jacobs Polska Sp. z o.o. opracowywanych wariantów przebiegu WOW na terenie naszej
dzielnicy. Przedstawiciele GDDKiA oraz projektanta chyba obawiali si´ nastrojów panujàcych wÊród mieszkaƒców dzielnicy, gdy˝ przybyli w bardzo licznym gronie. Jeszcze liczniej
stawili si´ mieszkaƒcy naszej dzielnicy, g∏ównie przeciwnicy budowy. Ponad 300 osób ledwo zmieÊci∏o si´ w sali, a cz´Êç przyby∏ych,
nie mogàc wejÊç do Êrodka, zrezygnowa∏a
z uczestnictwa w spotkaniu. Ma∏a sala nie by∏a jednak jedynym problemem. Prezentacja
pokazywana by∏a na zbyt nisko umieszczonym i zbyt ma∏ym ekranie, przez co wiele
osób stojàcych bàdê siedzàcych dalej nie mog∏o jej obejrzeç.
TreÊç prezentacji nie by∏a niczym nowym
ani odkrywczym. Projektanci przedstawili
od dawna lansowane pomys∏y przebiegu wed∏ug wariantów WIIIA – na mapie czerwony
(przez Groszówk´) i W2 – na mapie zielony
(wzd∏u˝ ulicy Niemcewicza). Wariant samorzàdowy, czyli przebiegajàcy przez poligony,
Sulejówek i Halinów nie jest obecnie rozpatrywany. Projektanci bardzo chcieli nas przekonaç podczas naprawd´ bardzo krótkiej prezentacji, ˝e szczegó∏owo i dog∏´bnie przeanalizowali oba warianty i podawali nawet argumenty za i przeciw ka˝demu z nich (praktycznie takie same lub bardzo podobne). Propozycje przebiegu obu wariantów przedstawiamy
na powy˝szej mapce, a wi´cej szczegó∏owych
informacji i map mo˝na znaleêç w Internecie
pod adresem http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/
1 2 0 5 1 / S p o t k a n i a- i n f o r m a c y j n e- d o t y c z a c e-przebiegu-Wschodniej-Obwodnicy-Warszaw y-n a-odcinku-Drewnica-Zakret.
Warto zwróciç uwag´ na fakt, ˝e opracowanie dotyczy fragmentu od w´z∏a Drewnica

do w´z∏a Zakr´t, który ju˝ i tak jest po∏o˝ony
na terenie naszej dzielnicy. Usytuowanie obu
tych w´z∏ów jest ju˝ zatwierdzone prawomocnymi decyzjami Êrodowiskowymi, a obecnie
prowadzone prace dotyczà jedynie odcinka,
który je ∏àczy.
Atmosfera na sali by∏a bardzo goràca
i sprowadzi∏a si´ praktycznie do jednego
stwierdzenia: „«nie» dla przebiegu WOW
przez Weso∏à”. W ˝adnym wariancie. S∏owa
takie pada∏y z ust wszystkich wypowiadajàcych si´ mieszkaƒców, nie by∏o s∏ychaç osób
popierajàcych ˝aden z wariantów. Szczególnie
g∏´bokiej krytyce by∏ poddany wariant W2.
Kilkakrotnie zabiera∏ g∏os Burmistrz Dzielnicy
Edward K∏os, namawiajàc do bardziej merytorycznej dyskusji, ale emocje dalej by∏y górà.

mieszkaƒcy mogli si´ w sposób pe∏ny wypowiedzieç. Choç ten termin ju˝ minà∏, to mimo
wszystko nadal zach´cam wszystkich do zapoznania si´ z planami GDDKiA i do tego, aby
nadal przesy∏aç swoje wnioski, protesty czy
uwagi. Mo˝na to zrobiç bezpoÊrednio do inwestora lub te˝ za poÊrednictwem naszego
Urz´du Dzielnicy.
Co do samej budowy – wed∏ug s∏ów wicedyrektora Mazowieckiego Oddzia∏u GDDKiA
budowa WOW, gdyby mia∏a miejsce, rozpocz´∏aby si´ w 2017 roku, ˝eby zakoƒczyç si´
przed 2020 rokiem (z uwagi na fundusze europejskie, czyli dopiero co uchwalony bud˝et
na lata 2014–2020).
Warto te˝ zauwa˝yç, ˝e choç w spotkaniu
uczestniczyli g∏ównie przeciwnicy budowy, to

Argumenty przeciwników WOW od lat sà
niezmienne:
• ma to byç obwodnica Warszawy, wi´c
niech b´dzie poza Warszawà,
• projektowane rozwiàzania zniszczà w Weso∏ej to co najcenniejsze – przyrod´,
• zgodnie z prognozami WOW ma jeêdziç
3500 samochodów na godzin´ w jednà
stron´, czyli oko∏o 170 000 samochodów
na dob´, a to spowoduje ogromny ha∏as
i spaliny,
• obwodnica nam, mieszkaƒcom Weso∏ej,
utrudni codzienne ˝ycie.

sà w naszej dzielnicy spore grupy mieszkaƒców, którym WOW nie przeszkadza, a tak˝e
tacy, którzy sà jej przychylni. Pewnie nikt nie
jest w stanie wiarygodnie oceniç jak te proporcje si´ rozk∏adajà. Nasza Redakcja, choç
zdajemy sobie spraw´, ˝e b∏àd statystyczny
takiego badania b´dzie bardzo wysoki, chcia∏aby niniejszym zaproponowaç udzia∏ wszystkim czytelnikom w ma∏ym sonda˝u. W naszym wydaniu elektronicznym na www.wiadomoscisasiedzkie.pl mo˝na si´ wypowiedzieç „Co sàdzisz o planach budowy WOW
przez Weso∏à?”. W ten sposób zyskamy pewnà ciekawostk´, która mo˝e byç urozmaiceniem w czekajàcej nas przez najbli˝sze miesiàce goràcej dyskusji. Serdecznie zach´cam
do udzia∏u.

Warto dodaç, ˝e podczas spotkania projektanci z firmy Jacobs namawiali do wnoszenia
swoich uwag do proponowanych wariantów,
ale wed∏ug mnie podany termin (25 lutego,
czyli 10 dni) by∏ zbyt krótki, aby wszyscy

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
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Break na feriach w ˚ywcu!
Zawodnicy i rodzice z Klubu Tenisowego
Break sp´dzili tegoroczne ferie w ˚ywcu. Pogoda dopisa∏a, Êniegu by∏o du˝o, mróz niewielki, warunki do Êmigania na nartach i deskach snowboardowych bardzo dobre, okolica pi´kna. Codziennie odbywa∏ si´ trening te-

nisowy na hali ze sztucznà nawierzchnià usytuowanà dwa kroki od hotelu. Nast´pnie wyjazd na stok – szusowanie w Korbielowie,
z krótkà przerwà na posi∏ek. Wieczorem pyszna obiadokolacja i przeró˝ne gry, zabawy, testy sprawnoÊciowe z cyklu „Break creative”
oraz aquapark. Podczas obozu zosta∏ zorganizowany m.in. konkurs „Mam talent” zarówno
dla dzieci i m∏odzie˝y, jak i rodziców, turniej
tenisowy oraz slalom na stoku. Ka˝dy uczestnik zosta∏ nagrodzony dyplomem i medalem,
a tak˝e niepowtarzalnà koszulkà z dumnym
napisem „iceBREAKers”.
A po feriach na Korkowej 78 rozpoczà∏ si´
nowy semestr, nasi podopieczni z niecierpliwoÊcià czekali ju˝ na kolejny cykl szkoleniowy
oraz najnowszà kolekcj´ magnesów. Najm∏odsi wychowankowie Breaka zdobywajà swoje
tenisowe szlify w specjalistycznej, jedynej po

Ferie zimowe UKS MG-SPORTS
UKS MG-SPORTS mo˝e pochwaliç si´
nie tylko doskonaleniem w p∏ywaniu
dzieci i m∏odzie˝y, ale równie˝ mocno
rozwija si´ w zakresie innych dyscyplin
sportowych, tak˝e zimowych.
W okresie od 1.02.2013 do
9.02.2013 zorganizowaliÊmy wypoczynek dla dzieci i m∏odzie˝y pod has∏em
„S∏oneczna S∏owacja” – wyjazd na S∏owacj´ w okresie ferii zimowych 2013.

tej stronie Wis∏y, wielofunkcyjnej sali do minitenisa. Bezpiecznie, profesjonalnie, cieplutko, kolorowo... po prostu B R E A K O L A N D!
Odwiedê nas na: www.tenisbreak.pl. JesteÊmy tak˝e na Facebooku, Breaka polubi∏o
ju˝ prawie 500 osób! Sprawdê sam, a tak˝e
polubisz! ☺
Magdalena Szmyd
Fot. Agnieszka Caruk
górskim powietrzem, Êrodowiskiem i folklorem.
Na zakoƒczenie wyjazdu dzieci mia∏y zorganizowane zawody narciarskie i p∏ywackie, które
cieszy∏y si´ ogromnym entuzjazmem ze strony
uczestników. W oparciu o zdrowà i przyjaznà rywalizacj´ zawody takie kszta∏tujà równie˝ odpowiednie wzory zachowaƒ.
Uczestnictwo w tym wyjeêdzie umo˝liwi∏o nawiàzanie nowych kontaktów, przyjaêni, lepsze
poznanie samego siebie, a tak˝e wzmocnienie
osobowoÊci. Wszyscy wyje˝d˝ali z pi´knej S∏owacji z ˝alem i myÊlà, ˝e chcia∏oby si´ wi´cej.

UKS MG-SPORTS
PS – ju˝ dziÊ serdecznie zapraszamy na kolejne turnieje p∏ywackie, które b´dziemy organizowaç
w naszej dzielnicy! Ostatnio organizowaliÊmy, ze
wsparciem finansowym Biura Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy, „Gwiazdkowe Zawody P∏ywackie
– Weso∏a 2012”, w których wzi´∏o udzia∏ a˝ 110
dzieci w wieku 6–8 lat i wi´kszoÊç z nich ustanowi∏a swój pierwszy ˝yciowy rekord. Wszystkim
dzieciakom bardzo dzi´kujemy za godnà postaw´
sportowca, a rodzicom za dzielne kibicowanie.

Wyjazd okaza∏ si´ doskona∏à realizacjà wielu
wczeÊniej za∏o˝onych celów, takich jak wspólna integracja poprzez wycieczki, animacje, zabawy, rozrywki, zaj´cia sportowo-rekreacyjne
na stoku narciarskim i na basenie. Adresatem zadania by∏a grupa 20 dzieci w wieku 6–14 lat
z dzielnicy Weso∏a. Do wyjazdu do∏àczy∏a liczna grupa dzieci i m∏odzie˝y z innych dzielnic
Warszawy i jej okolic, z Miƒska Mazowieckiego,
a nawet dwie osoby dojecha∏y do nas z Niemiec.
Pojecha∏o z nami szerokie grono rodziców, których obecnoÊç ubarwi∏a wyjazd i nada∏a mu nowy rodzinny charakter.
W programie zawarliÊmy jazd´ na stoku narciarskim „Jasna Chopok” oraz zaj´cia na basenie wype∏nionym zdrowà wodà mineralizowanà

z siarkà, która spe∏nia∏a Êwietnà
funkcj´ regeneracyjnà po ka˝dym
wysi∏ku. Wyjazdowi towarzyszy∏y
dwie atrakcje. Pierwszà z nich by∏a wycieczka do Jaskini Staniszowskiej, a kolejnà wyjazd do aquaparku Tatralandia, w którym sp´dziliÊmy pó∏ dnia na Êwietnej zabawie.
Cel sportowo-rekreacyjny w 100% zosta∏
zrealizowany poprzez
nabywanie nowych
Kontakt z UKS MG-SPORTS:
umiej´tnoÊci sportowych w zakresie nare-mail: mgsports@o2.pl
ciarstwa zjazdowego,
snowboardu i p∏ywawww.mgsports.pl
nia oraz aktywny wyMichał Guzik (516-041-633)
poczynek i specjalistyczne zaj´cia z wyBiuro klubowe czynne w dniach:
kwalifikowanà kadrà
wtorek,
czwartek, piątek, godz. 8.30–12.30
trenersko-wychowawczà. Ka˝dego dnia
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 174
dzieci z uÊmiechem na
Pl. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa-Wesoła
twarzach napawa∏y si´

Zapraszamy do sekcji pływackiej!
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PTTK zaprasza
Kraków
Ko∏o PTTK serdecznie zaprasza w dniach
12–14 kwietnia 2013 r. na wycieczk´ Per∏y
Ma∏opolski. Odwiedzimy oczywiÊcie Kraków, najbogatsze w zabytki i muzea miasto
w Polsce, a tak˝e jego okolice.
Dzieje Krakowa rozpoczynajà si´ oko∏o
IX w., nazwa miasta pochodzi od imienia legendarnego ksi´cia Kraka, w∏adcy WiÊlan.
Od oko∏o 1040 r. Kraków by∏ g∏ównà rezydencjà w∏adców Polski i stolicà – najwa˝niejszym oÊrodkiem kulturalnym, politycznym,
naukowym, gospodarczym i religijnym kraju.
Funkcj´ sto∏ecznà pe∏ni∏ do roku 1609, kiedy
to król Zygmunt III Waza przeniós∏ stolic´ do
Warszawy, jednak pogrzeby królów i koronacje ich nast´pców, po∏àczone z sejmami, odbywa∏y si´ a˝ do roku 1734 roku w Krakowie.
Po tym najÊwietniejszym okresie w historii Krakowa i Polski pozosta∏y niezliczone zabytki, które
i obecnie nadajà miastu specyficzny klimat i urok.
W ciàgu naszego krótkiego pobytu nie uda nam
si´ zwiedziç wszystkich, ale wraz z przewodnikiem odwiedzimy kilka najwa˝niejszych:
• Wzgórze Wawelskie z katedrà i Dzwonem
Zygmunta,
• koÊció∏ Mariacki z o∏tarzem Wita Stwosza,
• Rynek G∏ówny, Sukiennice, Collegium Maius,
• muzeum pod p∏ytà Rynku,
• muzeum w Fabryce Schindlera.
Drugiego dnia zwiedzimy:
• najstarszà kopalni´ soli kamiennej w Bochni,
z którà zwiàzana jest legenda o Êw. Kindze.

Las o zachodzie
s∏oƒce
przesàcza p∏omienie
poprzez konary
roz˝arza je
podmuch wiatru
wirujàcy wÊród drzew
p∏onie
w smugach szaroÊci
zjawiskowe ognisko
b∏yszczà
zerwane z ob∏oków
kropelki rosy
faluje pejza˝
cieniami zachodu
i szemrze
w ucho ciszy...
Irena ¸ukszo
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• zamek z XIV w. owiany wieloma legendami, nale˝àcy do rodów Kmitów i Lubomirskich, w Nowym WiÊniczu.
• Niepo∏omice z budzàcym zachwyt zamkiem, w którym czuç ducha renesansu i r´k´ kochajàcych sztuk´ Jagiellonów, i majestat ich w∏adzy.
Wyjazd: 12 kwietnia 2013 r., zbiórka na parkingu pod halà sportowà przy ul. Pogodnej
o godz. 16.30
Powrót: w to samo miejsce 14 kwietnia, ok.
godz. 23.00
Wpisowe: 350 z∏ doroÊli, 340 z∏ dzieci do 15
roku ˝ycia, p∏atne w ciàgu 2 tygodni
od zg∏oszenia.
Wy˝ywienie: Êniadanie 13 i 14 kwietnia, obiadokolacja 13 kwietnia, obiad 14 kwietnia
Zg∏oszenia: do 31 marca 2013 r.
Kierownik wyjazdu: Bo˝ena Jaêwiƒska
Liczba miejsc: 52

Wieczorem 13 kwietnia spacer „Kraków nocà” lub wyjÊcie do Teatru Starego w zale˝noÊci od tego, czy b´dzie tego dnia ciekawy
spektakl (bilet dodatkowo p∏atny ok. 50 z∏).

Nie ma jak Lwów
– opowieÊç o Lwowie i innych
polskich miastach na dawnych
kresach Rzeczypospolitej
Serdecznie zapraszamy wszystkich
na kolejnà imprez´ z cyklu spotkaƒ podró˝niczych. Tym razem zapraszamy
na sentymentalnà podró˝ do Lwowa
i innych polskich miast na dawnych
kresach Rzeczypospolitej. OpowieÊç
opartà na pokazie slajdów poprowadzi
Pan Maciej Szaszkiewicz
Prowadzàcy z wykszta∏cenia jest psychologiem sàdowym. Jednak jego wielkà pasjà jest historia i genealogia. A zainteresowanie kresami wynika z tego, ˝e
udokumentowana na kilkanaÊcie pokoleƒ wstecz historia jego rodziny wywodzi si´ w∏aÊnie z tych rejonów...

Zapraszamy w Êrod´ 13 marca br.
o godz. 19.00 do OÊrodka Dzia∏aƒ
Twórczych Pogodna, w Starej Mi∏oÊnie,
ul. Jana Paw∏a II 25.
Ko∏o PTTK w Weso∏ej

Wieprz i Bystrzyca
Ko∏o PTTK serdecznie zaprasza w dniach
11–12 maja 2013 r. na otwarcie sezonu kajakowego. Tym razem proponujemy dwudniowy sp∏yw malowniczymi rzekami Lubelszczyzny: Bystrzycà (na odcinku od Piotrowic do Zalewu Zemborzyckiego) oraz
Wieprzem (od ¸´cznej do Kijan). Obie trasy przeznaczone na ok. 5 godz. p∏yni´cia.
Dolina Wieprza o naturalnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych posiada status obrazu chronionego bogatego w liczne rozlewiska,
mokrad∏a i starorzecza. Naturalny i nie zniszczony ludzkà dzia∏alnoÊcià krajobraz sprawi∏, ˝e
swoje siedliska majà tam dzikie ptaki m. in. b∏otniarki, czajki, ∏ab´dzie nieme, perkozy, derkacze
itp. Wyst´pujà te˝ ˝ó∏wie b∏otne, wydry, pi˝maki, a nawet liczne stada bobrów. Po rzece Wieprz
prowadzi jeden z najpi´kniejszych szlaków kajakowych w po∏udniowo-wschodniej Polsce. Liczne zakr´ty, odnogi i pi´kno przyrody sprawiajà,
˝e sp∏yw jest niezapomnianà przygodà. Szlak
prowadzàcy przez rzek´ Wieprz jest idealny
do rozpocz´cia przygody z kajakarstwem.

rzadkich gatunków ryb, takich jak: pstràgi, lipienie i szczupaki, a wprawny obserwator mo˝e tu
spotkaç raka lub ˝ó∏wia b∏otnego! Dodatkowà
atrakcjà sà drewniane m∏yny oraz zespo∏y pa∏acowo-parkowe, które zobaczymy m.in. w Osmolicach i Pszczelej Woli. Na koniec czeka nas nie lada wyzwanie, przep∏yni´cie tafli Zalewu Zemborzyckiego! Wymaga to pewnego wysi∏ku, ale dostarcza du˝o satysfakcji i wra˝eƒ.
W programie prócz sp∏ywu planujemy wycieczk´ „Lublin by night” oraz zwiedzanie Lubartowa.
Wyjazd: 11 maja 2013, zbiórka na parkingu pod
halà sportowà przy ul. Pogodnej o godz. 7.00
Powrót: w to samo miejsce 12 maja, ok. godz.
21.00
Wpisowe: 240 z∏ doroÊli, 210 z∏ dzieci do 15
roku ˝ycia. Uwaga! 100 z∏ wp∏aty rezerwacyjnej p∏atne w ciàgu 2 tygodni od zg∏oszenia, reszta 7 dni przed wyjazdem.
Wy˝ywienie: obiadokolacja 11 maja, Êniadanie, suchy prowiant i obiad 12 maja
Zg∏oszenia: do 30 kwietnia 2013 r.
Kierownik wyjazdu: Wojciech Chmielewski
Liczba miejsc: 52

Bystrzyca to lewy dop∏yw Wieprza d∏ugoÊci
70,3 km, powierzchnia dorzecza wynosi ok.
1315 km2. Swój poczàtek bierze ze êróde∏ w SuKo∏o PTTK w Weso∏ej
lowie, uchodzi do Wieprza ko∏o Spiczyna.
Os∏oni´ta drzewami
Bystrzyca wije si´
wÊród pól i ∏àk, pozwadla poczàtkujàcych i zaawansowanych
lajàc na podziwianie
dzikiej przyrody. Czyste
Stara Mi∏osna, tel. 601-299-564
wody obfitujà w wiele

NAUKA JAZDY KONNEJ

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Kàcik seniora
Ostatnià sobot´ karnawa∏u cz∏onkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
sp´dzili niezwykle kulturalnie. W OÊrodku „Pogodna”
obejrzeliÊmy przedstawienie „Pani Dulska przed sàdem”. W sztuce Gabrieli
Zapolskiej zaprezentowa∏ si´ Teatr nad W´gierkà od trzech lat dzia∏ajàcy przy Towarzystwie
Przyjació∏ Ziemi Przasnyskiej. 17-osobowy zespó∏ to trzy pokolenia aktorów amatorów, któ-

rzy dowodzà, ˝e wspólna pasja potrafi
doskonale ∏àczyç pokolenia. G∏ównà rol´ brawurowo zagra∏a Anna Jeliƒska,
która jest równie˝ re˝yserem spektaklu.
Tego samego dnia w OÊrodku Kultury przy Starzyƒskiego odby∏ si´ koncert
z cyklu „Akademia muzyki (po) wa˝nej”
w wykonaniu Tutam saxophone quartet
w sk∏adzie: Katarzyna Sabuda, Micha∏
Czapliƒski, Urszula Gosk, Mateusz Majchrzak. Czworo m∏odych, skromnych,
uroczych muzyków zwiàzanych z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie zaprezentowa∏o niezwykle ró˝norodny
repertuar. Muzyka rozrywkowa, filmowa, mu-

sicalowa, a nawet elektroniczna umili∏a ten
wieczór wype∏nionej wyjàtkowo po brzegi sali naszego oÊrodka.
Gra˝yna Weber

Aktywny wypoczynek Sportteam Zdrowy Styl!
Weso∏owski Klub Sportowy Sportteam
w okresie ferii zorganizowa∏ dla dzieci, m∏odzie˝y i rodzin aktywny wypoczynek. Poczàtek zimowej przerwy to wyjazd do Bia∏ki Tatrzaƒskiej.
Nasi podopieczni pod okiem doÊwiadczonych instruktorów doskonalili swoje umiej´tnoÊci nar-

ciarskie, a pomi´dzy zaj´ciami na stoku czas
mieli zawsze atrakcyjnie zorganizowany! By∏a
wycieczka na baseny termalne, niejedna weso∏a
przygoda na nartach biegowych oraz wiele radosnych chwil podczas zabaw na lodowej rynnie, gdzie ÊlizgaliÊmy si´ na oponach. Ch´tni
spróbowali swoich si∏ w zabawie RunSlide (Biegnij i jedê!), najm∏odszych – bo byli z nami 5- i 6latkowie – przekonaliÊmy do zimowych sportów
i pomogliÊmy postawiç pierwsze narciarskie kro-

ki na stoku. Ka˝dy wieczór to oczywiÊcie Sportteamowe animacje, m.in. Sportowy Quizer,
Randka w ciemno i Multimedialni Milionerzy!
Mi∏e wspomnienia towarzyszà równie˝ naszym
klubowym nocom – Bia∏ej, gdzie w niebo wysy∏aliÊmy lampiony ˝yczeƒ, Czerwonej, podczas
której demonstrowaliÊmy
pierwszà pomoc w wypadkach na stoku, oraz Zielonej,
na której poszukiwaliÊmy
Êwietlików. Zabawa od rana
do wieczora, bo z kadrà
Sportteam Zdrowy Styl o nudzie nie ma mowy!
Druga po∏owa ferii to
nasz rodzinny wyjazd narciarski do W∏och, czyli Familiada w Val di Sole. Aktywnie i na luzie! Rodzinnie
i z przyjació∏mi! Z radoÊcià! Tak wyglàdajà rodzinne wypady w wykonaniu naszego klubu,
czyli wyjazdy pt. Wspólnie i samodzielnie! Cz´Êç
zaj´ç poprowadziliÊmy osobno dla dzieci i osobno dla doros∏ych, a cz´Êç sp´dziliÊmy razem
podczas rodzinnych animacji.
Plan dnia by∏ zorganizowany w taki sposób,
by doroÊli mogli równie˝ znaleêç chwil´ dla siebie, a kadra trenerska w tym czasie troszczy∏a si´
o wszystkie Szkraby.

W programie by∏y treningi narciarskie, sportowa
familiada – rodzinny slalom ze wspólnym pomiarem czasu oraz zorganizowane zabawy popo∏udniowe dla dzieci i wieczorne dla rodziców! ;-)
Równolegle z narciarskimi wyjazdami nasz klub
przygotowa∏ zaj´cia równie˝ dla wszystkich zostajàcych w Warszawie. Ch´tni z dzielnicy Weso∏a
i okolic spotykali si´ z nami w Aquaparku Wesoladnia na Sportowe Ferie w MieÊcie. Codziennie
od godziny 8.00 wspólnie dokazywaliÊmy na treningach tenisowych, zaj´ciach kompensacyjno-korekcyjnych w sali fitness oraz doskonaliliÊmy nasze
umiej´tnoÊci p∏ywackie. Zaj´cia sportowe prowadziliÊmy z przerwami na zorganizowane drugie
Êniadanie oraz obiad, a rodzice odbierali swoje
pociechy po pracy. Dzi´ki uprzejmoÊci Aquaparku
Wesoladia dzieci mia∏y stworzone komfortowe
warunki do aktywnego wypoczynku!
RadoÊnie! Profesjonalnie! Bezpiecznie! Tak
wyglàda∏y zimowe ferie z UKS Sportteam i Zdrowy Styl.
Przed nami Majówka i Lato, a do tego czasu
trenujemy i doskonalimy form´ na klubowych
zaj´ciach sportowych! Zdj´cia z naszych akcji
i wyjazdów w dziale galeria na stronie
www.sportteam.pl. Ze sportowymi pozdrowieniami!

Tomasz Urbanek

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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I Warszawskie Dni Rodzinne
– najwi´ksza impreza dla rodzin z dzieçmi
Portal ZwalczNude.pl
wraz z miastem Warszawà
po raz pierwszy organizuje
Warszawskie Dni Rodzinne.
W weekend 15–17 marca
stolica i jej okolice zmienià
si´ w wielki plac zabaw
z licznymi atrakcjami dla
dzieci w ró˝nym wieku.
– Chcemy udowodniç, ˝e
Warszawa jest miastem
przyjaznym
rodzinom
z dzieçmi. Razem z kilkudziesi´cioma warszawskimi firmami i instytucjami
opracowaliÊmy trzydniowy program zaj´ç,
które sà nie tylko formà zabawy, ale tak˝e

edukacji. Mam nadziej´,
˝e Warszawskie Dni Rodzinne to pierwsza edycja
rodzinnego festiwalu, który przerodzi si´ w regularnà imprez´ dla rodziców
i ich dzieci – mówi Krystyna Radkowska ze ZwalczNude.pl, pomys∏odawczyni wydarzenia.
Zaproszone do udzia∏u
w festiwalu instytucje, kafejki oraz firmy stworzy∏y
wyjàtkowà ofert´ sp´dzenia wolnego czasu dla rodzin z dzieçmi. Sà to m.in.: warsztaty krajoznawcze prezentujàce odleg∏e kraje w interak-

tywny sposób, zaj´cia kulinarne, warsztaty
na temat zdrowego od˝ywiania, projekcja bajek, warsztaty astronomiczne i naukowe, zaj´cia plastyczno-teatralne, budowanie robotów,
nauka j´zyków obcych czy nauka flamenco.
Udzia∏ w wi´kszoÊci zaj´ç jest bezp∏atny. Na
wszystkie zaj´cia nale˝y si´ zapisywaç. Wi´cej informacji wraz z programem imprezy mo˝na znaleêç na: www.warszawskiednirodzinne.pl.
Organizator Warszawskich Dni Rodzinnych, portal ZwalczNude.pl, to portal internetowy organizujàcy liczne gry miejskie na terenie najwi´kszych polskich miast. Sà one dedykowane osobom aktywnym, które lubià sp´dzaç wolny czas
poza domem. Portal pe∏ni równie˝ funkcj´ wirtualnej platformy, za której poÊrednictwem u˝ytkownicy mogà dzieliç si´ mi´dzy sobà pomys∏ami na walk´ z nudà.

Informacje prasowe organizatora

Judo Fight Club ju˝ po feriach
i po pierwszych zawodach
Drugi tydzieƒ ferii
mazowieckich to wyprawa klubowa na narty i snowboard do Murzasichla k. Zakopanego. ¸àcznie pojecha∏o
nas 35 osób, na miejRedakcja Judo Fight Club
scu nastàpi∏ podzia∏ na
trzy grupy zaawansowania narciarskiego i jednà grup´ „parapeciarzy” – tak o sobie mówià
snowboardziÊci. JeêdziliÊmy po okolicznych
podhalaƒskich stokach m.in.: w Jurgowie, Ma∏ym Cichym i na Rusiƒskim Wierchu. Do po∏udnia jazda, a po po∏udniu zaj´cia dodatkowe:
termy w Bia∏ce, kulig z pochodniami i ogniJUDO

FIGHT

CLUB

skiem, zjazd na pontonach, zakupy
w Zakopanem oraz konkurencje
olimpiady zimowej.
Wszyscy zjazdowcy bardzo szybko podnieÊli swoje umiej´tnoÊci,
codzienna mozolna praca pod
okiem instruktorów przynios∏a
efekt, niektórzy nie tylko pokonywali bezb∏´dnie ustawione slalomy, ale i popisywali si´ skokami na hopkach
i muldach. Gratulacje dla wytrwa∏ych. Co najwa˝niejsze – zero chorób i kontuzji.
Obóz judoków bez judo, relaks i odpr´˝enie
na nartach, i to daje efekt – na pierwszym tur-

NABÓR ZIMOWY
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nieju Grand Prix Mazowsza w Lesznowoli
w dniu 16.02.2013, gdzie startowa∏o ponad
40 klubów z ca∏ej Polski oraz z Litwy, zdobyliÊmy I miejsce w punktacji dru˝ynowej wÊród
dzieci i m∏odzików do 15 lat i oczywiÊcie pi´kny puchar do naszej klubowej gabloty. Startowa∏o 14 naszych zawodników i prawie wszyscy
zdobyli medale. I m-ce Judo Fight Club – 21 pkt.,
II m-ce RyÊ Warszawa –
14 pkt., III m-ce UKJ Bia∏o∏´ka – 13 pkt. Zacz´liÊmy
mocno, a ju˝ nied∏ugo wyst´py starszych zawodników w Pucharach Polski.
Trzymamy kciuki, bo sezon
startowy si´ rozkr´ca –
marzec to miesiàc ciàg∏ych
startów. ˚yczymy zawodnikom i trenerom motywacji do dalszej pracy.
Redakcja
Judo Fight Club

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Parafialny Zespó∏ Caritas w Weso∏ej
Przy parafii pw. OpatrznoÊci Bo˝ej w Warszawie-Weso∏ej zosta∏ powo∏any Parafialny
Zespó∏ Caritas, który wchodzi w sk∏ad Caritas
Diecezji Warszawsko-Praskiej. Oddzia∏ Parafialny Caritas, pod przewodnictwem proboszcza o. Mariusza T∏okiƒskiego, tworzà osoby
ch´tne do pracy charytatywnej i humanitarnej, chcàce realizowaç ide´ mi∏osierdzia wobec najbardziej potrzebujàcych.
W obszarze dzia∏aƒ Zespo∏u Caritas znajdzie si´:
• Punkt wsparcia dla m∏odych mam samotnie
wychowujàcych i mam oczekujàcych potomstwa. Pomoc znajdà równie˝ tatusiowie,
którzy z ró˝nych powodów w wychowywaniu maleƒkich dzieci zdani sà tylko na siebie. Swym doÊwiadczeniem s∏u˝yç b´dzie
piel´gniarka-po∏o˝na z wieloletnià praktykà
zawodowà, mama wielodzietnej rodziny.
Dy˝ur: p. Monika Kosmowska, p. Aleksandra Szczanowicz-Janik – pierwszy
piàtek m-ca, godz. 19.00–20.00.
• Punkt doradztwa administracyjno-socjalnego,
w którym b´dzie mo˝liwe uzyskanie pomocy
w sprawach urz´dowych, b´dzie to m.in. redagowanie pism i podaƒ, udzielanie informacji o mo˝liwoÊciach otrzymania pomocy finansowej, ukierunkowanie na sposobnoÊç uzyskania bezp∏atnych porad prawnych oraz
w zakresie doradztwa zawodowego.
Dy˝ur: p. El˝bieta Nowosielska – drugi
wtorek m-ca, godz. 17.00–18.00.
• Punkt porad psychologiczno-pedagogicznych, w którym umo˝liwimy uzyskanie
wsparcia w zakresie wychowywania dzieci
i pracy nad rodzinà. Osoby potrzebujàce mogà liczyç na informacje o bezp∏atnych konsultacjach psychologicznych i logopedycznych.
Dy˝ur: p. Gra˝yna Jaêwiƒska-Dominiak,
p. Anna Malarecka – pierwszy poniedzia∏ek m-ca, godz. 19.00–20.00.
• Wolontariat, w którego ramach opiekà
chcemy objàç osoby starsze, samotne, chore i ich rodziny.

Dy˝ur: p. Alicja Biwan, p. Marianna Grabska
– pierwsza Êroda m-ca, godz. 15.00–16.00.
• Punkt wymiany informacji dotyczàcy pracy,
us∏ug, zbiórki odzie˝y i innych spraw interesujàcych mieszkaƒców w formie tablicy og∏oszeƒ i tzw. „skrzynki kontaktowej”, umieszczonej przy wejÊciu do Domu Rekolekcyjnego.
Dy˝ury pe∏nione b´dà w Domu Rekolekcyjnym, wejÊcie od strony dzwonnicy.
W planach PZC jest jeszcze uruchomienie
punktu pomocy doraênej w postaci banku
˝ywnoÊci i odzie˝y.
Miejscem spotkaƒ Parafialnego Zespo∏u Caritas z osobami potrzebujàcymi b´dà pomieszczenia znajdujàce si´ pod plebanià. Dy˝ury
w poszczególnych punktach doradczych b´dà
wyszczególniane na tablicy og∏oszeƒ PZC.
Ka˝dy z nas, w ramach niesienia pomocy
bliêniemu, mo˝e w∏àczyç si´ w dzie∏o Caritas.
Dlatego te˝ nasz zespó∏ zaprasza wszystkich
ch´tnych do wspó∏pracy w charakterze cz∏onka
wspierajàcego. Wspó∏praca ta polega na zadeklarowaniu na cele charytatywne sk∏adki w dowolnej wysokoÊci. Wystarczy pobraç z parafialnej kancelarii deklaracj´ cz∏onkowskà, wype∏niç
i wrzuciç do „skrzynki kontaktowej” PZC, wiszàcej na Domu Rekolekcyjnym. Prosimy oraz serdecznie zach´camy
do dzielenia si´ z potrzebujàcymi i wspierania dzia∏aƒ Parafialnego Zespo∏u Caritas
w Weso∏ej.

dzin wielodzietnych,
• 32 dzieci obdarowanych z akcji „Parafialna choinka”,
• 12 dzieci obdarowanych paczkami z akcji
„Wirtualna choinka”, organizowanej przez
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej,
• 5 dzieci obdarowanych paczkami z funduszu PZC Weso∏a,
• zakup kurtek i butów na zim´ dla dzieci z naszej parafii na ∏àcznà kwot´ 1114 z∏otych.
W imieniu obdarowanych bardzo serdecznie dzi´kujemy wszystkim ofiarodawcom. Niech dobry Bóg wynagrodzi Waszà
hojnoÊç, darzàc wszelkimi ∏askami.

Goràco zach´camy do przekazania
1% podatku dla CARITAS
W rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE
1% PODATKU NALE˚NEGO NA RZECZ ORGANIZACJI PO˚YTKU PUBLICZNEGO” wpisujemy numer Krajowego Rejestru Sàdowego Caritas DWP – KRS: 0000223182
– oraz wyliczonà kwot´, którà chcemy przekazaç, nie mo˝e ona jednak przekraczaç 1%
podatku nale˝nego.
Emilia Buczyƒska

PODSUMOWANIE
AKCJI „BO˚E NARODZENIE 2012”:
• 44 rodziny obdarowane paczkami
˝ywnoÊciowymi,
w tym 12 paczek
odpowiednio
wi´kszych dla ro-

• RTG na miejscu
NOWOÂå!

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

• ozonoterapia
Konsultacje ortodontyczne – 7 marca, 4 kwietnia od godz. 1400
Przyjmujàcy lekarze:
• Edyta Kuza,
• Aneta Wróbel,
• Marta Wieczorek

• wt, Êr, czw 90000 – 140000
• pon, czw0015 –0018
• wt, Êr0016 –0019
• pt 15 – 19
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Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Weso∏a w marcu
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 marca (sobota), godz. 18.00
ORDONKA DZIEWCZYNA Z WOLI.
Gwiazdà wieczoru b´dzie Hanka Ordonówna,
a w∏aÊciwie Maria Pietruszyƒska, dziewczyna urodzona na Woli, która poÊlubi∏a hrabiego Tyszkiewicza. By∏a najwi´kszà indywidualnoÊcià przedwojennego kabaretu, niezrównanà interpretatorkà melancholijnych piosenek o mi∏oÊci, ale te˝ mistrzynià w wykonywaniu komicznych monologów
i scenek rodzajowych, zaczerpni´tych z folkloru
miejskiego przedwojennej Warszawy.
Ze stu twarzy tej niezwyk∏ej artystki my ods∏onimy przed Paƒstwem zarówno te znane, jak i te
zaskakujàce, np. zaprezentujemy wiersze z tomi-

Mi∏oÊç po przejÊciach
Spada na ciebie jak manna z nieba,
nie wiesz, czy dar to, czy tylko troska?
Pr´dzej to bia∏e zimowe wzgórza,
ni˝ ukwiecona majowa wiosna.
Nie jest ju˝ Êlepa, nie jest naiwna,
zazna∏eÊ ju˝ jej nie po raz pierwszy.
Trzymasz si´ zasad, wiesz ju˝, w co wierzyç,
choç ˝ar emocji marzenia dzier˝y.
JesteÊ w ogrodzie ˝àdz i rozkoszy,
choç doskwiera przesz∏oÊç i nowe pytania,
odkrywasz wko∏o mi∏osny kontredans,
wi´c plàsasz i taƒczysz – bez opami´tania.
Masz bezpieczeƒstwo, poczucie wsparcia,
wraca nadzieja na lepsze ˝ycie,
odkrywasz nowe widzenie Êwiata,
wierzysz w swe szcz´Êcie i... marzysz skrycie.
Z jednej strony gra uczuç – z drugiej filtr
rozsàdku,
roznosi ci´ tajfun – koi nocna cisza,
godzisz w sobie Dawida z Goliatem pospo∏u –
tak jak z barwnej powstaje czarno-bia∏a klisza.
Znasz uniesienia, gorycz rozstania.
Wszystko ju˝ by∏o, jak dubel w filmie,
co by∏o dobre, czasem zostaje
lub, jak sen pi´kny, nad ranem zniknie.
Brniesz zatem dalej – niepokój wzrasta,
jak zatem b´dzie? – pró˝ne pytanie.
Odpowiedê daj´, jak delficka Pytia:
dojrza∏a mi∏oÊç albo... rozstanie.
Wszystkie prawa zastrze˝one.
Copyright by Tomasz Witkowski.
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ku „Piosenki, których nigdy nie Êpiewa∏am”,
fragmenty niepublikowanych wspomnieƒ, listów i pami´tników.
Wystàpià aktorzy Teatru Itakzagramy. W programie m.in.: najwi´ksze numery s∏awnego kabaretu Qui Pro Quo: zabawne monologi i scenki komiczne, podpatrzone za kulisami oraz wyj´te
˝ywcem z pó∏Êwiatka warszawskiej Woli i ˝ydowskich Nalewek. Program wzbogacà multimedialne
obrazy minionej Warszawy i samej artystki.
Scenariusz i re˝yseria: Szczepan Szczykno.
Scenografia i projekt graficzny: Beata Paruch.
Aran˝acja i akompaniament: Dawid Ludkiewicz.

16 marca (sobota), godz. 17.00
LAOS I WIETNAM. Druga cz´Êç pasjonujàcej
opowieÊci Katarzyny Seku∏y i ¸ukasza Sacharczuka z wyprawy do Azji.
Po podró˝y do Tajlandii i Kambo˝dzy tym razem zabierzemy Paƒstwa do nieodkrytego i tajemniczego Laosu oraz Wietnamu – kraju pradawnych kultur i pi´knej przyrody. Prezentacja
b´dzie opowieÊcià o krajach, które odwiedzili
podró˝nicy, o ich przygodach oraz o ludziach,
których nigdy nie zapomnà. Zdj´cia pozwolà
Paƒstwu poczuç si´ tak, jakbyÊcie sami tam byli,
i przybli˝à kultur´ obu krajów.

18 marca (poniedzia∏ek), godz. 12.00
Konkurs recytatorski WARSZAWSKA SYRENKA
– eliminacje dzielnicowe. Jury oceniaç b´dzie
m∏odych recytatorów w trzech kategoriach: szko∏a
podstawowa klasy: 0–III i IV–VI oraz gimnazjum.

23 marca (sobota), godz. 19.00
DZIEWCZYNY, BÑDèCIE DLA NAS DOBRE NA
WIOSN¢... Koncert w wykonaniu teatru muzycznego NIEBIESKIE MIGDA¸Y.

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

10 marca (niedziela), godz. 17.00
„PAN TADEUSZ” z 1928 r. Pokaz zrekonstruowanego cyfrowo niemego filmu
w re˝yserii Ryszarda Ordyƒskiego.
PROJEKT „KONSERWACJA I DIGITALIZACJA PRZEDWOJENNYCH FILMÓW FABULARNYCH W FILMOTECE NARODOWEJ W WARSZAWIE” JEST WSPÓ¸FINANSOWANY ZE ÂRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH XI PRIORYTETU
„KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE” PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ÂRODOWISKO.

Pierwsza ekranizacja „Pana Tadeusza” mia∏a
swojà premier´ 9 listopada 1928 r., w 10. rocznic´ odzyskania przez niepodleg∏oÊci. Film zosta∏ zrekonstruowany cyfrowo przez Filmotek´ Narodowà z fragmentów pochodzàcych z ró˝nych kopii,

które zachowa∏y si´ do czasów wspó∏czesnych.
Dzi´ki temu powsta∏a pe∏niejsza wersja filmu, która trwa ponad dwie godziny. Muzyk´ do zrekonstruowanego obrazu napisa∏ Tadeusz Woêniak.

14 marca (czwartek), godz. 19.00
IMAGINACJE. Wernisa˝ wystawy Jolanty Knap.
„Jolanta Knap realizuje wiele powo∏aƒ. Jest
w równym stopniu nauczycielkà, pisarkà i malarkà. W swojej pracy w szkole wprowadza
uczniów w ich w∏asne ˝ycie; w prozie wprowadza nas w ˝ycie w∏asne i cudze, uk∏adajàc okruchy pami´ci w przenikni´te sensem narracje.
W malarstwie stara si´ osiàgnàç to, co najtrudniejsze – gestem otworzyç na p∏ótnie wizualnà
przestrzeƒ, sprawiç, by rozpocz´∏à si´ w niej nowa historia, utworzyç zarys zdarzenia, delikatne
zarysowanie na powierzni Êwiata, pe∏ne ukrytych znaczeƒ i mo˝liwoÊci. [...].
Obrazy te sà zaproszeniem dla umys∏u, by rozwija∏ zasugerowanà przez malark´ opowieÊç
i dla uczucia karmiàcego si´ przemo˝nà, choç
spokojnà obecnoÊcià Êwiata”.
prof. Robert Pi∏at – filozof

17 marca (niedziela), godz. 17.00
POLSCY ARCHEOLODZY W PERUWIA¡SKICH
ANDACH. Pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y Marka ¸asisza.
Podczas spotkania udamy si´ w rejon wysokich
Andów, na ponad 3700 m n.p.m., gdzie znajduje
si´ stanowisko archeologiczne Maucallacta. Prowadzà tu prace polscy archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego, odkrywajàc ruiny i artefakty
zwiàzane z tym kiedyÊ wspania∏ym sanktuarium.
Odwiedzimy te˝ zagubione w górach miasteczko
Pampacolca, gdzie b´dziemy mieszkaç i poznamy
wspania∏ych ludzi z po∏udniowego Peru.

22 marca (piàtek), godz. 10.50
PRZEZ RÓ˚OWE OKULARY. Koncert z cyklu
„Filharmonia Narodowa dla dzieci”. M∏odych
s∏uchaczy poprowadzimy do krainy fantazji,
w której wyobraênia poetów, kompozytorów
i dzieci czyni Êwiat ciekawszym i pi´kniejszym.

23 marca (sobota), godz. 10.00
WIELKANOCNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE.
Warsztaty dla rodziców i dzieci, podczas których
powstanà palmy wielkanocne.
Zaj´cia potrwajà 2 godziny. Liczba miejsc
ograniczona, obowiàzujà zapisy do 20 marca br.
pod nr tel. 22 427 37 74.

24 marca (niedziela), godz. 16.00
PIPI W¢DROWNICZKA. Przedstawienie dla
dzieci w wykonaniu Teatru Urwis.
Bajka autorska na podstawie postaci Pippi Langstrump szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren. Sympatyczna, rudow∏osa Pippi odkrywa nieznany dla
niej Êwiat w poszukiwaniu swojego taty Pirata.

OK Weso∏a

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

W Bibliotece Publicznej...
Lekcja historii o Powstaniu Styczniowym
22 stycznia 1863 – ten dzieƒ zapisa∏ si´ na
kartach historii narodu polskiego jako poczàtek
najwi´kszego powstania narodowego – Powstania Styczniowego. Przyczynà zbrojnego wystàpienia by∏ nasilajàcy si´ rosyjski ucisk narodowy
na Polaków. 22 stycznia 1863 Komitet Centralny
jako Tymczasowy Rzàd Narodowy og∏osi∏ manifest powstaƒczy, w którym wzywa∏ do walki
przeciw Imperium Rosyjskiemu wszystkich
mieszkaƒców przedrozbiorowej Rzeczypospolitej – Polaków, Litwinów, Rusinów i ˚ydów.
W 150 rocznic´ Powstania Styczniowego
(29.01.2013) Biblioteka zaprosi∏a mieszkaƒców
Weso∏ej na spotkanie z dr. hab. Henrykiem G∏´bockim z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Podczas lekcji historii prelegent podzieli∏ si´ ze s∏uchaczami ogromnà dawkà wiedzy.
GoÊç spotkania szczegó∏owo przedstawi∏ badany
problem, odwo∏ywa∏ si´ w swych rozwa˝aniach
do historii myÊli politycznej polskiej i rosyjskiej.
Henryk G∏´bocki w kontekÊcie Powstania Styczniowego zainteresowa∏ publicznoÊç swoimi publikacjami.
Ksià˝ka „«Diabe∏ Asmodeusz» w niebieskich binoklach i kraj przysz∏oÊci. Hr
Adam Gurowski i Rosja”
opowiada dzieje „strasznego
hrabiego”, które inspirowa∏y
wielkich romantyków, S∏owackiego, Mickiewicza, Krasiƒskiego, Norwida. „Kresy
imperium. Szkice i materia∏y do dziejów polityki Rosji wobec jej peryferii (XVIII–XXI wiek)”
– ta praca przedstawia ekspansj´ Imperium Rosyjskiego, jego podboje i system kontroli jego peryferii oraz wywo∏ane tym procesy dla to˝samoÊci
Rosjan i ich paƒstwa. O historii myÊli politycznej
traktuje trzecia prezentowana na spotkaniu ksià˝ka „Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myÊli politycznej w latach 1856–1866”.

Program Dyskusyjnego Klubu Ksià˝ki:

Utwory hrabiego Fredry w du˝ej mierze nawiàzujà do ˝ycia i obyczajowoÊci szlachty. Na jednym
ze spotkaƒ przenieÊliÊmy si´ nieco w czasie, dzieci mia∏y do dyspozycji prawdziwy strój szlachecki,
pozna∏y jego elementy i wiele trudnych s∏ów: ˝upan, kontusz, hajdawery czy konfederatka.

Lekcja historii o Julianie Tuwimie
„Prawd´ mówiàc, zupe∏nie nie pami´tam tego
dnia ani godziny, kiedy mi si´ po raz pierwszy
coÊ ze s∏ów u∏o˝y∏o. Pami´tam tylko, ˝e ju˝
po paru dniach „twórczoÊci” napisa∏em gryzàcà
satyr´ na koleg´ Kona i jego wiaro∏omstwo, które wykaza∏ na modnym wówczas Scating Ringu:
„W strasznym Êcisku na wrotnisku z pannà Jadzià p´dzi Kon. «O mój s∏odki, popraw wrotki»
– prosi Jadzia, spe∏nia on. Wtem Marysia, s∏odka
mysia, na wrotnisku zjawia si´” – i co dalej by∏o,
nie pami´tam. Za pierwszy jednak swój utwór
poetycki uwa˝am takà oto sztuczk´, dochowanà
tylko w pami´ci: „Buduj´ dom, buduj´ dwór,
a czarna moja ceg∏a, a m∏ot i ∏om w mój walà
mur, w fundament trumna leg∏a. Robotnik trup
tam kopie grób”... i to wszystko, co mi z tego
makabrycznego arcydzie∏a zosta∏o.

Fredro w mieÊcie
Bohaterem zaj´ç podczas ferii zimowych w bibliotece by∏ komediopisarz i poeta – hrabia Aleksander Fredro. W tym roku (20 czerwca) przypada 220 rocznica urodzin pisarza, z tej okazji zaproponowaliÊmy dzieciom w wieku szkolnym wspólnà zabaw´ na temat jego twórczoÊci. Podczas
czterech spotkaƒ dzieci mia∏y okazj´ poznaç bajki,
fraszki i komedi´ („Zemst´”) Aleksandra Fredry.
Oprócz czytania dzie∏ hrabiego, zabaw ruchowych i plastycznych, zaproponowaliÊmy dzieciom
ró˝norodne zabawy s∏owno-literackie, m.in. puzzle, fraszki i alfabetyczne historie. Oto przyk∏ad
jednej z alfabetycznych historii napisanej przez
uczestników zaj´ç – „Andrzej by∏ ciekawy dawnych, egipskich faraonów, gdy hodowali indycze
jajka. KtóregoÊ lata ∏owili makrele, na ogniu piekli
ryby. Stary tata uw´dzi∏ wielkiego z´bacza”. Podczas zaj´ç w bibliotece powsta∏o wiele pi´knych
prac, tak˝e ilustracje do znanych bajek Fredry.

ety – m∏odego gimnazjalisty „ProÊba”. Natomiast 27 grudnia 2013 roku minie 60. rocznica
Êmierci poety.
Biblioteka w Weso∏ej, wpisujàc si´ w obchody
Roku Tuwima, zaprosi∏a mieszkaƒców dzielnicy
na wieczór poÊwi´cony najs∏ynniejszemu poecie
dwudziestolecia mi´dzywojennego. O Tuwimie
przedwojennym i powojennym opowiada∏a
uczestnikom spotkania Joanna Siedlecka –
dziennikarka, autorka wielu biografii.

W marcu odb´dà si´ trzy spotkania klubu:
• 11.03.2013 g. 12.00 „Geniusz i obsesja. Wewn´trzny Êwiat Marii Curie” Barbary Goldsmith
• 18.03.2013 g. 12.00 „Bieguni” Olgi Tokarczuk
• 25.03.2013 g. 12.00 „W rajskiej dolinie wÊród
zielska” Jacka Hugo-Badera

˚o∏nierze Wykl´ci – Narodowe Si∏y Zbrojne
W cyklu Otwarte Lekcje Historii zapraszamy
na spotkanie o ˚o∏nierzach Wykl´tych i Narodowych Si∏ach Zbrojnych – 26.03.2013, g. 18.30.
GoÊçmi spotkania b´dà: Wac∏aw Holewiƒski –
pisarz, prawnik, wydawca, redaktor, dzia∏acz opozycji demokratycznej i wi´zieƒ polityczny w PRL
oraz dr Leszek ˚ebrowski – historyk, pionier badaƒ nad Narodowymi Si∏ami Zbrojnymi w Polsce.
Na spotkaniu b´dzie mia∏a miejsce promocja
najnowszej ksià˝ki Wac∏awa Holewiƒskiego
„Opowiem Ci o wolnoÊci” – zbeletryzowanej
opowieÊci o dwóch kobietach – „˝o∏nierzach wykl´tych”, konspiratorkach Narodowych Si∏ Zbrojnych: Marii Nachtman i Walentynie Stempkowskiej. Osoby zainteresowane b´dà mog∏y kupiç
ksià˝k´ i otrzymaç autograf naszego GoÊcia.

Boris Shmatok – ekspozycja obrazów
Zach´camy do oglàdania (do 22.03.2013)
w Bibliotece G∏ównej obrazów Borisa Shmatoka
– (ur. 1961) absolwenta Akademii Sztuk Pi´knych we Lwowie. Artysta uczestniczy∏ w ponad 30 wystawach i projektach (m. in. Ukraina,
Rosja, W´gry, Polska, Izrael, Niemcy, Francja).
Obrazy prezentujemy dzi´ki uprzejmoÊci Galerii
„Klimaty Staromi∏osne”. Wi´cej informacji na
temat autora i jego twórczoÊci na stronie
www.borisshmatok.com.
Justyna Kwiatkowska

Taka to „satyra” i taka „liryka” by∏y pierwocinami mojej poezji.”
(J. Tuwim: Pierwsze
wiersze. [W:] J. Tuwim:
Pisma prozà. Warszawa 1964, s. 81. Pierwodruk: „WiadomoÊci
Literackie” 1936 nr 15).
6 stycznia 2013 roku oficjalnie rozpoczà∏
si´ Rok Juliana Tuwima. Sto lat wczeÊniej
w „Kurierze Warszawskim” ukaza∏ si´
debiutancki wiersz po-
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Kàcik bibliofila
„SPOTKA¸AM
KIEDYÂ PRAWDZIWEGO HIPSTERA”
Martyna Miklaszewska
Autorkà tej ksià˝ki
jest dziennikarka, która pracowa∏a w Programie III Polskiego
Radia. Wspólnie z siostrà, Agatà Miklaszewskà, napisa∏a tek-

QLTURKA

Islandia inaczej
„KIMBABWE”
Retro Stefson
W tym numerze wracamy na magicznà wysp´
zwanà Islandià. Cytujàc
program Off Festivalu: „Za
co kochamy muzyk´ z Islandii? Za melancholijne,
minimalistyczne, wsobne pieÊni o morzu, lesie i Êniegu, prawda? No wi´c tak si´ sk∏ada,
˝e Retro Stefson... nie majà z tym nic wspólnego”. Lepiej tego ujàç si´ nie da∏o.
Retro Stefson zadebiutowali ju˝ jako nastolatki, a „Kimbabwe” z 2011 roku to ich drugi
album studyjny. Na swojej, do tej pory doÊç
krótkiej, drodze kariery zdà˝yli zebraç pokaênà sum´ najwa˝niejszych islandzkich nagród
muzycznych – mo˝e to w∏aÊnie si∏a kontrastu
doda∏a im p´du? Powodów mo˝na dociekaç,
jednak na pewno spokojnie stwierdziç, ˝e

Pot´ga wiersza
Wiersze czytamy
Wierszami si´ zachwycamy
W wiersze swe myÊli wtapiamy
˚ycie samo je pisze
Walczy, umrzeç nie pozwala
Nie ginie w otch∏ani
bo ta si∏a ˝yje z nami
w wierszach
Z∏o chce si´ z dobrem pogodziç
piórem odrodzone
obiecuje modlitw´ wyzwoliç
Sabina Nadolna
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sty piosenek i libretto do musicalu Metro. Jej dorobek dziennikarski, pisarski,
ale tak˝e jako t∏umaczki, jest niewàtpliwie bogaty, a ksià˝ki wychodzàce spod
jej pióra nie tylko sà êród∏em dobrej rozrywki, ale zmuszajà te˝ do myÊlenia.
Proponowana pozycja to sensacyjna
opowieÊç o wspó∏czesnej polskiej rzeczywistoÊci z próbà wnikliwej obserwacji
socjologicznej, diagnozà obecnej sytuacji, ale równie˝ z refleksjà nad ciekawymi wydarzeniami majàcymi ogromny
wp∏yw na losy naszego kraju.
Goràco polecam!

Literatura pi´kna dla doros∏ych:

od tej muzyki naprawd´ trudno si´ oderwaç.
Jedyne, co ∏àczy Retro Stefson z islandzkimi
kolegami i kole˝ankami, takimi jak Sigur Rós
(czy jego wokalista Jónsi ze swoim solowym
projektem), Björk, czy te˝ m∏oda Sóley, to
ogromna doza optymizmu. Jednak nie jest
ona ubrana w melancholijne szaty znane
z kompozycji wy˝ej wymienionych muzyków.
Retro Stefson ubrali jà w, czasami wr´cz infantylnà, energi´ i moc. Co wa˝ne, nie bojà
si´ oni kontrowersyjnych po∏àczeƒ – na albumie znajdziemy mnóstwo klawiszy i elektroni-

lvakandasveinn” (równie˝ doskona∏e do radosnego podrygiwania). Jednak ca∏emu albumowi nie mo˝na odmówiç nieodpartego uroku, który od razu udziela si´ s∏uchaczowi. Dlatego jest to doskona∏a p∏yta na ci´˝kie,
zw∏aszcza poniedzia∏kowe, poranki, kiedy nic
nam si´ nie chce. W∏àczenie „Kimbabwe” na
pewno sprawi, ˝e nagle zapragniemy odbyç
w podskokach drog´ na przystanek autobusowy. Kto nie wierzy – niech sam spróbuje!
OczywiÊcie na p∏ycie znajdziemy równie˝ nieco spokojniejsze rytmy – energiczni Islandczycy pozwalajà nam na chwil´ odpoczynku
przy takich numerach jak „Low” i ... nie, w∏aÊciwie tylko przy „Low”. Oni po prostu majà
niespo˝ytà energi´. To zresztà widaç na koncertach grupy, które wzbogacone sà o animowanie rodem z kurortowych hoteli w ciep∏ych
krajach – widzowie zostajà wciàgni´ci w taƒczenie, Êpiewanie, jogging, a nawet pojedynki na okrzyki (podczas koncertu, na którym
mia∏am okazj´ byç, Retro Stefson pozwolili
sobie podzieliç publicznoÊç na kibiców dwóch
reprezentacji w pi∏k´ no˝nà – polskiej i islandzkiej). Ich optymistycznà muzyk´ uzupe∏niajà stroje niczym z cyrku i równie barwne
klipy (tu znowu polecam „Kimb´”).
Poniewa˝ nie znam islandzkiego (chocia˝
bioràc pod uwag´ liczb´ islandzkich muzyków,
których s∏ucham, mo˝e powinnam zaczàç si´
go uczyç) nie b´d´ zag∏´biaç si´ w warstw´
tekstowà utworów grupy – wi´kszoÊç jest bowiem zaÊpiewana w ich narodowym j´zyku.
Niech b´dzie to jeden z tych przypadków,
w którym tekst nie ma tak du˝ego znaczenia.
Podsumowujàc, Retro Stefson to muzyka
dla ka˝dego. Zw∏aszcza dla ludzi, którzy podczas tej zimowo-wiosennej szarugi ju˝ wypatrujà przebiÊniegów i zdecydowanie potrzebujà muzycznego kopa, ˝eby jakoÊ ten okres
oczekiwania przetrwaç. Do taƒczenia, do s∏uchania, do Êpiewania (nieznajomoÊç islandzkiego czasami naprawd´ nie przeszkadza)
– serdecznie polecam!

ki, ale te˝ ró˝norakich niespotykanych instrumentów (których nazw nawet nie znam),
a nierzadko da si´ us∏yszeç mocniejsze zagranie, które na islandzkie standardy mo˝na nawet nazwaç metalem. Dla przyk∏adu polecam
pos∏uchaç utworów „Mama Angola” czy „Rome, Iowa”, które z powodzeniem ∏àczà ró˝ne
style, dajàc nam obcowaç z naprawd´ udanym synkretyzmem gatunkowym. Z tego mi´dzy innymi powodu nie b´d´ próbowa∏a w tej
recenzji okreÊliç stylu, który reprezentujà – tego zwyczajnie nie da si´ zrobiç. Za∏ó˝cie
po prostu, ˝e jest to radosne gitarowe granie
uzupe∏nione o najró˝niejsze inne dêwi´ki, któremu towarzyszà urocze wokale i chórki.
Hitami „Kimbabwe” sà na pewno kawa∏ki
„Kimba” (spróbujcie si´ przy tym nie zaÊmiaç,
a nast´pnie nie poderwaç do taƒca!) oraz „Ve-

1. Miklaszewska M. – Spotka∏am kiedyÊ
prawdziwego hipstera
2. Child L. – Ostatnia sprawa
3. Munro A. – Taniec szcz´Êliwych cieni

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Beaumont E. – Dbaj o zdrowie

Literatura popularnonaukowa:
1. Hen J. – Boy-˚eleƒski: b∏azen – wielki mà˝

Iza Zych

Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

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 marca 2013 r.

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

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.

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

Instalacje solarne to innowacyjny system
umo˝liwiajàcy przetworzenie promienio-

wania s∏onecznego na ciep∏o wykorzystywane w domu. Nowoczesne
systemy kolektorów s∏onecznych
pozwalajà obni˝yç koszty podgrzewania ciep∏ej wody u˝ytkowej
(do 65%) czy ogrzewania domu
(do 30%). Du˝e znaczenie ma tak˝e
fakt, ˝e monta˝ takich urzàdzeƒ
podnosi klas´ energetycznà domu.
Kolejnym elementem instalacji
czyniàcym nasz dom energooszcz´dnym sà pompy ciep∏a, które w po∏àczeniu z kolektorami pozwalajà nam
uzyskaç jeszcze wi´ksze oszcz´dnoÊci. Sà
to urzàdzenia, które pobierajà ciep∏o ze

êróde∏ o niskiej temperaturze, takich jak
powietrze atmosferyczne czy woda. Ich
podstawowà zaletà jest fakt, ˝e energia
elektryczna w∏o˝ona w prac´ pompy jest
kilkukrotnie ni˝sza od energii cieplnej uzyskanej w wyniku jej pracy, dlatego technologia pomp ciep∏a jest znana jako jedna z technologii oszcz´dzania energii.
Firma SUNCOMPLEX wspó∏pracuje z renomowanymi producentami kolektorów,
posiadajàcymi certyfikat „SOLAR KEYMARK” – niezb´dny do uzyskania 45% dotacji. Mamy doÊwiadczenie w kompleksowej realizacji projektów. Oferujemy Paƒstwu profesjonalnà obs∏ug´ w zakresie doboru systemu, wykonania jego projektu
i samego monta˝u. Dla Paƒstwa komfortu
za∏atwiamy wszelkie formalnoÊci zwiàzane z otrzymaniem dotacji i kredytu solarnego. Wystarczy si´ do nas zg∏osiç,
a my, po dokonaniu bezp∏atnych ogl´dzin,
przygotujemy Paƒstwu kompleksowà ofert´. Zach´camy do skorzystania z naszej
propozycji, która gwarantuje Paƒstwu 45%
dotacji na zakup i monta˝ kolektorów.

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

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

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Nienudna profilaktyka
O profilaktyce uzale˝nieƒ, zw∏aszcza wÊród
m∏odzie˝y, s∏yszymy niemal codziennie. Jednak
tym razem Zarzàd G∏ówny Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii wraz z Pomorskà Agencjà Imprez Artystycznych PAJA organizuje imprez´ estradowà po∏àczonà
z akcjà profilaktyczno-informacyjnà. W ramach dziewi´cioletniej wspó∏pracy powsta∏ cykl pod has∏em „NIEåPA czyli 3 x NIE
– NIE PIJ¢, NIE PAL¢, NIE åPAM”. Kulminacyjnym punktem tegorocznego projektu
jest koncert zespo∏u De Mono, który odb´dzie si´ 19 kwietnia 2013 roku o godzinie 18.30 w Sali Kongresowej PKiN.
Od lat Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii wspó∏pracuje z agencjà imprez artystycznych PAJA. Dzi´ki wspólnemu dzia∏aniu pragnà popularyzowaç treÊci
dotyczàce problematyki uzale˝nieƒ. Co roku organizujà koncerty pod has∏em „NIEåPA”, trafiajàc tym samym do szerokiego

kr´gu spo∏eczeƒstwa. W imprezach estradowych biorà udzia∏ ludzie kultury i sportu, którzy nie majà ˝adnego zwiàzku z subkulturà uzale˝nieƒ.
Podobnie jak w ubieg∏ych latach, koncertowi, który odb´dzie si´ w kwietniu, b´dzie
towarzyszyç akcja informacyjna, prowadzo-

na przez PTZN oraz przedstawicieli w∏adz
naszego miasta. Podczas tegorocznej imprezy wystàpi zespó∏ De Mono oraz STO%
z Piotrem Nagielem. Niewàtpliwie atrakcjà
wieczoru b´dzie wyst´p grupy muzycznej,
której liderem jest Andrzej Krzywy. De Mono wykona swoje najwi´ksze przeboje
z okresu 25 lat istnienia na polskim rynku
muzycznym.

Olga ¸´cka

Wygraj bilet na koncert De Mono!
Dla naszych Czytelników mamy pi´ç podwójnych zaproszeƒ na kwietniowà imprez´.
JeÊli chcecie wygraç bilety na koncert De Mono, dopiszcie w∏asnà zwrotk´ do s∏ynnej piosenki zespo∏u pt. „Statki na niebie”.
Odpowiedzi przysy∏ajcie na nasz adres e-mailowy:
info@wiadomoscisasiedzkie.pl, w tytule piszàc:
„De Mono”. W treÊci maila wpiszcie swoje imi´
i nazwisko, a tak˝e numer telefonu. Nagrodzone
zostanà najbardziej kreatywne pomys∏y. Na odpowiedzi czekamy do 7 kwietnia 2013 r. Ze zwyci´zcami skontaktujemy si´ 8 kwietnia. Zwrotki, które
zwyci´˝à w konkursie zostanà opublikowane
w majowym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.

sterium b´dzie mo˝na
zostawiç zapisane na
kartkach intencje, z jakimi m∏odzie˝ pojedzie na Âwiatowe Dni M∏odzie˝y w Rio. Zbierane b´dà równie˝ pieniàdze, które pomogà sfinansowaç pielgrzymk´.
Misterium b´dzie mo˝na zobaczyç tak˝e
w terminach: 17 marca w Parafii Mi∏osierdzia
Bo˝ego, ul. Ateƒska 12, poczàtek ok. 19.30,
22 marca w Parafii Êw. Feliksa z Kantalicio, ul.
KoÊciuszkowców 85A, poczàtek ok. 19.30
oraz 24 marca w Parafii Mi∏osierdzia Bo˝ego
w Otwocku, ul. ¸ugi 58a, poczàtek ok. 19.00.
Wi´cej informacji: www.sdmrio2013.blog
spot.com i na Facebooku: www.facebook.
com/misteriumprzejscie.

Kolejne spektakle Misterium „PrzejÊcie”
W niedziel´ 10 marca
2013 r. o godzinie 14.00 (po
mszy Êw. o 13.00) oraz o godzinie 19.00 (po wieczornej
mszy Êw.) w koÊciele Âwi´tego Brata Alberta w Weso∏ej-Zielonej (ul. Szeroka 2) odb´dzie si´ kolejny spektakl Misterium „PrzejÊcie”, czyli inscenizacja muzyczno-teatralna bolesnych cz´Êci Ró˝aƒca
z rozwa˝aniami b∏. Matki Teresy z Kalkuty i fragmentami
Ksi´gi Lamentacji w wykonaniu m∏odzie˝y z diecezji warszawsko-praskiej.

Inspiracjà spektaklu by∏a
Ksi´ga Lamentacji ze Starego Testamentu. W s∏owach
Lamentacji wspó∏czesny
cz∏owiek mo˝e odnaleêç
swoje cierpienie. Zestawienie tej˝e ksi´gi z tajemnicami Ró˝aƒca daje zupe∏nie
nowà perspektyw´. Chrystus, przechodzàc drog´
krzy˝owà, ukaza∏, ˝e cierpienie ma sens. M∏odzi majà
nadziej´, ˝e misterium pomo˝e ka˝demu, kto znajduje
si´ w jakiejkolwiek ciemnoÊci, niewoli grzechu. Po mi-

Magdalena Krypiak i Weronika Piàtek
(inicjatorki i pomys∏odawczynie Misterium)

ZARZÑDZANIE NIERUCHOMOÂCIAMI
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

PROWADZENIE EWIDENCJI KSI¢GOWEJ
DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
V E-konto – dost´p internetowy 24h/dob´ do indywidualnych kont ksi´gowych
A.T. Konto Zarzàdzanie i Ksi´gowoÊç
ul. GoÊciniec 158, 05-077 Warszawa-Wesoła
„Rynek pracy czeka”
zakup współﬁnansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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tel. 533-804-802
www.atkonto.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Kàcik stylistki

sobà troch´ ziarnistej kawy, która b´dzie swogo na sobie, staje si´ wtedy nieistym „resetem” naszego powonienia.
od∏àcznà cz´Êcià nas.
Perfumy rozwijajà swój zapach w miejPerfumy powinny pasowaç do
scach, gdzie pod skórà pulsuje krew, b´dà
typu urody, temperamentu, osow tych miejscach d∏u˝ej i intensywniej pachbowoÊci, a tak˝e stylu, stroju,
nieç, np. za uszami, na nadgarstkach, na
okazji. Istotna jest te˝ pora roku. Latem i wioobojczykach, w zag∏´bieniach pod kolanami.
snà si´gamy po l˝ejsze, bardziej energetyzuMo˝esz rozpyliç odrobin´ perfum w powiejàce zapachy (z nutà owocowo-kwiatowà),
trzu i przejÊç przez t´ zapachowà chmurk´,
jesienià i zimà mo˝na skusiç si´ na te ci´˝sze,
korzenne, drzewne.
Zapach perfum na naszej skóPlantacja lawendy
rze zmienia si´ z czasem. Wyró˝nia si´ trzy nuty zapachowe (fazy). Pierwsza to nuta g∏owy
(szczytu), która ulatnia si´ w momencie nanoszenia na skór´. Jest
to pierwszy, najbardziej ulotny zapach. Mo˝na wyczuç olejki cytrusowe, aromaty zio∏owe,
ga∏k´ muszkato∏owà oraz
ambr´. Druga faza to nuw ten sposób zapach delikatnie
ta serca (przewodnia),
otuli cia∏o i w∏osy. Sposób ten
którà czujemy po 5–30
preferowa∏a Coco Chanel.
minutach i pozostaje na
Cudowny zapach ulubionych
skórze nawet do trzech,
Esensje
perfum b´dzie Ci d∏ugo towaczterech godzin. Skompozapachowe Diora
rzyszy∏, jeÊli spryskasz apaszk´,
nowana z kwiatów, korzeko∏nierz koszuli lub dekolt suni, akcentów owocowych
kienki. Unikaj perfumowania cia∏a bezpoÊredi drzewiastych. Trzecia nuta, bazowa (podstanio na ostrym s∏oƒcu, poniewa˝ mogà wystàwa), do której nale˝à podstawowe sk∏adniki
piç podra˝nienia. Uwa˝aj na iloÊç u˝ytych
kompozycji perfum, to nuta, dzi´ki której perperfum, to, ˝e ich nie czujesz, nie znaczy, ˝e
fumy stajà si´ rozpoznawalne. Zapach jest wyinni te˝ nie czujà.
czuwalny nawet po kilku dniach, a na ubraPerfumy najlepiej przechowywaç w ch∏odniach po kilku miesiàcach. Do najpopularniejnym i ciemnym miejscu, korzystnie wp∏ywa to
szych sk∏adników tej nuty nale˝à cedr, paczuna ich trwa∏oÊç.
la, drzewo sanda∏owe, pi˝mo, ambra, ˝ywice.

Ubrana w zapach
Tradycyjne perfumy to
kompozycja zapachowa
stworzona z ró˝nego rodzaju olejków pochodzenia roÊlinnego (jaÊmin,
geranium, bergamotka,
drzewo sanda∏owe, mi´ta
itp.) i zwierz´cego (pi˝mo,
ambra, cybet, kastoreum).
Obecnie coraz cz´Êciej u˝ywane sà tak˝e sk∏adniki syntetyczne. Perfumy przygotowuje si´
ÊciÊle wed∏ug opracowanej przez perfumiarza
receptury. Podczas produkcji olejki zapachowe
rozcieƒczane sà w alkoholu, od ich st´˝enia
zale˝y, do jakiej grupy b´dzie nale˝a∏ produkt
i jak d∏ugo b´dzie si´ utrzymywa∏ zapach.
I tak w zale˝noÊci od zawartoÊci olejków zapachowych stosuje si´ nast´pujàcà klasyfikacj´:
• parfum (perfumy) – 15–30%,
• eau de parfum (woda perfumowana),
skrót EDP – 10–15%,
• eau de toilette (woda toaletowa),
skrót EDT – 5–10%,
• eau de cologne (woda koloƒska),
skrót EDC – 3–5%,
• eau fraiche (woda odÊwie˝ajàca) – 1–3%.
Wybranie w∏aÊciwego dla siebie zapachu
nie jest ∏atwe, najlepszà porà dnia jest przedpo∏udnie, w tym czasie zmys∏ w´chu jest najbardziej wra˝liwy. Zapach jest dobrze dobrany, jeÊli po kilku dniach u˝ywania nie czujemy

Jak kupowaç i nosiç perfumy?
Wybierajàc si´ do perfumerii, trzeba mieç na
uwadze, ˝e za jednym razem mo˝emy sprawdziç tylko 3–4 zapachy, warto zatem wziàç ze

Wspólnie przygotujemy
ozdoby na wielkanocny stó∏.
Zapraszamy dzieci w wieku 4–8 lat

16 oraz 23 marca 2013 r.
(sobota), godz. 14.00–16.00
Miejsce:
Sklep BabyBoom
ul. Jana Paw∏a II róg Dolomitowej
Zg∏oszenia pod nr tel. 531 155 469,
e-mail sklepbabyboom@op.pl
lub osobiÊcie w sklepie.

Warsztaty sà bezp∏atne.
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Ma∏gorzata Grabczyƒska
wiza˝ystka, gosia@makeupart.pl
Przez tydzieƒ od ukazania si´ numeru b´d´ odpowiada∏a na pytania dotyczàce aktualnego tematu.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
W Twoim ogrodzie

GRATULACJE dla
Pani Niny Klejnowskiej!

Trendy ogrodowe 2013
Otwarcie kolejnego sezonu w naszych ogrodach zbli˝a si´ wielkimi krokami. PrzedwioÊnie to
najwy˝sza pora, aby pomyÊleç, co w tym roku zaplanujemy, zaprojektujemy i zmienimy w naszych
ogrodach. Na tegorocznych Targach Ogrodniczych Gardenia w Poznaniu uwag´ przykuwa∏y
kolory i formy ogrodowych materia∏ów i gad˝etów, a tak˝e nowoczesne sprz´ty dla ogrodników
– zarówno amatorów, jak i profesjonalistów –
w coraz nowszych technologiach. JeÊli chcemy
poznaç oferowany w najbli˝szym sezonie asortyment, dobrym pomys∏em b´dzie odwiedzenie targów ogrodniczych organizowanych co roku w Poznaniu i Warszawie. Mogà one stanowiç doskona∏à inspiracj´ dla dopiero planujàcych za∏o˝enie
ogrodu, jak i dla tych, którzy marzà o odÊwie˝eniu i nadaniu nowego charakteru swojej posesji.
Wystawcy prezentujà nie tylko elementy wyposa˝enia i nowe odmiany roÊlin, które majà sprawiç,
˝e ogrody b´dà stanowi∏y wizytówk´ posesji, ale
tak˝e kreujà najnowsze trendy ogrodowe.
Z ca∏à pewnoÊcià mo˝na stwierdziç, ˝e najwa˝niejszym trendem na rok 2013 jest pojawiajàca si´ ju˝ od jakiegoÊ czasu moda w stylu EKO.
Tu detale bazujà na naturalnych materia∏ach, natomiast tworzywa sztuczne posiadajà odpowiednie certyfikaty jakoÊci oraz mo˝liwoÊci recyklingu.
A mo˝e altana z wikliny, która na wiosn´ si´ zazieleni? Czemu nie. Architektura coraz bardziej
zbli˝a si´ do natury, doceniajàc i inspirujàc si´
niezwyk∏à mocà przyrody. Popularne w ostatnim
czasie gabiony sà nadal niezwykle modne, ju˝
nie tylko w modernistycznych aran˝acjach, ale
tak˝e w ogrodach inspirowanych naturà. Wype∏nienie zale˝y od zasobnoÊci portfela i naszych
upodobaƒ – od naturalnej kostki granitowej poprzez kamieƒ polny po materia∏y, które zosta∏y
nam np. po budowie domu. Ponowne wykorzystanie z pozoru do niczego nieprzydatnych materia∏ów jest jak najbardziej w stylu eko.
W ka˝dym modnym ogrodzie powinny znaleêç
si´ obowiàzkowo roÊliny u˝ytkowe. W ma∏ych
ogrodach warto posadziç pachnàce zio∏a, w du˝ym mo˝emy pozwoliç sobie nie tylko na krzewy
owocowe, takie jak aronia, borówka czy malina,

Z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e Pa-

ale równie˝ na kilka drzew owocowych wkomponi Nina Klejnowska, b´dàca autorkà
nowanych w ca∏oÊç ogrodowej koncepcji.
tekstów do naszego dzia∏u „W Twoim
Jaki styl ogrodowy b´dzie w tym roku trendy?
ogrodzie”, zdoby∏a I miejsce w ogólnoW dalszym ciàgu królowaç b´dà nowoczesne,
polskim konkursie OSTO Zieleƒ
modernistyczne za∏o˝enia ogrodowe bazujàce
w MieÊcie 2013. Zadaniem konkursona naturalnych materia∏ach – drewnie, kamieniu
wym by∏o przedstawienie koncepcji zai wodzie. W modzie pozostajà równie˝ ogrody
gospodarowania terenów zieleni po∏oinspirowane dalekim wschodem – s∏u˝àce kon˝onych w Poznaniu, które stanà si´ Partemplacji ogrody ZEN, ogrody oparte na zasakiem Edukacji Przyrodniczej „Strzedach sztuki feng shui, inspirowane Chinami czy
szyn”. Wystawa nagrodzonych prac odJaponià. Coraz wi´cej uwagi skieruje si´ w stroby∏a si´ na Mi´dzynarodowych Targach
n´ „kontrolowanej przyrody” – tworzone b´dà
Gardenia w budynku Mi´dzynarodoogrody naturalistyczne przypominajàce wyglàwych Targów Poznaƒskich. Prace te
dem wyst´pujàce w przyrodzie zbiorowiska romogà Paƒstwo równie˝ obejrzeç w poÊlinne np. leÊne, ∏àkowe czy wodne. W ogrostaci elektronicznej pod adresem:
dach 2013 oprócz znajomych nam trendów pojahttps://www.dropbox.com /s/dt4n34usfeoitwià si´ elementy eleganckiego stylu glamour,
to/Rozstrzygnieciekonkursu.zip?
efektownego vintage lub zmys∏owego – sensual.
n=115586749.
Poniewa˝ nie ka˝dy posiada obszernà przeHanna Kowalska
strzeƒ przeznaczonà do prowadzenia ogrodu,
wzrasta popularnoÊç uprawy roÊlin ozdobnych
i warzyw w donicach i pojemnikach. Ogrody sà zapi´kniejsze. Odpowiednie ukszta∏towanie ogrok∏adane na tarasach, balkonach i dachach oraz
du przyczynia si´ tak˝e do zwi´kszenia iloÊci teÊcianach. Wzrasta ÊwiadomoÊç spo∏eczeƒstwa
renów zieleni w tkance miejskiej oraz tworzenia
na temat mo˝liwoÊci aran˝acyjnych tego typu przeenklaw przyrodniczych. Podobnie jak na Êwiatostrzeni, a projektanci wychodzà im naprzeciw stawych wybiegach mody, w kwestii stylizacji ogrorajàc si´ umo˝liwiç posiadanie w∏asnego kawa∏ka
dów projektanci przeÊcigajà si´ w pomys∏ach,
zieleni. Du˝e i dobrze przystosowane do uprawy
dzia∏ajàc zgodnie ze sztukà, bazujàc na doÊroÊlin donice, modu∏y i podpory do zak∏adania
wiadczeniu, pasji oraz inspirujàc si´ otaczajàcà
ogrodów wertykalnych i zielonych Êcian z roku
nas naturà. To najlepszy moment, aby przejrzeç
na rok stajà si´ pi´kniejsze i lepiej przystosowane
najnowsze trendy, a wraz z nimi wprowadziç do
do obecnego stylu ˝ycia, powstajà nowoczesne
ogrodu powiew Êwie˝oÊci i przygotowaç ogród
os∏ony, pawilony i meble, które z powodzeniem
na nadejÊcie wiosny.
mo˝emy stosowaç na niewielkich przestrzeniach.
mgr. in˝. Nina Klejnowska
Nadchodzi pora nowego, Êwie˝ego spojrzenia
na ogród. Coraz cz´Êciej posiadacze kawa∏ka
Architekt krajobrazu, projektantka ogrodów
ziemi oddajà swoje
ogrody w r´ce profesjonalistów. Za sprawà projektantów, ich
nowatorskich pomyKANCELARIA ADWOKACKA
s∏ów i poszukiwania
inspiracji z natury i ze
PORADY, SPRAWY SÑDOWE:
Êwiata, z roku na rok
CYWILNE ( SPADKI , ZASIEDZENIA ,
stajà si´ one coraz
NIERUCHOMOÂCI ),

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska

RODZINNE , ROZWODY,
ADMINISTRACYJNE .

TEL.

22 745-55-00
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Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), tel. 505 099 069
Warszawa Wesoła-Stara Miłosna

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
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Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

PROTEZY • NAPRAWA
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Leczenie dorosłych i dzieci

G

s

Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Okiem coacha

Akceptacja
Idzie wiosna. Pora wyrzuciç suche kwiatki. Nied∏ugo zakwitnà nowe.
A gdy ju˝ nasza pi´kna
dzielnica si´ zazieleni, my
tak˝e dostrójmy si´ do rytmu przyrody, uÊmiechajmy si´ cz´Êciej. Pomo˝e
nam w tym... akceptacja.
Na akceptacji zale˝y
wszystkim. Ka˝dy ma jakiÊ
deficyt, jakàÊ s∏abszà stron´.
KtoÊ nie czuje si´ dobrze na imprezach, bo nie ma
wyczucia rytmu i kiepsko taƒczy. KtoÊ inny
od dziecka s∏ysza∏, ˝e do niczego si´ nie nadaje.
Kiedy otoczenie uzna go za interesujàcego, nie
posiada si´ ze zdumienia. I z radoÊci, rzecz jasna.
Kiedy Pawe∏ si´ denerwuje, zaczyna si´ jàkaç.
Bardzo go to kr´puje. Z tego powodu najcz´Êciej
wychodzi na milczka, bo im krótsze zdanie, tym
wi´ksza szansa, ˝e uniknie kompromitacji. To

Strefa zdrowia

˚uç czy nie ˝uç?
Guma do ˝ucia u˝ywana jest od tysi´cy lat.
Pierwotnie wykonywano jà z ˝ywicy drzew,
a powszechnie znana nam guma zosta∏a opatentowana w XIX wieku. Obecnie na rynku mamy ogromny wybór gum do ˝ucia: gumy w listkach, dra˝etkach, pastylkach, ukryte w lizakach,
gumy z sokiem owocowym, gumy mi´towe, truskawkowe, jab∏kowe, z witaminà C, gumy wybielajàce z´by czy gumy odchudzajàce. Od tysi´cy lat guma spe∏nia jednak te same funkcje – pomaga oczyÊciç z´by po posi∏ku oraz odÊwie˝a
oddech. Jednak˝e zdania na temat ˝ucia gumy
sà podzielone. A zatem ˝uç czy nie ˝uç?
˚uç: Warto ˝uç gum´, gdy nie masz pod r´kà
szczoteczki do z´bów.

dlatego w pracy zawsze stoi w drugim szeregu.
Marta zawsze denerwuje si´ przed pierwszà
randkà. Nosi rozmiar 42. Stoi d∏ugo przed lustrem, kombinujàc, jak wydaç si´ wiotkà i eterycznà. Zazwyczaj efekt jej nie zadowala. Czy on
mnie zaakceptuje? Kiedy zbli˝a si´ do miejsca
spotkania, z ka˝dym krokiem jej nadzieja kurczy
si´ niczym przek∏uty balonik. W miejsce nadziei
pojawia si´ niepewnoÊç.
O ile prostsze by∏oby nasze ˝ycie, gdybyÊmy
okazywali sobie akceptacj´. To wst´p do fajnej
znajomoÊci, a czasem nawet do przyjaêni, mi∏oÊci.
Sympatyczny komplement – „pi´knie wyglàdasz”,
„jesteÊ bardzo mi∏y”, „dobrze ci w tej sukience”
mo˝e sprawiç, ˝e druga osoba poczuje si´ zaakceptowana, zacznie zachowywaç si´ swobodnie
i w rezultacie otworzy si´ przed nami.
Akceptacja pomaga narodziç si´ bliskoÊci i zaanga˝owaniu. Dzi´ki niej czujemy si´ bezpiecznie i ch´tnie pog∏´biamy wi´ê. W partnerskich
zwiàzkach wsparcie, które ona daje, staje si´
podstawà stabilizacji uczuciowej.
Aby poczuç akceptacj´ dla innych, warto zaczàç od siebie. Oto s∏owa Cherie Carter Scott:
„Gdyby istnia∏o jedno podstawowe prawo, odnoszàce si´ do energii mi∏oÊci, to brzmia∏oby ono
nast´pujàco: inni widzà i traktujà Ci´ dok∏adnie

tak, jak widzisz i traktujesz siebie Ty sam”.
Dlatego jeÊli wychodzisz z domu, ale niesiesz ze
sobà wewn´trzny komunikat „jestem ma∏o interesujàcy”, „na pewno oczekiwali kogoÊ atrakcyjniejszego” – zachowujesz si´ tak, jakbyÊ nie zas∏ugiwa∏(a) na akceptacj´. Takie nastawienie budzi twoje negatywne emocje, a one wp∏ywajà na to, jak
mówisz, jak si´ poruszasz i jakie wra˝enie robisz.
Zacznij od pozytywnego przeformu∏owania
swoich oczekiwaƒ „mam nadziej´, ˝e wydam si´
interesujàcy”, „myÊl´, ˝e uznajà mnie za atrakcyjnà”. W ten sposób wnosisz pozytywnà energi´ i zachowujesz si´ zupe∏nie inaczej. Tak, aby
potwierdziç swoje dobre nastawienie.
Pami´taj te˝, ˝e 100% akceptacji to mit i dzieci´ce t´sknoty za mi∏oÊcià bezwarunkowà. Nie
wzbudzisz w nikim trwa∏ego przekonania, ˝e jesteÊ chodzàcym idea∏em. Z tego samego powodu
Ty tak˝e nie próbuj poszukiwaç osób, która zaspokojà wszystkie Twoje oczekiwania. PowinniÊmy si´ cieszyç, jeÊli wzajemna akceptacja osiàgnie 60%. Pozosta∏e 40%, jeÊli pozwolimy sobie
na wi´kszà bliskoÊç i otwartoÊç, straci znaczenie.

Nie ˝uç: Guma nie zastàpi jednak porzàdnego szczotkowania z´bów, bowiem nie oczyszcza ich tak dok∏adnie jak szczoteczka. Nie powinniÊmy te˝ dawaç gum ma∏ym dzieciom ze
wzgl´du na mo˝liwoÊç po∏kni´cia.
˚uç: ˚ucie gumy zwi´ksza wydzielanie Êliny,
która neutralizuje szkodliwe dla z´bów kwasy, a tak˝e zawiera substancje uniemo˝liwiajàce rozwój bakterii.
Nie ˝uç: Gumy owocowe oraz zawierajàce
s∏odkie substancje zostawiajà na z´bach doskona∏à po˝ywk´ dla bakterii.
˚uç: Gum´ powinniÊmy ˝uç przez maksymalnie 15 minut. Ten czas wystarczy, by przywróciç naturalne pH w ustach.
Nie ˝uç: D∏u˝sze i cz´ste ˝ucie gum mo˝e prowadziç do Êcierania z´bów i zmian w ˝uchwie,
prowadzàcych do przerostu mi´Êni ˝waczy,
a nawet do niedomykania jamy ustnej.
˚uç: Badania naukowe potwierdzajà, ˝e
˝ucie ∏agodzi napi´cie
mi´Êniowe (a przez to
zmniejsza stres).
Nie ˝uç: Dermatolodzy ostrzegajà jednak, ˝e cz´ste ˝ucie
gumy
powoduje
os∏abienie niektórych
mi´Êni i utrat´ elastycznoÊci tkanek, co
prowadzi do powstaA
wania zmarszczek.
G
U
BSŁ
O
˚uç: Gumy mogà poA
N
PEŁ
móc w odchudzaniu.

Ich ˝ucie zmniejsza uczucie g∏odu, eliminuje podjadanie i pomaga powstrzymaç si´ od s∏odyczy.
Nie ˝uç: Nie nale˝y ˝uç gum na czczo. Gumy
powodujà wydzielanie w ˝o∏àdku substancji
odpowiedzialnych za trawienie pokarmu, które bez obecnoÊci treÊci pokarmowej mogà
uszkodziç b∏on´ Êluzowà ˝o∏àdka.
˚uç: ˚ucie gumy poprawia koncentracj´, co potwierdzajà badania brytyjskich naukowców. I choç uczniowie ˝ujàcy gum´ na zaj´ciach
nierzadko denerwujà nauczycieli, warto wiedzieç,
˝e w celu poprawy koncentracji i wyników nauczania, w wi´kszoÊci niemieckich szkó∏ uczniowie majà pozwolenie na ˝ucie podczas lekcji.
Nie ˝uç: Zapewne wi´kszoÊç z nas mia∏a do
czynienia z gumà przyklejonà do ubrania czy
torebki.
˚uç: Jednak bardzo ∏atwo jest usunàç gum´
z ubraƒ, wk∏adajàc je na godzin´ do zamra˝arki. Zamarzni´ta guma lekko si´ odkleja.
Nie ˝uç: Nie nale˝y jednak ˝uç zbyt du˝ej iloÊci gum, poniewa˝ zawierajà one substancje
(sorbitol i ksylitol), które mogà prowadziç
do zaburzeƒ w funkcjonowaniu uk∏adu pokarmowego, o czym producenci gum informujà
zwykle na opakowaniach.

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

Jaki powinien byç nasz wybór? Mo˝esz ˝uç
gum´, jednak nie d∏u˝ej ni˝ 15 minut. Staraj
si´ wybieraç mi´kkie gumy (np. w listkach),
które znacznie zmniejszajà ryzyko uszkodzenia szkliwa i wypadni´cia plomby. Pami´taj
te˝, aby nie zawiera∏y one cukru!
Urszula Religioni,
specjalista zdrowia publicznego

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Wiosnà wszystko budzi si´ do ˝ycia,
budzi si´ w nas tak˝e ch´ç zmian, w tym
zrzucenia nadmiarowych kilogramów,
w które wyposa˝y∏a nas zima. Zamiast
wybieraç w ciemno kolejnà diet´ z internetu, która mo˝e si´ okazaç nie tylko
nieskuteczna, ale wr´cz szkodliwa dla
naszego zdrowia, warto powierzyç swoje
odchudzanie
specjalistom,
którzy
uwzgl´dniajàc Paƒstwa indywidualne
uwarunkowania opracujà dedykowany
kompleksowy program dietetyczny.
Na Pradze-Po∏udnie od 2,5 roku dzia∏a
Centrum Dietetyczne Naturhouse, b´dàce placówkà Êwiatowego lidera w dziedzinie ˝ywienia i dietetyki, obecnego
w 26 krajach Êwiata, gdzie pomóg∏ ju˝
∏àcznie 3 milionom osób, a liczba ta ciàgle roÊnie. Ka˝dy z punktów Naturhouse
to zespó∏ wykwalifikowanych dietetyków,
stale podnoszàcych swojà wiedz´, aby
w jak najlepszy sposób rozwiàzaç ka˝dy
˝ywieniowy problem.
Dlaczego to jest skuteczne?
Klucz do sukcesu tkwi w po∏àczeniu
zbilansowanej diety z naturalnymi suple-

mentami (wyciàgi z owoców i warzyw
w unikalnych proporcjach) wspomagajàcymi odchudzanie. Ka˝dy z nas jest inny
i tylko dieta dobrana pod naszà struktur´
organizmu, rodzaj metabolizmu, tryb ˝ycia i – co nie mniej wa˝ne – upodobania
kulinarne, mo˝e byç skuteczna, a w dodatku ca∏kiem smaczna.
Naturhouse daje Paƒstwu gwarancj´
trwa∏ych efektów dzi´ki wyeliminowaniu
dwóch najwi´kszych przeszkód zwiàzanych z odchudzaniem:
- efektu jo-jo, poniewa˝ po zakoƒczonej
kuracji odchudzajàcej wprowadzany
jest tzw. okres stabilizacji wagi, który
zapobiega ponownemu przytyciu,
- utraty motywacji oraz braku samodyscypliny. Dzi´ki cotygodniowym bezp∏atnym wizytom, które s∏u˝à omówieniu post´pów, rozwiàzaniu ewentualnych problemów pojawiajàcych si´
w trakcie odchudzania i modyfikowaniu diety, aby by∏a zró˝nicowana
i smaczna, znacznie ∏atwiej wytrwaç
w re˝imie diety, a˝ w koƒcu stanie si´
ona Paƒstwa nawykiem.

Ale ja si´ nie odchudzam...
Tak˝e osoby pragnàce przytyç lub te,
które po prostu chcà wprowadziç do swojego ˝ycia zasady zdrowego ˝ywienia,
znajdà w Naturhouse idealne rozwiàzania dla siebie. Ponadto Centra Dietetyczne Naturhouse oferujà szerokà gam´ naturalnych suplementów i artyku∏ów spo˝ywczych o obni˝onej kalorycznoÊci, jak:
pieczywo, zupy, herbatniki, napoje, d˝emy, a nawet batoniki.
Ka˝da osoba mo˝e przyjÊç do Naturhouse, aby bezp∏atnie skonsultowaç si´
z dietetykiem. W celu umówienia si´ na
spotkanie nale˝y skontaktowaç si´ z wybranym Centrum w swojej okolicy. Adres
najbli˝szego podajemy poni˝ej.
Hanna Kowalska

ul. ¸ukowska 1 lok. 18U
tel.: 22 251-28-36, kom.: 519-193-981

www.naturhouse-polska.pl

05-077 Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 22-773-36-10, 22-773-02-70, 501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz.
oferty m2
pokoi
1138 73
2/2
3
1195 37
2/3
2
1154 55
1/2
2
444
44
2/3
2
661
94
1/2
3

Nr
Pow. Rejon
oferty
1494 1000 Stara Mi∏osna
1484 1700 Stara Mi∏osna
1272 1221 Zakr´t
1450
804 Stara Mi∏osna
1425
512 Stara Mi∏osna

Rejon

Cena
w PLN
Stara Mi∏osna
360.000
Mi´dzylesie
250.000
Stara Mi∏osna
285.000
Wynajem Weso∏a
1.300
Wynajem Weso∏a
1.700

Cena
w PLN
670.000
550.000
415.000
250.000
471.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
775
250
319
593
185
577
772
200
180
703
460
535

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

Cena w PLN
830.000
450.000
720.000
1.500.000

Rodzaj domu
Segment naro˝ny
Bliêniak
Bliêniak
Segment naro˝ny

Rok
2010
2012
2000

Stan wykoƒczenia
Wykoƒczony
Developerski
Developerski
Wykoƒczony

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

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
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Tekst sponsorowany

Niezawodne metody odchudzania Naturhouse

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Szachowe wieÊci ze SP 353
II Turniej Szachowy Grand Prix SP 353
W sobot´ 16 lutego zosta∏ rozegrany II Turniej
Szachowy z edycji Grand Prix SP 353. Turniej zorganizowa∏ Uczniowski Klub Sportowy „Gambit” – Weso∏a oraz Szko∏a Podstawowa nr 353.
Dla m∏odych szachistów w wieku od 5 do 19 lat
zawody by∏y okazjà do wspania∏ej rywalizacji, a dla
uczniów szkó∏ podstawowych dzielnicy Weso∏a
ostatnim sprawdzianem przed rozgrywkami do Fina∏u Dru˝ynowych Mistrzostw Szkó∏ Podstawowych w Szachach naszej dzielnicy.
Rozegrano 7 partii systemem szwajcarskim po
15 minut dla zawodnika, wÊród których najlepszymi okazali si´:
• I miejsce – Krystian Furmaƒski, MKS Polonia
Warszawa (6,0 pkt)
• II miejsce – Joanna Kaczmarska, UKS MDK
Otwock (5,5 pkt)
• III miejsce – Micha∏ Bazan, MKS Polonia Warszawa (5,5 pkt)
W kategoriach rankingowych najlepszymi
zostali:
• III kategoria szachowa – Hubert Badocha, Klub

oraz mia∏a przyjemnoÊç wr´czyç nagrody zawodnikom, którzy osiàgn´li najlepsze wyniki w poszczególnych kategoriach.
Do zobaczenia na kolejnym, III Turnieju Szachowym Grand Prix SP 353.

Dru˝yna z SP 353 mistrzami dzielnicy
szkó∏ w szachach

Kultury „Anin” (5,0 pkt)
• IV kategoria szachowa – Patryk Bartold, uczeƒ
SP 353 (4,5 pkt)
• V kategoria szachowa – Szymon Osypiuk, UKS
„Gambit” – Weso∏a, uczeƒ Gimnazjum 119 (4,0 pkt)
Najlepszà zawodniczkà bez kategorii szachowej
zosta∏a Paulina Osypiuk – UKS „Gambit” – Weso∏a,
uczennica SP 173 (4,0 pkt).
Na zakoƒczenie II Turnieju Szachowego Grand
Prix SP 353 Wicedyrektor SP 353 Maiola Wróblewska gratulowa∏a szachistom wspania∏ej rywalizacji

W poniedzia∏ek 18 lutego w Urz´dzie Dzielnicy
Weso∏a rozegrano Dru˝ynowe Mistrzostwa Szkó∏
Podstawowych naszej dzielnicy w szachach. W rozgrywkach wzi´∏o udzia∏ 5 szkó∏ podstawowych,
ka˝da z nich wytypowa∏a jednà czteroosobowà dru˝yn´. Turniej zaszczycili swojà obecnoÊcià: Burmistrz
Dzielnicy Weso∏a Edward K∏os, Wiceburmistrz Marian Mahor oraz senator RP Marek Borowski. Najlepszà dru˝ynà rozgrywek okaza∏a si´ dru˝yna z SP 353,
która zagra∏a w sk∏adzie: Mariusz Woênica, Patryk Bartold, Konrad Jaƒczuk, Zuzanna ¸aszczuk. Sukces ten umo˝liwia dru˝ynie SP 353 reprezentowanie dzielnicy Weso∏a w Fina∏owym Dru˝ynowym Turnieju Prawobrze˝nej Warszawy, którego inicjatorem jest senator RP Marek Borowski.
Gratulujemy zwyci´stwa i ˝yczymy kolejnego
sukcesu.

Teresa Osypiuk

RobuÊ w podró˝y po Arktyce, Antarktydzie i Chile
Dzi´ki interesujàcym zaj´ciom, które odbywajà
si´ w naszym przedszkolu co miesiàc, dzieci oczami wyobraêni zwiedzajà inne kraje. W tym miesiàcu przedszkolaki mog∏y znaleêç si´ na Antarktydzie – najzimniejszym kontynencie Ziemi. „Zwiedzi∏y” pó∏nocny obszar Êwiata – Arktyk´, by póêniej móc „ogrzaç si´” w s∏onecznym paƒstwie
Ameryki Po∏udniowej – Chile.

Dzieci z zainteresowaniem obejrza∏y film, który
pokazywa∏, w jaki sposób naukowcy w Arktyce obserwujà niedêwiedzie polarne. Wiedzà ju˝, ˝e istniejà specjalne kamery, które przystosowane sà
do obserwacji tych zwierzàt. Zobaczy∏y zdj´cia
przedstawiajàce obie mroêne krainy, jej mieszkaƒców, flor´ i faun´, a tak˝e zorz´ polarnà.
Natomiast w Chile obserwowaliÊmy niektóre wulkany, bo nie sposób wszystkie obejrzeç, poniewa˝
jest ich a˝ 2000. DowiedzieliÊmy si´, ˝e kraj ten
w wi´kszej cz´Êci sk∏ada si´ z najbardziej suchej pustyni Êwiata – Atakama. Na tym obszarze znajdujà
si´: wulkany, goràce êród∏a, wodospady, laguny, lasy deszczowe, wiecznie oÊnie˝one andyjskie szczyty,
lodowce, ˝yzne gleby, Wyspa Wielkanocna i Przylà-
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dek Horn – te informacje dzieci ch∏on´∏y z wypiekami na twarzy! Przedszkolaki zaciekawi∏a równie˝ informacja, ˝e Chile zamieszkujà g∏ównie Metysi, ludnoÊç bia∏a i Indianie. MieliÊmy okazj´ przymierzyç
stroje i poczuç si´ jak prawdziwi Indianie.
DowiedzieliÊmy si´ tak˝e, i˝ ulubionà zabawkà
chilijskich dzieci jest tak zwany trompo. W Chile
dzieci z regu∏y same wykonujà te zabawki.
Robusiaki by∏y zachwycone zaj´ciami! Nauczyciele
w ciekawy i twórczy sposób przedstawili sylwetk´
trzech pi´knych krain. Dzi´ki tej „˝ywej” lekcji geografii dzieci dowiedzia∏y si´, ˝e na Êwiecie sà miejsca,
gdzie jest „wiecznie” zimno oraz „wiecznie” ciep∏o.

Zaj´cia by∏y bardzo interesujàce – zarówno dla
dzieci, jak i przyby∏ych goÊci. Jednym z naszych goÊci by∏a pani Rosario z Ekwadoru, która przybli˝y∏a
swój kraj i barwnie urozmaici∏a spotkanie ubrana w bajeczny strój narodowy. Dzieci z wielkim zainteresowaniem wys∏ucha∏y jej opowieÊci o instrumentach, taƒcach i tradycjach indiaƒskich.
Zaciekawionych szczegó∏ami naszej podró˝y
serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.robus.pl.
W zak∏adce „Wydarzenia” znajdujà si´ fotografie
z tej pi´knej lekcji o Êwiecie.

Halina Lesiƒska

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Zima w MieÊcie 2013
w Zespole Szkó∏ nr 94
Nasza szko∏a jak co roku organizowa∏a zaj´cia dla
dzieci i m∏odzie˝y w czasie ferii. Program adresowany
by∏ do wszystkich uczniów naszej szko∏y sp´dzajàcych ferie w domu. Dzieci obj´te zosta∏y zbiorowym
˝ywieniem (dwa posi∏ki dziennie). M∏odsze uczestniczy∏y w zaj´ciach opiekuƒczo-wychowawczych (Êwietlicowych) i rekreacyjnych, a m∏odzie˝ gimnazjalna w zaj´ciach sportowych. Najwi´kszym powodzeniem cieszy∏y si´ propozycje z oferowanych form wypoczynku i rekreacji akcji „ZIMA W MIEÂCIE 2013”.
Odbywa∏y si´ konkursy plastyczne, origami, gry edukacyjne oraz zaj´cia profilaktyczne z nauki pierwszej
pomocy pt. „Ratujemy i uczymy ratowaç”. Dzieci codziennie chodzi∏y na basen, urzàdza∏y tory przeszkód
i wymyÊla∏y coraz to inne zabawy i gry ruchowe.

Ogromnym zainteresowaniem wÊród dzieci
cieszy∏y si´ spotkania
w bibliotece, która przygotowa∏a niezwyk∏e
warsztaty przybli˝ajàce
postaç Aleksandra Fredry. Uczniowie uczestniczyli równie˝ w zaj´ciach teatralnych, plastycznych i muzycznych w OÊrodkach
Kultury przy ul. Starzyƒskiego i ul. Jana Paw∏a. Nie zabrak∏o równie˝ szaleƒczej gonitwy i wyg∏upów w sali zabaw „Bumerang”. Znalaz∏o si´ te˝ coÊ dla przysz∏ych naukowców... lekcja w Centrum Nauki KOPERNIK. Nie zawiod∏a nas równie˝ Stra˝ Miejska. Przygotowa∏a dzieciom nie lada frajd´ – po doskonale po-

Ferie w Dwuj´zycznej
W czasie ferii dzieci si´ nudzà? Nie
w naszej szkole! PostanowiliÊmy
wyjÊç naprzeciw nudzie i pogodzie,
dlatego dla uczniów, którzy zostali
z nami, w tym czasie zorganizowaliÊmy ró˝norodne zaj´cia w szkole.
Mo˝na by∏o wi´c pograç w szachy,
które w naszej szkole cieszà si´ niezwyk∏à popularnoÊcià. Zacz´∏o si´
od niezobowiàzujàcych rozgrywek,
poprzez bardziej wymagajàce partie,
a˝ po pe∏ne emocji konfrontacje graczy. Nasi uczniowie wcielili si´ tak˝e
w m∏odych chemików – podczas warsztatów Laboratorium dowiedzieli si´, czym ró˝ni si´ nauka
od magii; stawiali hipotezy i przeprowadzali doÊwiadczenia. Eksperymentowali z barwami, podciÊnieniem i suchym lodem. Wybrali si´ te˝ w kulinarne podró˝e. Poznali kultur´ mieszkaƒców Somalii,
Wietnamu oraz Czeczenii, po czym pod okiem na-

uczyciela przygotowali kulinarne specja∏y danego kraju:
somalijski deser qumbe, czeczeƒskà cha∏w´ i wietnamskie sajgonki. Na zaj´ciach
Do It Yourself eksperymentowano ze starymi przedmiotami codziennego u˝ytku tak, by
te zyska∏y nowe ˝ycie. Spod
ràk naszych uczniów wysz∏y
wi´c modne T-shirty zdobione

prowadzonym wyk∏adzie i przypomnieniu zasad bezpieczeƒstwa
na drodze zaprezentowa∏a dzieciom
jazd´ nie tylko na rowerach, ale
i na wystrza∏owym motocyklu – dzieci
jeêdzi∏y na rowerach, oczywiÊcie w kaskach, po przygotowanym torze imitujàcym ruch uliczny, wyposa˝onym nawet w sygnalizator Êwietlny. Na koniec pan stra˝nik przewióz∏ ka˝de
dziecko na motocyklu. Dzieci bawi∏y
si´ Êwietnie i nikt si´ nie nudzi∏. Ka˝dego dnia wyje˝d˝aliÊmy ze szko∏y
na wycieczki, spotkania, zaj´cia i warsztaty. Czas ten
by∏ niezwykle aktywny i sp´dzony w przemi∏ej atmosferze, co sprzyja∏o dobremu zdrowiu i samopoczuciu.

Barbara ˚bikowska
Kierownik akcji
Z.S. 94 „Zima w MieÊcie 2013”
czyli z workiem bokserskim oraz packà treningowà,
uczàc si´ przy tym, jak si´ broniç i unikaç zagro˝eƒ.
Pe∏ne wra˝eƒ i nowych doÊwiadczeƒ dwa tygodnie ferii min´∏y bardzo szybko. Dobrze, ˝e mamy
co wspominaç! Aby obejrzeç fotorelacj´ z ferii (i innych wydarzeƒ z ˝ycia naszej szko∏y), zapraszamy
na stron´ www.szkola-dwujezyczna.pl lub fanpage naszej szko∏y na Facebooku.

Karolina Mulawa-G∏odek
Dwuj´zyczna Szko∏a Podstawowa nr 1

wed∏ug
w∏asnych
upodobaƒ i kalendarze
o niespotykanych wzorach. Nasi uczniowie
mieli tak˝e okazj´ poznaç tajniki karate i samoobrony. Ch´tnie çwi-

S´dzia Anna Maria
Weso∏owska w Bu∏haku
W czwartek 24 stycznia Bu∏haka odwiedzi∏ goÊç specjalny – s´dzia Anna
Maria Weso∏owska. W trakcie spotkania
uczniowie mieli okazj´ pos∏uchaç, na
czym polega praca s´dziego i z jakimi
trudnymi sprawami ma do czynienia.
Dowiedzieli si´ tak˝e, co to znaczy
odpowiedzialnoÊç karna, jakie zachowania i czyny sà przest´pstwem, ale przede
wszystkim, jakie majà prawa i czemu
powinni si´ sprzeciwiaç. Spotkanie, choç
dotyczy∏o spraw bardzo powa˝nych,
przebieg∏o w mi∏ej atmosferze, a na zakoƒczenie mo˝na by∏o zdobyç autograf
pani Weso∏owskiej.

Kamila Krzemieniewska-Kleban
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Zapraszamy do Gimnazjum 119 Dosi´gnàç gwiazd
Informujemy, ˝e dnia 26 marca, o godz. 18.30
odb´dzie si´ spotkanie dla rodziców kandydatów
do klas pierwszych naszego gimnazjum, podczas
którego nastàpi szczegó∏owa prezentacja oferty
szko∏y oraz zapoznanie z nowymi zasadami rekrutacji elektronicznej.
W roku szkolnym
2013/14 planujemy utworzenie klasy matematycznej,
dwóch klas z rozszerzeniami
z j´zyka angielskiego oraz
czterech klas ogólnych. Zaznaczamy, ˝e w ofercie naszej szko∏y (oprócz obowiàzkowego j´zyka angielskiego) znajduje si´ równie˝
kszta∏cenie w zakresie j´zyka hiszpaƒskiego, niemieckiego i rosyjskiego – do wyboru przez ucznia.
Nasza szko∏a dysponuje nowoczesnym i przestronnym budynkiem z doskona∏ym zapleczem
sportowym, dzi´ki któremu uczniowie mogà
uczestniczyç w szerokiej gamie zaj´ç sportowych.
Sale lekcyjne sà w pe∏ni wyposa˝one w sprz´t multimedialny i interaktywny.
Rodzice posiadajà sta∏y bezp∏atny dost´p do informacji o post´pach edukacyjnych dzieci za poÊrednictwem dziennika elektronicznego.
Przy szkole dzia∏a Êwietlica TPD i Klub Gimnazjalisty uzupe∏niajàce bogatà ofert´ kó∏ przedmiotowych
i zaj´ç wyrównawczych.

24

Profesjonalizm kadry nauczycielskiej, wysoki potencja∏ intelektualny m∏odzie˝y i przyjazna atmosfera w szkole zaowocowa∏y w ubieg∏ym roku szkolnym bardzo wysokimi wynikami na egzaminie gimnazjalnym i sukcesami uczniów w przedmiotowych
konkursach kuratoryjnych.
PodkreÊlamy, ˝e nasze gimnazjum od dwóch lat posiada certyfikat szko∏y wspierajàcej uzdolnionych „Wars i Sawa”, b´dàcy
ukoronowaniem dzia∏aƒ w zakresie dziesi´cioletniej tradycji
realizacji ogólnoszkolnych projektów edukacyjnych, takich jak:
Festiwal Nauki, Festiwal Piosenki Angielskiej i Âwi´to Szko∏y.
Szczególnà wag´ przywiàzujemy do wszechstronnego rozwoju naszych uczniów, dlatego te˝ istotnà
rol´ pe∏ni u nas pr´˝nie dzia∏ajàcy Klub Wolontariusza.
Na spotkanie zapraszamy równie˝ kandydatów do
klas pierwszych, którzy b´dà mieli mo˝liwoÊç porozmawiania ze starszymi kolegami i obejrzenia szko∏y.

23 stycznia uczniowie SP 174 uczestniczyli w niecodziennym wydarzeniu, mogli „dosi´gnàç gwiazd”.
Przyjecha∏o do nas objazdowe Planetarium AstroPark
z odpowiednio przygotowanymi pokazami dla klas
m∏odszych i starszych. Pod mi´kkà kopu∏à uczniowie
mogli odbyç fascynujàcà podró˝ w kosmos.

Dyrekcja szko∏y

Marzena Delak

Gwiazdy i planety interesujà dzieci w ka˝dym
wieku, tak by∏o i tym razem. Uk∏ad s∏oneczny, czarne dziury, zaçmienie s∏oƒca i ksi´˝yca, gwiazdozbiory, teleskopy do obserwacji nieba... – uczniowie wracali z pokazu zadowoleni i podekscytowani. Mo˝e ktoÊ zarazi si´ bakcylem astronomii?

„Od grosika do z∏otówki” w SP 171
W naszej szkole od kilku lat realizowany jest projekt edukacji finansowej Fundacji M∏odzie˝owej
Przedsi´biorczoÊci i Fundacji Kronenberga przy
banku Citi Handlowy
dla uczniów pierwszego
etapu kszta∏cenia. Jest
to wa˝ne dla dzieci doÊwiadczenie w dziedzinie samodzielnego podejmowania decyzji
o zarabianiu, oszcz´dzaniu i racjonalnym
wydawaniu pieni´dzy
oraz gospodarowaniu
innymi zasobami. Projekt ten jest pierwszym
z zakresu tematyki edukacji finansowej skiero-

wanym do uczniów kszta∏cenia zintegrowanego. Jest
to projekt ogólnopolski, dla wybranych szkó∏ w naszym kraju. Do jego realizacji zaprosi∏a naszà szko∏´
p. Eugenia Mathea – koordynator regionalny projektu. Przed przystàpieniem do realizacji programu nauczycielki: p. Ewa Kacprzak i p. Bogumi∏a Jaroch
uczestniczy∏y w szkoleniu przeprowadzonym przez
panià Eugeni´ Mathe´. Realizacja projektu trwa∏a 10
miesi´cy, podczas których uczniowie wykonywali zadania z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczo-zdrowotnej, plastyczno-technicznej, muzyczno-ruchowej oraz spo∏ecznej. Swoje spostrze˝enia i osiàgni´cia dokumentowali w „Dzienniku
podró˝y”. Domowe zadania dzieci cz´Êciowo wykonywa∏y wspólnie z rodzicami. Atrakcyjna forma zaj´ç
sprawi∏a, ˝e uczniowie ch´tnie rozwiàzywali zadania
i poznawali podstawy wiedzy z zakresu finansów.

Ewa Kacprzak, Bogumi∏a Jaroch

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Zielony P∏omieƒ
44 WDH-y „Stanica” – XV lat
W kwietniu 44 Warszawska Dru˝yna Harcerzy „Stanica” b´dzie obchodziç XV-lecie swojego istnienia. W ciàgu tego czasu nasza dru˝yna niejednokrotnie zajmowa∏a wysokie
miejsca na turniejach dru˝yn z ca∏ego Mazowsza i niejeden raz pokaza∏a, ˝e harcerze z Weso∏ej sà wprawieni w technikach harcerskich.
Przez dru˝yn´ przewin´∏o si´ równie˝ wielu
dru˝ynowych – ka˝dy mia∏ w∏asnà koncepcj´
prowadzenia dru˝yny i ka˝dy wniós∏ coÊ nowego. Z okazji rocznicy zapraszamy wszyst-

kich harcerzy i mieszkaƒców Starej Mi∏osny
i okolic do wzi´cia udzia∏u m.in. w grze miejskiej organizowanej przez „Stanic´” w dniu 6
kwietnia 2013 r. Wystarczy mieç jednego
smartfona na grup´ kilku osób, Êciàgnàç RAZ
stron´ z aplikacjà potrzebnà do gry i nie wy∏àczaç przeglàdarki w telefonie – póêniej w tej
aplikacji trzeba b´dzie rozwiàzywaç kolejne
zadania. B´dzie to nie tylko Êwietna zabawa
dla ca∏ej rodziny czy paczki kolegów, ale te˝
doskona∏a okazja, by poznaç lepiej histori´
swojego miejsca zamieszkania, jak i ludzi,
którzy tu mieszkajà. Dzi´ki tej „zabawie” b´dzie mo˝na nie tylko zakopaç bezpodstawne
mity, ˝e harcerze to ma∏e dzieci, które tylko
beztrosko bawià si´ w lesie, ale te˝ na nowo

odkryç harcerstwo w Weso∏ej, które wcale nie
zaprzesta∏o dzia∏alnoÊci i ma si´ coraz lepiej.
çw. Konrad Rzadkiewicz
çw. Jakub Matyas
te˝ nagrody w konkursach szkolnych.
W celu przekazania 1% podatku nale˝y prawid∏owo wype∏niç PIT 37:
• w poz. 123 numer KRS – nale˝y wpisaç:
0000031762
• w poz. 125 cel szczegó∏owy 1% – nale˝y
wpisaç: Rada Rodziców przy Zespole Szkó∏
nr 94 w Warszawie, 5000 0002 8387
Szczegó∏y akcji znajdziecie Paƒstwo na stronie internetowej ZS94 www.zs94.waw.pl
w zak∏adce Rada Rodziców. Pozdrawiamy.

Rada Rodziców w ZS 94 proponuje:

1% na potrzeby naszych dzieci
Inwestowanie w kszta∏cenie naszych dzieci
to dzisiaj koniecznoÊç. Wymagania rynku pracy, na którym przyjdzie konkurowaç naszym
dzieciom, nieustannie rosnà. Niestety pieni´dzy w portfelach jakoÊ nie przybywa. Za co
sfinansowaç dodatkowe zaj´cia angielskiego
lub informatyki, których wcià˝ za ma∏o? Rodzicie z Zespo∏u Szkó∏ nr 94 Warszawa Weso-

∏a postanowili wziàç sprawy w swoje r´ce
i odzyskaç 1% podatku, przekazujàc go swoim dzieciom zamiast fiskusowi. Rada Rodziców postanowi∏a, ˝e to bezpoÊrednio rodzice
poprzez g∏osowanie zadecydujà na co konkretnie przeznaczà pozyskane Êrodki. B´dà
mogli wybieraç, czy sfinansujà dodatkowe zaj´cia swoim dzieciom, pomoce edukacyjne czy

Rada Rodziców ZS 94 Warszawa Weso∏a

Kolejny sukces uczniów SP nr 3 5 3
w ogólnopolskiej Olimpiadzie J´zyka Angielskiego „Olimpus”
Zach´ceni udanym startem w jesiennej sesji
„Olimpusa 2012”, uczniowie SP nr 353 próbowali sprawdziç swoje umiej´tnoÊci w kolejnej
edycji konkursu, tym razem w sesji zimowej.
Wyniki, w skali kraju, dajà uczniom jeszcze wi´ksze powody do radoÊci, poniewa˝ w porównaniu z rezultatami sesji jesiennej lista laureatów
jest d∏u˝sza, a uzyskane miejsca du˝o wy˝sze.
Rafa∏ Kalisz (kl. Vc) oraz Monika Ryk (kl. IVc)
zaj´li 1 miejsce, Basia Hondzel (kl. IVa), Mary-

drzej Kapler (kl. IVa), StaÊ Lipiƒski (kl. IVb), Pawe∏
Weiss (kl. VIb) – 9 miejsce. Gratulacje dla
wszystkich laureatów. Ich dokonania zapewne
zainspirujà innych uczniów do dalszego poszerzania znajomoÊci j´zyków obcych.

sia ¸´towska (kl. IVa), Adam Pere∏kiewicz (kl.
VIb), Mi∏osz Skulski (kl. IVa), Alek Stawiarski (kl.
Maria Soporek
Vc) – 3 miejsce, Julia
K∏opotowska (kl. IVa)
SPECJALISTYCZNY GABINET
– 5 miejsce, Kacper
Ciacharowski
(kl.
VIa), Julia Cio∏ek (kl.
Vc, Szymon Ryk (kl.
Dr n. med. Iwona Bzd´ga
Vc) – 7 miejsce, Zuzia
lekarz stomatologii ogólnej
Górska (kl. IVb), An-

STOMATOLOGICZNY

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

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

PRACE WYSOKOÂCIOWE

„PO LINIE”

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

Faktura VAT

☎ 606-808-358
• WYCINANIE I PODCINANIE DRZEW
• ODÂNIE˚ANIE DACHÓW
• OBS¸UGA REKLAM (WYMIANA, NAPRAWA)
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Ciekawe filmy w Gimnazjum 120
W roku szkolnym 2012/2013 wspó∏pracujemy
z Akademià Planete+ Doc organizujàcà od lat festiwal filmów dokumentalnych w Warszawie.
W ubieg∏ym roku Akademia po raz pierwszy zaproponowa∏a szko∏om elementarze filmowe – zestawy obejmujàce filmy i propozycje tematów
do dyskusji (prowadzonych przez zaproszone
osoby: psychologów, socjologów, ludzi zwiàzanych z ró˝nymi instytucjami kulturalnymi i pozarzàdowymi).
Cykl spotkaƒ z filmem dokumentalnym jest uzupe∏nieniem programu realizowanego od lat w naszej szkole. Mam na myÊli projekt pani Marty
Kwiatkowskiej – nauczycielki historii. Dzieƒ Filmowy odbywa si´ zawsze w pierwszy dzieƒ wiosny.
WczeÊniej nasi uczniowie piszà scenariusze, uczà
si´ tego rzemios∏a pod okiem pani Ajki Tarasow
– zwiàzanej z polskim filmem od dawna.
W tym roku szkolnym zorganizowaliÊmy 4 spotkania filmowe. 4 grudnia 2012 r. obejrzeliÊmy
„Efekt Chopina” – tematem filmu jest odbiór muzyki naszego kompozytora na ca∏ym Êwiecie. Kolejne
filmy dotyczà ró˝nych problemów spo∏ecznych, politycznych i ekonomicznych. W styczniu zobaczyliÊmy tragikomiczny dokument pt. „Ma∏y maratoƒczyk”, w marcu planujemy projekcj´ wa˝nego dokumentu – „Krew w twoim telefonie”.

Koordynator projektu – Jolanta Knap

Recenzja filmu „Ma∏y maratoƒczyk”
re˝. Gemma Atwal, 2010 r.
W naszym gimnazjum nr 120 odby∏ si´ niedawno
pokaz filmowy. „Ma∏y maratoƒczyk” to ch∏opiec ze
slumsów, którego los odmieni∏ przypadek. Matka
sprzeda∏a go za 800 rupii, handlarz zn´ca∏ si´ nad nim
psychicznie i fizycznie, wi´c ma∏y uciek∏ i trafi∏ do trenera judo. Dopiero ten zapewni∏ mu godne warunki. M´˝czyzna adoptowa∏ Budhi´. KtóregoÊ dnia trener ukara∏
ch∏opca za przeklinanie. Kaza∏ mu biegaç. Wyszed∏
do pracy o 7.00, wróci∏ o 13.00 i zobaczy∏, ˝e ma∏y biega. Przeliczy∏, ile kilometrów ma∏y przebieg∏ i rozpoczà∏

Julia Derlikiewicz, Zuzanna Skipirzepska
kl. II b, Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich

Goràca Zima w MieÊcie w SP 173
W ramach akcji „Zima w MieÊcie 2013” nasza szko∏a przygotowa∏a mnóstwo atrakcji dla dzieci, które
mia∏y ochot´ przyjÊç do szko∏y podczas ferii. Dzieciaki,
które wybra∏y t´ form´ wypoczynku jednog∏oÊnie
stwierdzi∏y – by∏o super!!! Chocia˝ za oknem królowa∏a zima, to w naszej szkole atmosfera by∏a goràca. Placówka czynna by∏a od godziny 7.00 do 17.00. Atrakcji, które zaproponowaliÊmy uczniom by∏o mnóstwo.
Codziennie odbywa∏y si´ dwie wycieczki: do teatru,
muzeum, OÊrodków Kultury, Centrum Kopernika,
na tenis ziemny i na basen. Dzieci mog∏y braç udzia∏
w zaj´ciach plastycznych, komputerowych, teatral-

W Bu∏haku wszystko jest mo˝liwe
Make !t Possible to
kolejny mi´dzynarodowy projekt, w którym
wzi´li udzia∏ uczniowie
Bu∏haka. Dzi´ki organizacji studenckiej AIESEC, w szkole goÊcili
wolontariusze z ró˝nych
krajów – Egipcjanin,
Wietnamka i Rosjanka.
Przez ca∏y tydzieƒ prowadzili w j´zyku angielskim
warsztaty poÊwi´cone Milenijnym Celom Rozwoju
ONZ. Sà to og∏oszone przez Organizacj´ Narodów
Zjednoczonych drogowskazy prowadzàce do rozwiàzania wielu problemów cywilizacyjnych. AIESEC
chce pokazaç m∏odzie˝y ogólnoÊwiatowà sytuacj´
socjalno-ekonomicznà, uwra˝liwiç na wiele zagadnieƒ globalnych oraz wskazaç mo˝liwoÊci rozwiàzania wspó∏czesnych problemów cywilizacyjnych.
Urszula Karpiƒska (uczennica klasy 1b gimnazjum) w ostatnim dniu zaj´ç powiedzia∏a:
„Jestem bardzo poruszona. Nie zdawa∏am sobie

z nim regularne treningi. W wieku 3 lat i 8 miesi´cy Budhia przystàpi∏ do swojego pierwszego biegu d∏ugodystansowego. W wieku 6 lat zaliczy∏ 48 maratonów.
Niestety, w∏adzom oraz niektórym wp∏ywowym
ludziom nie podoba∏ si´ udzia∏ Budhii w biegach
dla doros∏ych, a biologiczna matka, s∏yszàc o sukcesach syna, postanowi∏a go odzyskaç. To zapoczàtkowa∏o wiele nieszcz´Êç. Film pokaza∏ prawdziwe oblicze Indii. Dyskusja, którà poprowadzi∏ pan
Piotr Gawe∏ z Polskiej Akcji Humanitarnej, pomog∏a
nam zrozumieç, jak wielkim problemem jest bieda,
analfabetyzm, ludzka g∏upota i zawiÊç.

sprawy z przepaÊci, jaka dzieli
Polsk´ od krajów Afryki czy
Ameryki Po∏udniowej. Niby
mówi si´ cz´sto o tym na lekcjach i s∏yszy w telewizji, jednak dopiero te warsztaty
uÊwiadomi∏y mi wag´ problemów wspó∏czesnego Êwiata.
Co wi´cej, mam wra˝enie, ˝e
wi´kszoÊç z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele zale˝y od nas samych,
od naszej inicjatywy i zaanga˝owania. Olia, Helmi
i Chilli prezentowali i omawiali poszczególne elementy Milenijnych Celów Rozwoju ONZ
w sposób bardzo interesujàcy. W tym czasie
pracowaliÊmy w grupach i z niewielkà pomocà opiekunów wymyÊlaliÊmy rozbudowane odpowiedzi na pyta-

nych, muzycznych, sportowych. BawiliÊmy si´ na
Êwie˝ym powietrzu, lepiàc
ba∏wana, spacerujàc lub
je˝d˝àc na sankach, organizowaliÊmy quizy i konkursy.
Dzi´kujemy rodzicom
za docenienie naszej pracy
oraz pyszne pàczki. Zapraszamy za rok!

Lucyna Kryszyƒska
Kierownik „Zimy w MieÊcie”

nia zawarte w prezentacjach. To chyba by∏o najbardziej cenne. Sami proponowaliÊmy rozwiàzania tych
problemów. MogliÊmy poczuç si´ jak eksperci, jak
ktoÊ, od kogoÊ coÊ zale˝y. Zaj´cia uÊwiadomi∏y nam,
˝e mo˝emy zmieniaç Êwiat”.
Na koniec pozostaje tylko powiedzieç, ˝e Make
!t Possible to Êwietna inicjatywa.
Dzi´ki niej uczniowie Gimnazjum i Liceum Bu∏haka mieli okazj´ porozmawiaç z m∏odymi ludêmi z innych, odleg∏ych krajów, poznaç ich sposób widzenia, a tak˝e mogli si´ przekonaç, z jakimi problemami i niedostatkami boryka si´ du˝a cz´Êç Êwiata.

Patrycja Krysiƒska
Nauczycielka j´zyka polskiego
W Gimnazjum i Liceum Bu∏haka

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

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

www.geostar.waw.pl

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

ul. 1 Praskiego Pu∏ku 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
tel. 022 499 80 59
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72

TA XI - WESO¸ A
tel.

22 773 70 31, kom. 601 220 910

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

Siedziba: Warszawa-Weso∏a
tel./fax 022 773 26 93
Stara Mi∏osna
0 695 708 695
ul. Irydowa 16
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
◗ Sprzedam mieszkanie BEZPOÂREDNIO 80m, 1 pi´tro,
3 pok., 2 piwnice. loggia, miejsce parkingowe 429
tys. 506 131 014.
◗ SPRZEDAM lub zamieni´ MIESZKANIE – 49m2, 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 535-635-635 informatykwesola@gmail.com
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà w Warszawie, osiedle Stara Mi∏osna. Powierzchnia 370 m2
Tel. 534-943-830.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie 52 m plus komórka 2 m. Osiedle pod Sosnami w Starej Mi∏osnej, 1
p, winda, wysoki standard wykoƒczenia cena 355 tyÊ
oraz gara˝ 20 tyÊ. Tel. 695 556 081

Kompleksowe remonty
i adaptacje wn´trz

93

Tel. 606-808-358
◗ Sprzedam dom w zab. szeregowej, ul. GoÊciniec, kanadyjczyk, 180 m, dzia∏ka 167 m, 4 pokoje, ∏azienka,
kuchnia, gara˝, cena 750 tys. tel. 603604390
◗ Sprzedam BEZPOÂREDNIO segment naro˝ny w zabudowie szeregowej pow. 264 m2, dzia∏ka 280 m2. Stara Mi∏osna, cicha okolica, blisko lasu, dojazd drogà
asfaltowà. Cena do uzgodnienia tel. 501 074 796.
◗ W zamian za dzia∏k´ lub jej cz´Êç w ciekawej lokalizacji wybuduj´ dom lub kupi´ mieszkanie, tel. 603555-572.
◗ DZIA¸KI BUDOWLANE w Zakr´cie (1 km od os. St. Mi∏osna) SPRZEDAM BEZPOÂREDNIO pow: 3x1000,
1159, 1880 m2., cena 250 z∏/m2 do negocjacji Tel.
509 944 748. Media pràd i gaz.

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

◗ Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie na os. zamkni´tym w Starej Mi∏osnej – 86 m2 – 4 pokoje,
kuchnia, 2 ∏azienki, lod˝a, piwnica, dwa miejsca parkingowe. Cena do uzgodnienia tel. 608 736 533.
◗ 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.

Sprzeda˝ mebli
zachodnich, antyków, wypoczynków
skórzanych oraz handel hurtowy.
Przywozimy na zamówienie
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NIERUCHOMOÂCI

Józefów, ul. NadwiÊlaƒska 40

tel. 601 851 660
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel 503 730 158
◗ 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 96m2, 4950 z∏
za m2. Tel: 504-102-544

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 ∏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.
◗ 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 ma∏e mieszkanie (32 m2) lub zamieni´
na wi´ksze. Tel. (22) 773 21 02, 600 93 66 79.
◗ Sprzedam dom + sklep 385 m2 Weso∏a (cena 1,5
mln) tel. 508 610 333
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◗ 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. 608 736 533.
◗ Sprzedam segment w Starej Mi∏osnej. ¸adnie wykoƒczony. W rozliczeniu dzia∏ka lub mieszkanie – kierunek
Miƒsk lub Lublin, Inne propozycje – 0 692 977 947
◗ PILNIE sprzedam mieszkanie 2 pokoje, 1 pi´tro, 47m,
os. Pogodna tel. 506 131014
◗ Sprzedam dom (Stara Mi∏osna) w zabudowie szeregowej, skrajny, z pomieszczeniem us∏ugowym, pow.
dzia∏ki 319 m2, domu 252 m2, cena 800.000 z∏ (do
negocjacji) tel. 502 600 775.

GARDEN & PLEASURE

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

Tel. 601 262 086.

8

◗ 37000m2 rolne i las 1z∏/m2 kierunek p∏n-wsch, 80 km.
Obok siedlisko 1,5 ha, dwa drewniane domki za 65
tys PLN. Razem 52000m2 za 99000 PLN, tel.
609864466, alak777@gmail.com.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Sprzedam p∏yty eko, czerwone, 50 szt., cena 10
PLN/szt., odbiór Stara Mi∏osna, tel. 603604390.

Pracownia Sztuki Ogrodowej

WESO¸E URODZINY
Z MUZYKÑ I KONKURSAMI

OGRODY – Projektowanie i realizacja
Architektura Krajobrazu

prowadzi dj-animator ALICJA,
(nag∏oÊnienie, oÊwietlenie, prowadzenie).

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

tel. 502 600 775
www.djalicja.waw.pl

535-152-585

23

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

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

Tel. 602 323 888, 692-506-275
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki, bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257
◗ 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
◗ Oddam resztki drewnopodobne. Do spalenia w piecu
p∏yty, drewno, deski, kawa∏ki stolarki. Oko∏o 0,3m3.
Odbiór Weso∏a Zielona. tel 609864466
◗ ODDAM Drewniane sanki i plastikowe „korytko”. Odbiór Weso∏a Zielona ul Warszawska. tel 609864466.

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

5

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 – Udziel´ korepetycji z j´zyka angielskiego, na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum (matura podstawowa). 35z∏/godzina lekcyjna,
dojazd GRATIS na terenie Starej Mi∏osnej. Pierwsza
lekcja próbna – GRATIS. tel. 502-238-740
◗ Zaj´cia dodatkowe: korepetycje, poszerzanie wiedzy
MATEMATYKA i ANGIELSKI – szko∏a podstawowa. 728 838 659
◗ CHEMIA i ANGIELSKI poziom podstawowy i rozszerzony, przygotowanie do egzaminów, sprawdzianów oraz zaliczeƒ semestralnych. Szeroki zakres materia∏u. Cena 40z∏/60 min. Tel: 507287286.

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

◗ 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
◗ 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.
◗ ANGIELSKI & NIEMIECKI – korepetycji udzieli absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, cierpliwie i solidnie, tel. 791 763 614

US¸UGI ÂLUSARSKIE, DORABIANIE KLUCZY
Naprawa i wymiana zamków, dorabianie wk∏adek do kluczy.
OSTRZENIE: cà˝ek, no˝yczek, no˝y i sitek do mi´s,
no˝y do krajalnic, siekier, sekatorów, pi∏ widiowych,
no˝yc, no˝y do kosiarek, ∏aƒcuchów do pi∏.
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1. Praskiego Pu∏ku 11, tel. 22 773 73 88, 508 348 728
◗ 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.
◗ J´zyk NIEMIECKI. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 500 720 523
◗ MATEMATYKA – student piàtego roku PW udzieli korepetycji dla uczniów gimnazjum. 508-529-094

US¸UGI OGRODOWE

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

◗ J¢Z. ANGIELSKI – studentka z kilkuletnim doÊwiadczeniem udzieli korepetycji uczniom szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum z przygotowaniem
do matury. Dojazd na terenie Starej Mi∏osnej oraz
okolic. Tel. 506855479

• Wycinanie i podcinanie drzew
• Zak∏adanie trawników
• Porzàdkowanie ogrodów
19
7

Tel. 513-148-238

106

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

Tel. 660-769-211

◗ Nowa lampa witra˝-bursztyn – Êredn. aba˝uru: 14 cm,
Êredn. podstawy: 9 cm, wys. ca∏kow: 31 cm, masa ca∏kow: 1,1 kg, masa bursztynu: ok 50 g, Ania- 665 178
269, Sulejówek-Mi∏osna. ann.piwek@googlemail.com
◗ Torebki, kolczyki, buty, ubrania (gotowe stylizacje)
dla Paƒ rozmiar 36/38/40. Wyprzeda˝ ze Studia Stylizacji. tel. 502 600 775 (ch´tnie sprzedam wszystko 1
osobie np. do sklepu vintage)
◗ SUKNIA ÂLUBNA, ANGIELSKA PRODUKCJA, z niezwyk∏ym trenem (po upi´ciu nie przeszkadza w taƒcu!)
Model Allure C 104 – rozmiar 38/40 Dodam jeszcze
buty rozmiar 40 + kurteczk´ uszytà z tkaniny Armaniego. kontakt: 609612485
◗ SUKNIA ÂLUBNA sprzedam, rozm. 36, wzrost ok. 160
cm, bia∏a, cena salonowa 2800z∏, sprzedaje w cenie
490z∏. zdj´cia wyÊle na e-mail. natka233@gmail.com
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131.
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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 redakcjà, tel. 22 810 26 04.
Redakcja
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

36

MASA˚

Psycholog, terapeuta,
pedagog specjalny

Z DOJAZDEM DO DOMU

TANIO – 694-927-912
www.educzar.pl

www.masazewarszawa.com

Tel. 508 610 333
97

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

• 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
WESELA, IMPREZY URODZINOWE,
FIRMOWE, STUDNIÓWKI, DANCINGI,
EVENTY, NAG¸OÂNIENIE I OÂWIETLENIE.
Kom. 608 625 901, www.djadampokora.pl
e-mail: djadampokora@gmail.com 108

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

ROSYJSKI – KOREPETYCJE, KONWERSACJE,
EGZAMINY, wszystkie poziomy – prowadzà
Nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Sankt
Petersburgu i Rosjanka z Moskwy. Zaj´cia
w Starej Mi∏osnej (tak˝e dla niepe∏nosprawnych).
Tel. 22-773-22-54, 784-332-759, 606-270-031.

!!! POGOTOWIE KOMPUTEROWE !!!

Spotkania Grupy
Rozwoju Duchowego

Tel. 502 923 453

(poza religià)
w Starej Mi∏osnej.
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Kompleksowa obs∏uga nieruchomoÊci

tel. 22 773-10-88, 698-422-928

◗ 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
◗ MATEMATYKA!! Studentka SGH udzieli korepetycji
z MATEMATYKI na poziomie szko∏y podstawowej,
gimnazjum i liceum. tel. 609084967
◗ ANGIELSKI. Prywatne lekcje i konwersacje dla dzieci,
m∏odzie˝y i doros∏ych z ANGIELKÑ w Starej Mi∏osnej.
Tel. (22) 773 40 37 lub 883 160 676.

◗ Nowe body dziewcz´ce, 6-12 miesi´cy (10 kg), 12-18
miesi´cy (80cm), 18-24 miesi´cy (86 cm), 8 z∏ sztuka,
Early Days, krótki r´kaw. Ania – 665 178 269, Sulejówek – Mi∏osna.
◗ Sprzedam ∏ó˝eczko turystyczne dzieci´ce nowe i samochód akumulatorowy z pilotem. Tel. 501-175-896

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà uczciwà, bez
na∏ogów z aktywnym prawem jazdy i doÊwiadczeniem. Tel. 784 510 476.

◗ 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. Tel. 533 404 404.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 51534-94-60.

US¸UGI GEODEZYJNE
mapy, ZUD, tyczenia,
inwentaryzacje

Tel.: 508 895 802, 22 773 30 44

obiekcie VILLA AVANTI Józefów k. Otwocka.
Komunie od 60 z∏, wesela od 150 z∏.

◗ FRANCUSKI – korepetycje, lekcje. Romanistka z wieloletnim doÊwiadczeniem i przygotowaniem metodycznym, odpowiedzialna, cierpliwa, zaanga˝owana. Tel. 515 425 867.
◗ 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.
◗ Business/General English – lektorka akademicka
tel: 604 433 728.

www.villaavanti.waw.pl
tel. 502 600 775

6

◗ CÓRKA MATEMATYCZKI i studentka V roku SGH z przyjemnoÊcià udzieli KOREPETYCJI Z MATEMATYKI uczniom
szko∏y podstawowej i gimnazjum. Tel. 510 270 939.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach
szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia.
Tel. 22 872 96 31, kom. 604 753 455.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie – nauka,
przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdów, j´zyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz jez. ros. Tel. 504 69 79 18.

OGRODY

• PROJEKTOWANIE • REALIZACJA •
• NAWADNIANIE •

mieszkaniowych i samochodowych

tel. 504-167-731 www.greenpartner.pl
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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

◗ 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.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie nauczania. Tel. 22 773 28 07

◗ 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

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

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

13

◗ OPIEKA NAD OSOBÑ STARSZÑ – SPRZÑTANIE. Solidna, z 10-letnim doÊwiadczeniem. tel: 889-578-987
Maria. Zadzwoƒ, nie po˝a∏ujesz!
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 22 783-28-37, 606-752-724.
◗ Klub promujàcy aktywnoÊç ruchowà poszukuje: dietetyka, trenera NLP lub wellness oraz instruktora sztuk
walki dla dzieci. Faustyna Guzowska tel. 693 341 098
◗ POMOG¢ W ROZLICZENIU PIT-37 – 606 608 618.

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

50

◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà, uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje tel. 600 432 140.

◗ Wynajm´ lokal 65 m2 w Weso∏ej. I Praskiego Pu∏ku 22A. tel. 508610333.
◗ Do wynaj´cia samodzielne mieszkanie w Halinowie.
Oficyna. tel: 603 313 938.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ OdÊnie˝´ posesj´, dach i inne. Niskie stawki, rabaty
dla ludzi starszych. TEL. 787-927-107
◗ Poszukuj´ asystentki do prowadzenia animacji. Krótkà informacj´ o sobie wyÊlij na wszewczyk7@o2.pl
◗ Posprzàtam dom, mieszkanie, umyj´ okna. Posiadam
referencje. Tel. 603-995-507

Pranie, bezpy∏owe trzepanie
dywanów, tapicerki maszynà
KIRBY. Czas schni´cia 1,5 h.
Tel. 22 783-28-37; 606-752-724
◗ Zaopiekuj´ si´ starszà osobà, pomog´ w pracach domowych odÊnie˝´ podwórko, trawnik skosz´, uprzàtn´, zrobi´ zakupy, tak˝e ci´˝sze prace – w zamian
za mo˝liwoÊç zamieszkania. M´˝czyzna 42-ta, pracujàcy, spokojny. tel. 0 601 196 674 oraz e-mail: czywiadomo@gmail.com
◗ „Z∏ota ràczka” us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel.: 0 507 097 028
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◗ Ch´tnie zajm´ si´ sprzàtaniem, opiekà nad dzieckiem
lub osobà starszà. tel 603 310 664
◗ Panià do gotowania obiadów do 4osobowej rodziny. Oko∏o trzy razy w tygodniu stawka 40pln ka˝dorazowo. 501166395
◗ Sprzàtanie mieszkaƒ i domów. Solidnie. Tel.
889 226 309 lub 889 202 980

US¸UGI KRAWIECKIE, KALETNICTWO
poprawki, przeróbki • szycie na miar´
przeszycia • szycie firan, zas∏on, obrusów
wyprzeda˝ biustonoszy (koƒcówki serii) 70
Weso∏a, Trakt Brzeski 68 (przystanek Nizinna)
pon.-pt. 9-17, sob. 9-13, tel. 609-711-754
◗ 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.
◗ Drobne naprawy i remonty - Z¸OTA RÑCZKA Tel. 601313561.
◗ Ch´tnie zajm´ si´ sprzàtaniem, opiekà nad dzieckiem
lub osobà starszà. Tel. 603-310-664.
◗ Sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie okien
tel. 503 836 166, 511 210 315
◗ Opieka w domu, gotowanie, zakupy, spacery
tel. 503 836 166, 511 210 315
◗ Sprzàtanie, opieka tel. 691 629 033
◗ Szukam pracy, pranie, sprzàtanie, opieka nad dzieçmi, posiadam samochód 505 103 948.
◗ Przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, mycie okien, prasowanie. Osoba z referencjami. tel. 601-715-540.

68
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◗ 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.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 602 276 202.

tel. 600 030 096

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

www.dogadajciesie.pl
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DO KO¡CA MARCA PROJEKT GRATIS!!!

czynne: wt-pt 1200-1900, sob 1000-1400

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

28

DORABIANIE KLUCZY
ul. Trakt Brzeski 35 (sklep Marcpol)

URODZINY Z KLAUNEM

WYNAJM¢
37

KOMUNIE, CHRZCINY, WESELA,
IMPREZY FIRMOWE w nowym

tel.: 692 905 352

104

98
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ZARZÑDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOÂCIAMI

Tel. 888 629 033.

60

◗ 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.

STRZY˚ENIE, KÑPIELE
I PIEL¢GNACJA DLA
ZWIERZÑT

Tel. 608-053-676, 22 497-67-27
e-mail: biuro@bznprofil.pl REFERENCJE
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domikomp@domikomp.pl

◗ Udzielam korepetycji z j´zyka angielskiego i francuskiego na ka˝dym poziomie. Tanio i z dojazdem do
ucznia. tel. 513017570 e-mail: edyta.szymanska@
onet.com.pl.
◗ FIZYKA, MATEMATYKA – matury, studenci. Doje˝d˝am. Dr Tel. 607-690-614

DAWBRUK

Do wynaj´cia pawilon
handlowy o pow. 49 m2
w Galerii Sosnowa.
Tel. 502 212 457

25

DJ ADAM POKORA

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl
◗ MATEMATYKA. Korepetycje na poziomie szko∏y podstawowej i gimnazjum. Profesjonalnie i skutecznie.
DoÊwiadczony matematyk zaprasza ch´tnych z dzielnicy Weso∏a. Tel. 505.329.323

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam wózek Teutonia (gondolka, spacerówka),
fotelik samochodowy Maxi Cosi, Êpiworek. u˝ywany,
stan bardzo dobry. cena 1900 PLN – 0 606 608 618
◗ Wózek dzieci´cy Peg Perego gondola + spacerówka
sprzedam. Cena 350 z∏. Tel. 601301478.

REKLAMA
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
Informacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç pod
adresem e-mailowym reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub od naszego przedstawiciela handlowego:
Konrad Skorupka – 607-314-667
konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

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
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www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

tel. (22) 773 21 12; 518 662 799

MARZEC–MAJ 2013

10–15% RABATU NA PROTEZY
CAŁKOWITE

w

SZKIELETOWE

w

ELASTYCZNE

* szczegóły dotyczące promocji dostępne bezpośrednio w recepcji lub telefonicznie

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

Możliwość płatności kartą

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

4 urodziny Mediko,

od 1 do 15 marca loteria urodzinowa.
Specjalne rabaty!
●
●
●

DEPILACJA LASEROWA LightSheer
ZAMYKANIE NACZY¡ LASEREM VariLite
MEDYCYNA ESTETYCZNA – Botox,
wype∏niacze, mezoterapia, peelingi.
NowoÊci: Aqualyx, Light Eyes Ultra

●

KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A

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

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

530 51 22 45
Godziny otwarcia: pon.–pt. 9–20, sob. 9–14
Lekarze specjaliÊci: Ginekolog, Dermatolog,
Internista, Chirurg, szeroki zakres badaƒ USG

www.medikocentrum.pl

Z DREWNA
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka ● witryny ● sto∏y ● krzes∏a
m∏odzie˝owe ● zestawy i inne

realizujemy
indywidualn
e
zamówienia
Warszawa
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 22 815 35 98

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

Ca¸kowity koszt 650 z¸ za miesiÑc

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

