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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie
przez Rad´ Warszawy przepisów, które
od 1 lipca zrewolucjonizujà zasady gospodarki odpadami, posi∏kujàc si´ badaniami statystycznymi przekonywa∏ nas o zasadnoÊci przyj´tych stawek op∏at
za wywóz Êmieci. W dosyç goràcej dyskusji
nie by∏o chyba nawet jednego g∏osu popierajàcego wprowadzone rozwiàzania. Szczególnie krytycznie radni odnieÊli si´ do wyjàtkowo
niesprawiedliwego w tym systemie potraktowania mieszkaƒców domów jednorodzinnych. Trzeba przyznaç, ˝e dyrektor Karczewski
z uwagà przyjmowa∏ przedstawiane argumenty i obieca∏ przemyÊleç zasady opodatkowania mieszkaƒców domów jednorodzinnych. Jednak zastrzeg∏, ze na znaczàcà obni˝k´ op∏at nie ma co liczyç. Argumentowa∏ to
kilkoma negatywnymi czynnikami, np. faktem, ˝e w Warszawie zameldowanych jest ok.
1,75 mln mieszkaƒców. ZaÊ wg ró˝nych szacunków na sta∏e zamieszkuje (i generuje
Êmieci) od 2,2 do 2,5 mln. Wyglàda wi´c na
to, ˝e pojawia si´ kolejna dziedzina, w której
„stali” mieszkaƒcy stolicy b´dà ponosiç dodatkowe koszty za naszà sto∏ecznoÊç... Innym
problemem jest brak miejsca na istniejàcych sk∏adowiskach odpadów, co w najbli˝szych miesiàcach
b´dzie skutkowa∏o drastycznymi podwy˝kami ich
wywozu, czego rzekomo w swych kalkulacjach
nie uwzgl´dni∏y sàsiednie gminy.
Argumenty pana dyrektora nie przekona∏y jednak radnych, którzy w konsekwencji przeprowadzonej dyskusji przyj´li stanowisko, w którym
wyrazili sprzeciw do przyj´tych zasad naliczania
op∏at i proponowanych stawek oraz wnioskowa-

Z prac Rady Dzielnicy
W marcu Rada Dzielnicy
obradowa∏a dwukrotnie.
Po raz pierwszy na planowej sesji 21 marca, kiedy to
goÊciliÊmy przedstawicieli
MPWiK, którzy zaprezentowali plany swoich tegorocznych inwestycji na terenie
naszej Dzielnicy oraz podsumowali realizacj´ ubieg∏orocznych planów. Kolejnymi goÊçmi na sesji byli przedstawiciele PKP, którzy przedstawili za∏o˝enia przebudowy linii kolejowej Warszawa–Siedlce. PKP ma ju˝ decyzj´ Êrodowiskowà dla tej inwestycji i rozpoczyna prace projektowe. Realizacja inwestycji jest przewidywana w okolicach roku 2017. Wi´cej szczegó∏owych
informacji na temat jej zakresu postaram si´ przedstawiç Paƒstwu w nast´pnym numerze „WS”.
W programie sesji by∏y te˝ sprawy zwiàzane
z bezpieczeƒstwem. Tradycyjnie jak co pó∏ roku
wys∏uchaliÊmy informacji na ten temat od przedstawicieli OSP, Stra˝y Miejskiej oraz Policji. Ponadto Rada zapozna∏a si´ z informacjami na temat wysokoÊci dotacji i grantów przyznanych organizacjom pozarzàdowym, planu remontów
i usuwania skutków zimy w Dzielnicy, stanu istniejàcej infrastruktury w Dzielnicy oraz przebiegu i kosztach akcji „Zima w mieÊcie”. Zosta∏a
tak˝e podj´ta uchwa∏a pozytywnie opiniujàca
pakiet drobnych poprawek w tegorocznym bud˝ecie Dzielnicy (w zakresie spraw spo∏ecznych).
Kolejna sesja, zwo∏ana w trybie nadzwyczajnym na wniosek grupy radnych, poÊwi´cona by∏y
tylko i wy∏àcznie nowym zasadom odbioru nieczystoÊci. GoÊciem na sesji by∏ dyrektor Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi – pan Piotr
Karczewski. Jako autor wprowadzonych w∏aÊnie

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

• 10 kwietnia 2013 r., godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Centrum

• 17 kwietnia 2013 r., godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Zielona

• 24 kwietnia 2013 r., godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Stara Mi∏osna

li o przyj´cie zasady naliczania op∏at w zale˝noÊci od iloÊci zamieszka∏ych osób zarówno w blokach jak i domach jednorodzinnych.
Kolejna sesja zaplanowana jest na 25 kwietnia na godz. 14.00, program jak zwykle dost´pny b´dzie na tydzieƒ wczeÊniej w Internecie. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady
Wi´kszoÊç z nich korzystaç
b´dzie z budynku komisariatu w Rembertowie. Oficer dy˝urny oraz pokoje przyj´ç interesantów
zostanà ulokowane w budynku naszego Urz´du
Dzielnicy, tak by ten okres by∏ jak najmniej ucià˝liwy dla mieszkaƒców Weso∏ej. Zmiana organizacji pracy nie powinna wp∏ynàç na grafiki s∏u˝b
patrolowych, wi´c nie powinna si´ odbiç na naszym bezpieczeƒstwie.
Za to po zakoƒczeniu budowy warunki pracy
policji zmienià si´ nie do poznania, bo tym panujàcym dotychczas daleko by∏o (delikatnie mówiàc)
do elementarnych standardów. Co ka˝dy, kto musia∏ w ostatnim czasie za∏atwiaç jakàÊ spraw´
w naszym komisariacie na pewno potwierdzi.

Policja w nowej szacie
Po kilku latach zabiegów (g∏ównie burmistrza
Edwarda K∏osa) i zmiennych kolei losu wyglàda
na to, ˝e wreszcie doczekaliÊmy si´ pozytywnych rozstrzygni´ç w sprawie budowy weso∏owskiego komisariatu policji. Jak nieoficjalnie si´
dowiedzieliÊmy, w ostatnich dniach marca zapad∏a ostateczna decyzja w tej sprawie. Oznacza
to, ˝e wydane dwa lata temu z bud˝etu naszej
Dzielnicy 100 tys. z∏ na projekt komisariatu. by∏y dobrà inwestycjà, gdy˝ jeszcze przed wakacjami powinna rozpoczàç si´ budowa nowego
budynku, na który Komenda G∏ówna Policji
przeznaczy∏a 7 mln z∏. Harmonogram budowy
zak∏ada jej zakoƒczenie w ciàgu 12 miesi´cy.
Na ten czas policjantów czekajà spore zmiany.

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a –

Marcin J´drzejewski

pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic.
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Plac Wojska Polskiego

nej s∏u˝bie dla dobra naszej Ojczyzny i w ˝yciu osobistym.
Nowym dowódcà 1. WBPanc.
zosta∏ Pan Pu∏kownik Stanis∏aw Czosnek, uprzednio zajmujàcy stanowisko szefa Oddzia∏u Operacyjnego
2. Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie.
˚yczymy Panu Pu∏kownikowi samych sukcesów w dowodzeniu 1. WBPanc. i liczymy na
wspó∏prac´, majàc nadziej´, ˝e nie b´dzie
gorsza ni˝ ta dotychczasowa z Panem gen.
bryg. Andrzejem Przekwasem.

Co by∏o i co b´dzie
W dniu 11 marca br. na
terenie naszej 1. Warszawskiej Brygady Pancernej odby∏o si´ po˝egnanie jej wieloletniego
dowódcy Pana gen. Andrzeja Przekwasa, który
zosta∏ skierowany rozkazem prze∏o˝onych do dalszej s∏u˝by w strukturach NATO do Strasburga.
Z ˝alem ˝egnaliÊmy naszego dowódc´, który swoimi decyzjami wspomaga∏ obchody
Êwiàt paƒstwowych – jak ka˝dà rocznic´
odzyskania przez naszà Ojczyzn´ niepodleg∏oÊci i Êwi´to flagi paƒstwowej, a tak˝e inne
przedsi´wzi´cia w tym Piknik Weso∏a, coroczne spotkania Rady i Zarzàdu Dzielnicy itd.
Naszym najm∏odszym mieszkaƒcom na
pewno pozostanà na d∏ugo w pami´ci Dni
Dziecka organizowane na terenie Brygady
i przy jej bardzo du˝ym wsparciu organizacyjnym i rzeczowym.
Po˝egnanie gen. bryg. Andrzeja Przekwasa
z 1. WBPanc. zaszczycili swojà obecnoÊcià
liczni genera∏owie, oficerowie, w∏adze samorzàdowe, a wÊród nich: Zast´pca Dowódcy
Wojsk Làdowych gen. dyw. Andrzej Malinowski, szef Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych gen. bryg. Andrzej Danielewski, Biskup
Polowy Wojska Polskiego gen. Józef Guzek,
Komendant – Rektor Akademii Obrony Narodowej gen. dyw. Bronis∏aw Pacek, a tak˝e attache wojskowy Chiƒskiej Republiki Ludowej
w Polsce starszy pu∏kownik Zong Wang, starosta kozienicki Janusz St´pieƒ oraz inni znamienici goÊcie, których nie sposób wszystkich
wymieniç z imienia i nazwiska.
My, mieszkaƒcy dzielnicy Weso∏a, a tak˝e
Twoi przyjaciele i koledzy, ˝egnamy Ci´ serdecznie i dzi´kujemy za pomoc, o której wspomina∏em na poczàtku niniejszego artyku∏u, jednoczeÊnie ˝yczàc Ci dalszej pomyÊlnoÊci w zaszczyt-

czas bywa∏o, bo potem obowiàzek ich
za∏adowania spada na mnie i moich
kolegów, którzy te prace wspomagajà
od poczàtku do koƒca ich trwania.
Jest jeszcze kilka spraw, którymi
b´d´ chcia∏ si´ z Paƒstwem podzieliç
w nast´pnym numerze naszego miesi´cznika „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Jak corocznie przy wsparciu Urz´du Dzielnicy
ustali∏em termin naszych osiedlowych dzia∏aƒ
pod nazwà „czyste osiedle”, które to odb´dà si´
w dniu 20 kwietnia, jak zwykle o godzinie
10.00 przy domku „Dzia∏kowca”. Dlatego te˝
uprzejmie prosz´ naszych mieszkaƒców o czynne wzi´cie udzia∏u
w tym przedsi´wzi´ciu i pozbycie si´
wszelkich zb´dnych
rzeczy z dzia∏ek, gara˝y, domów i przyleg∏ego terenu, pami´tajàc o odpowiednim
ich zapakowaniu,
uwzgl´dniajàcym ich
obj´toÊç.
Prosz´ te˝ nie sk∏adowaç swoich nieczystoÊci przed podstawieniem samochodu, jak to dotych-

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

fot.: chor. Wies∏aw Cegie∏ka

DIETETYKA
ODCHUDZANIE
Bezp∏atny pomiar tkanki t∏uszczowej
i p∏ynów ustrojowych
ul. ¸ukowska 1 (Grochów)
tel. (22) 251 28 36 lub 519 193 981
www.naturhouse-polska.pl
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie
na mostek nad kana∏kiem Wawerskim
oraz docelowy chodnik i oÊwietlenie,
zaÊ na nawierzchni´ samej jezdni trzeba b´dzie jeszcze poczekaç. Podobnie w przypadku ul. Cyklamenowej, w roku bie˝àcym b´dzie zbudowany kolektor deszczowy w ul. Pogodnej i rozpocznà si´ prace na samej Cyklamenowej. Jednak budowa jezdni tej ulicy b´dzie realizowana w roku 2014. Zwracam tak˝e
uwag´ na te inwestycje, których termin realiza-

Inwestycje 2013
Wiosna si´ spóênia
w tym roku, ale zapewne
wkrótce nadejdzie i b´dzie
mo˝na rozpoczàç prace
budowlane. Dlatego publikujemy obok planowany przez nasz Urzàd tegoroczny
harmonogram
dzielnicowych inwestycji.
Nie sà w nim uwzgl´dnione te pozycje, gdzie
zakres zadania na rok bie˝àcy obejmuje wy∏àcznie projektowanie, pomin´liÊmy tak˝e inwestycje dwuletnie, w wi´kszoÊci ukoƒczone
w roku ubieg∏ym, a w obecnym jedynie rozliczane (stàd przeskoki numeracji zadaƒ inwestycyjnych). Warto te˝ pami´taç, ˝e to harmonogram przybli˝ony, który mo˝e ulegaç modyfikacjom. Ju˝ wiadomo, ˝e termin przetargu
i rozpocz´cia prac na ul. U∏aƒskiej przesunie si´
o oko∏o miesiàc, ze wzgl´du na koniecznoÊç
uzyskania pozwolenia na budow´ kanalizacji,
która musi byç wykonana przed budowà nawierzchni ulicy. Ze wzgl´du na wyjàtkowo d∏ugà w tym roku zim´, mo˝e si´ okazaç, ˝e nieco
wyd∏u˝y si´ czas budowy ul. Pstrowskiego
i Mickiewicza. Warto te˝ pami´taç, ˝e zadanie
„budowa ul. Cieplarnianej” nie zak∏ada budowy ca∏ej ulicy. Ârodków finansowych wystarczy

Zaproszenie dla WOW
Zdarzy∏o mi si´ ostatnio kilka razy w rozmowach z przeciwnikami budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy przez Weso∏à us∏yszeç jako
jeden z wa˝niejszych argumentów przeciw takiej
jej lokalizacji, ˝e przecie˝ mieszkaƒcy Weso∏ej
od zawsze byli jej przeciwni i nigdy nie wyrazili
na nià zgody. Nieco mnie dziwi taka wybiórcza
pami´ç. Dlatego pozwol´ sobie przypomnieç

uchwa∏´ nr 22/V/94 Rady Miasta Weso∏ej z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r., w której to „Rada Miasta
Weso∏a akceptuje przebieg Wschodniej Obwodnicy Warszawy trasà Traktu Brzeskiego (zgodnie
z wariantem II opracowania Biura Planowania
Rozwoju Warszawy) i zobowiàzuje Zarzàd Miasta
do w∏àczenia tego przebiegu do Za∏o˝eƒ do Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Weso∏a”.
Warto
przypomnieç, ˝e rok 1994 to
czas g∏´bokiego konfliktu pomi´dzy w∏adzami Weso∏ej a tzw.
Zespo∏em budujàcym

Spotkanie informacyjne dla zarzàdców i właÊcicieli nieruchomoÊci

Jak przygotowaç si´ do wprowadzenia nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi?
Jak wypełniç i gdzie zło˝yç odpowiednià deklaracj´?
Jakie b´dà nowe zasady segregowania odpadów?
Odpowiedzi na te i inne pytania zarzàdcy i właÊciciele nieruchomoÊci mogà
uzyskaç podczas organizowanego w dzielnicy Wesoła spotkania informacyjnego

Spotkanie odb´dzie si´ 10 kwietnia o godz. 18.00
w Auli Gimnazjum nr 119
ul. Klimatyczna 1 (wejÊcie od ul. Pogodnej)

cji przypada na styczeƒ 2014 roku. Ze wzgl´du
na zbyt ma∏e Êrodki finansowe w naszym tegorocznym bud˝ecie, inwestycje te zosta∏y zaplanowane jako dwuletnie. Zgodnie ze specyfikacjami przetargowymi powinny byç wykonane
jeszcze przed zimà, a cz´Êciowo rozliczane
i p∏acone b´dà ze Êrodków bud˝etu 2014, stàd
takie zapisy w za∏àczonej tabeli.
Marcin J´drzejewski

osiedle Stara Mi∏osna. Konflikt ten (choç dziÊ wydaje si´ to ca∏kiem absurdalne) niestety przek∏ada∏ si´ te˝ na wzajemnà niech´ç mi´dzy mieszkaƒcami tych osiedli. Rada Miasta by∏a wówczas zdominowana przez radnych z osiedli Centrum i Zielona, Starà Mi∏osnà reprezentowa∏a
zaledwie dwójka radnych. W takich okolicznoÊciach podrzucenie tego kuku∏czego jaja nie darzonym sympatià sàsiadom okaza∏o si´ pokusà
nie do odrzucenia.
Jak to cz´sto bywa, inwestor (GDDKiA) z zaproszenia skrz´tnie skorzysta∏, jedynie lokalizacj´ przebiegu dostosowa∏ do swoich oczekiwaƒ. I to by by∏o na tyle z tej krótkiej lekcji polsko-polskich relacji.
Z pozdrowieniami dla ówczesnych radnych
Marcin J´drzejewski

Ewo, dzi´kujemy Ci za Twe szczere i ˝yczliwe rady,
Twojà ∏agodnoÊç oraz serdecznoÊç.
Wspomnieƒ ze spotkaƒ z Tobà nikt nam nie odbierze
– one zawsze b´dà z nami.
Pozostaniesz w naszych sercach na zawsze.
Witku, Piotrze i Tomku,
przyjmijcie od nas
wyrazy najszczerszego wspó∏czucia i ˝alu.
Przyjaciele ze Starej Mi∏osnej

www.czysta.um.warszawa.pl
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opracowania wobec sprzeciwu miasta Weso∏a, a tym
samym braku jednomyÊlnoÊci, uznano za zasadne zawieszenie prac pod
kàtem uÊciÊlenia WOW.
Podstawà do podj´cia ostatecznych decyzji
w sprawie WOW mia∏o byç uwzgl´dnienie
ww. trasy w obr´bie aglomeracji warszawskiej
w studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
9.07. 2001 roku Rada m.st. Warszawy ustali∏a przebieg i przeznaczenie terenu dla dróg ekspresowych S.
Sprawa trasy WOW w strategii rozwoju województwa mazowieckiego by∏a analizowana
w latach 1999–2000 i zosta∏a przyj´ta uchwa∏à
sejmiku województwa mazowieckiego z dnia
31.01.2001. Plan zagospodarowania uchwalony w czerwcu 2004 roku zak∏ada∏ planowanie
trasy obwodnicy Warszawy, w tym WOW. Strategia rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku
przyj´ta uchwa∏à Rady Miasta w listopadzie
2005 roku uwzgl´dni∏a w swoich planach po∏àczenia obwodnicy wewn´trznej z obwodnicà
ekspresowà, której cz´Êcià jest WOW.

Po co ta obwodnica?
Pytanie to jest nieco przewrotne, bo tak jak wielu innych mieszkaƒców Weso∏ej nie chcia∏abym,
by przebiega∏a przez naszà dzielnic´. ZaÊ w tym
tekÊcie chcia∏abym si´ skupiç na chronologii wydarzeƒ zwiàzanych z tematem budowy obwodnicy.
W roku 1987 w∏adze odpowiedzialne za sieç
dróg krajowych wystàpi∏y o zbadanie celowoÊci
i realnoÊci uzupe∏nienia uk∏adu drogowego aglomeracji warszawskiej o element pozwalajàcy
na wykorzystanie realizowanej wówczas trasy AK
jako elementu trasy wschód-zachód oraz dla
wyprowadzenia ruchu w kierunku po∏udniowo-wschodnim z pomini´ciem obszarów prawobrze˝nej Warszawy. W wyniku tej inicjatywy w latach 1987–1988 w ramach opracowania studium
funkcjonalno-przestrzennego obwodnicy Warszawy rozpatrzono ró˝ne warianty przebiegu obwodnicy ∏àczàcej w´ze∏ Marki na drodze krajowej
numer 8 w kierunku Bia∏egostoku z drogami numer 2 i 17 w miejscowoÊci Zakr´t . Opracowano
warianty I, II i III i III a. W wariancie II zak∏adano
wykorzystanie istniejàcego ciàgu drogowego ulic
˚o∏nierskiej, Rekruckiej i Bronis∏awa
Czecha, zaÊ w wariancie III i IIIa
przeprowadzenie nowego ciàgu
drogowego przez teren Weso∏ej.
W wyniku analiz przeprowadzonych
przez GDDKiA oceniono, ˝e wariant
IIIa jest najkorzystniejszy. Na skutek
protestów w∏adz Weso∏ej w 1990
roku zosta∏o opracowane studium
funkcjonalno-przestrzenne w wariancie IV i IVa na odcinku Zakr´t–
–Mokry ¸ug, umo˝liwiajàce zlokalizowanie nowych wariantów w okolicy Weso∏ej i Sulejówka. Analizy wykonane wed∏ug ww. opracowaƒ
wykaza∏y ponownie, ˝e wariant IIIa
jest najkorzystniejszy.
29.09.1994 roku Rada Miasta
Weso∏ej zaakceptowa∏a przebieg
wschodniej trasy obwodnicy Traktem Brzeskim zgodnie z wariantem II, i zobowiàza∏a zarzàd miasta do w∏àczenia
tego planu do za∏o˝eƒ planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Weso∏a przyj´tego
uchwa∏à Rady Miasta z dnia 19.02.1993 roku.
W 1997 w studium funkcjonalno-przestrzennym WOW, aktualizacja wariantu II, IIIa i 0,
przedstawiono koncepcj´ rozwiàzaƒ trasy wed∏ug wczeÊniej analizowanych wariantów, przeprowadzono ocen´ tych rozwiàzaƒ wraz z ocenà oddzia∏ywania na Êrodowisko.
Zgodnie z rozporzàdzeniem Rady Ministrów
z dnia 23.01.1996 roku nadano drodze S17 nast´pujàcy przebieg: Warszawa–Marki–Zakr´t–Lublin–ZamoÊç–Hrebenne. Na podstawie analizy
rozwiàzaƒ przez wszystkie upowa˝nione instytucje uznano, ˝e optymalnym rozwiàzaniem b´dzie
realizacja trasy WOW wed∏ug wariantu IIIa. Zgodnie z protoko∏em numer 4/99 z posiedzenia Komisji Oceny Przedsi´wzi´ç Inwestycyjnych przy
GDDKiA 21.05.1999 roku odnoÊnie do ww.

W 2005 roku w GDDKiA wznowiono prace
projektowe nad przygotowaniem tej inwestycji.
W przyj´tym uchwa∏à Rady Miasta w dniu
10.10.2006 roku Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
m.st. Warszawy, w ramach uk∏adu po∏àczeƒ drogowych z trasami wewn´trznymi przewidziano
realizacj´ dróg wy˝szego rz´du, do których nale˝y projektowana WOW zaczynajàca si´ w rejonie Marek, a doprowadzona do w´z∏a Zakr´t.
2.10.2007 roku zosta∏o wydane postanowienie Ministra Rozwoju
Regionalnego uzgadniajàce Êrodowiskowe
uwarunkowania realizacji przedsi´wzi´cia,
a 19.10.2007 roku na
jego postawie zosta∏a
wydana decyzja Wojewody Mazowieckiego

o Êrodowiskowym uwarunkowaniu budowy
WOW wg. wariantu WIIIA.
Z uwagi na problemy przyrodnicze na terenie
poligonu, GDDKiA wycofa∏a decyzj´ o planowanym
odcinku Zakr´t–Drewnica, z zachowaniem prawomocnoÊci tej decyzji dla obu tych w´z∏ów.
Obecnie proponuje si´ lekko skorygowany przebieg trasy na tym odcinku, oddalony od zabudowy
osiedla Grzybowa i omijajàcy obszary chronione
na poligonie. Procedury prawne zwiàzane z projektowaniem odcinka od w´z∏a Zakr´t do w´z∏a Drewnica wymagaç b´dà konsultacji Êrodowiskowej,
która odb´dzie si´ prawdopodobnie w czerwcu.
Szanowni Paƒstwo, by∏am na spotkaniu w dniu
14.02.2013 roku w OSP w Weso∏ej, niestety z racji obowiàzków sejmowych po 1,5 godziny musia∏am wyjÊç z tego zebrania. Wnioski z tego spotkania zosta∏y mi przekazane przez Burmistrza
Dzielnicy. Rozmawiam z sàsiadami, docierajà do
mnie inne sygna∏y, stàd wiem, jakie jest stanowisko sporej cz´Êci mieszkaƒców Weso∏ej. Drugie
spotkanie, w którym uczestniczy∏am, odby∏o si´
18.03.2013 roku w Urz´dzie Dzielnicy z Zarzàdem i Radnymi, na którym GDDKiA i projektant
WOW przedstawili za∏o˝enia do planu. Realnie
widz´ wielkà trudnoÊç, jaka stoi przed nami. Bowiem przebieg obwodnicy
od strony po∏udniowo-wschodniej do w´z∏a
Zakr´t jest ju˝ zatwierdzony, jak równie˝ od strony
pó∏nocno-wschodniej lokalizacja w´z∏a Drewnica.
W tej chwili mamy trzy
mo˝liwoÊci: wariant IIIa
(czerwony), wariant II (zielony), wariant „zero”, (nie
budowaç nic). Pojawi∏y si´
tak˝e postulaty, które
na szcz´Êcie nie sà jeszcze
powa˝nie rozpatrywane
w GDDKiA, aby wobec
sprzeciwu Weso∏ej inwestycj´ na po∏udniu zakoƒczyç na le˝àcym ju˝
w granicach naszej dzielnicy w´êle Zakr´t, zaÊ
na pó∏nocy na w´êle Rembertów (na wysokoÊci
ul. Okuniewskiej), w wyniku czego ruch samochodów od w´z∏a Zakr´t do Marek b´dzie przebiega∏
przez ul. 1 Praskiego Pu∏ku i ul. Pi∏sudskiego. Jak
dowiedzieliÊmy si´ od GDDKiA, innych mo˝liwoÊci przebiegu WOW w Êwietle zatwierdzonych ju˝
lokalizacji w´z∏ów Zakr´t i Drewnica nie ma.
Ligia Krajewska
Pos∏anka na Sejm RP
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Przeciwdzia∏anie przemocy w rodzinie

O przemocy mo˝emy mówiç wtedy, gdy zostanà spe∏nione wszystkie poni˝sze warunki:
1. Jest to intencjonalne dzia∏anie lub zaniechanie dzia∏ania;
2. Jedna osoba ma wyraênà przewag´ nad
drugà (jest silniejsza fizycznie, psychicznie,
materialnie, zawodowo, spo∏ecznie i w wymiarze tej przewagi oddzia∏uje na osob´ s∏abszà, po to by zmusiç jà do podporzàdkowania
swoim ˝yczeniom);
3. Dzia∏anie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej.
4. W wyniku powy˝szej sekwencji zdarzeƒ
osoba, wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód: fizycznych
i psychicznych (szkody mogà byç wymierne
albo nie, widoczne lub niedostrzegalne, natychmiastowe czy odroczone w czasie).
Nale˝y rozstrzygnàç czy problem noszàcy cechy przemocy dotyczy osób, które ustawa
o przeciwdzia∏aniu przemocy w rodzinie definiuje jako cz∏onków rodziny. Cz∏onkiem rodziny
w rozumieniu ustawy mo˝e byç:
1. osoba wspólnie zamieszkujàca lub gospodarujàca lub
2. osoba najbli˝sza w rozumieniu kodeksu karnego – tj.: ma∏˝onek, wst´pny, zst´pny, rodzeƒstwo, powinowaty w tej samej linii lub
stopniu, osoba pozostajàca w stosunku przysposobienia oraz jej ma∏˝onek lub osoba pozostajàca we wspólnym po˝yciu.
O przemocy w rodzinie mo˝emy zatem mówiç, gdy wyczerpana zostanie definicja samego
zjawiska, ale tak˝e osób najbli˝szych, pomi´dzy
którymi do niej dochodzi.
Ma∏gorzata Murawska-Pruszkowska
Niezale˝nie od praktyki prawnokarnej, przemoc
Zast´pca Przewodniczàcego Zespo∏u Interdyw rodzinie jest przest´pstwem Êciganym z urz´du
scyplinarnego ds. Przeciwdzia∏ania Przemocy
i przeciwdzia∏anie jej nie wymaga zgody ani nawet
w Rodzinie w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
wiedzy osób doznajàcych przemocy i osób
stosujàcych przemoc.
KO M U N I KAT
Interwencja wobec
rodziny dotkni´tej
Szanowni Sàsiedzi,
przemocà odbywa si´
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Kontakt: szukamswiadka@wp.pl

PRACOWNIA PROTETYCZNA
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tel.: 022 773 29 67•022 760 86 74•605 40 38 42
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Zespó∏ Ochrony Ârodowiska informuje, ˝e od kwietnia 2013 roku ulega
zmianie sposób i terminy wydawania karmy dla karmicieli kotów wolno ˝yjàcych na terenie m.st. Warszawy. Karma b´dzie wydawana w VI cyklach, w godz. 10.00–16.00:
• I CYKL – 5 kwietnia 2013 r. (piàtek); 6 kwietnia 2013 r. (sobota)
• II CYKL – 21 czerwca 2013 r. (piàtek); 22 czerwca 2013 r. (sobota)
• III CYKL – 2 sierpnia 2013 r. (piàtek); 3 sierpnia 2013 r.(sobota)
• IV CYKL – 4 paêdziernika 2013 r. (piàtek); 5 paêdziernika 2013 r. (sobota)
• V CYKL – 29 listopada 2013 r. (piàtek); 30 listopada 2013 r. (sobota)
• VI CYKL – 10 stycznia 2014 r. (piàtek); 11 stycznia 2014 r. (sobota)
Do odbioru karmy niezb´dny jest talon. Wi´cej informacji: Zespó∏
Ochrony Ârodowiska – tel. 773-60-36, Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców
– tel. 22 773-60-00.

res

INFORMACJA DLA KARMICIELI
KOTÓW WOLNO ˚YJÑCYCH

Poszukuj´ Êwiadka kolizji drogowej – st∏uczki,
która mia∏a miejsce dnia 1 marca 2013 r. (piàtek),
ok. godz. 20.10 na ul. Trakt Brzeski – („zjazd
z górki” w kierunku Miƒska Mazowieckiego, w sàsiedztwie szko∏y podstawowej). Do st∏uczki dosz∏o
pomi´dzy dwoma „osobowymi” Peugeotami.
Za wszelkie informacj´ w powy˝szej sprawie b´d´
wdzi´czny.

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

Przeciwdzia∏anie przemocy w rodzinie sta∏o
si´ na mocy znowelizowanej ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku obowiàzkiem Paƒstwa.
W dniu 13 wrzeÊnia 2011 r. wesz∏o w ˝ycie
Rozporzàdzenie Rady Ministrów w sprawie
procedury „Niebieskiej Karty”. Nak∏ada ono
obowiàzek wszcz´cia stosownej procedury
przez upowa˝nione do tego instytucje (pomoc
spo∏ecznà, Policj´, oÊwiat´, ochron´ zdrowia
oraz Komisj´ Alkoholowà) w przypadku podejrzenia wyst´powania przemocy w rodzinie.
Przedstawiciele ww. instytucji, w przypadku
przypuszczenia, ˝e w danej rodzinie dochodziç
mo˝e do przemocy, zobowiàzani sà wype∏niç
kwestionariusz „Niebieskiej Karty” i w terminie
7 dni przekazaç go do Zespo∏u Interdyscyplinarnego, który z mocy ustawy prowadzi dalej spraw´ lub podejmuje decyzj´ o jej zamkni´ciu.
Samo wszcz´cie procedury „Niebieskiej Karty”
nie wymaga od pracowników szczegó∏owej wiedzy na temat przemocy, ani te˝ nie nak∏ada na
nich obowiàzku zebrania dowodów. Wystarczy
podejrzenie, ˝e w rodzinie mo˝e dochodziç do
krzywdzenia lub zaniedbania osób najbli˝szych.
Ci´˝ar decyzji o dalszym post´powaniu spoczywa na cz∏onkach Zespo∏u Interdyscyplinarnego, którzy dzi´ki wiedzy o problemie konkretnej
rodziny podejmujà dzia∏ania zmierzajàce przede
wszystkim do ochrony osób doznajàcych przemocy w rodzinie i zabezpieczenia dzieci.
Przed podj´ciem decyzji o prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty” nale˝y rozpoznaç, czy
problemem w rodzinie jest zwiàzany z przemocà, czy te˝ konfliktem (cz´sto zwiàzanym z sytuacjà oko∏orozwodowà) lub chorobà alkoholowà.
Definicja mówi, ˝e przemoc w rodzinie to:
jednorazowe lub powtarzajàce si´ umyÊlnie dzia∏anie lub zaniechanie jednej osoby, która wykorzystujàc swojà przewag´ si∏, narusza prawa i dobra osobiste jednostki, jej godnoÊç osobistà, nietykalnoÊç cielesnà, wolnoÊç, powodujàc szkody
na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym i wywo∏ujàc krzywdy moralne i cierpienia, w szczególnoÊci nara˝ajàc jà na utrat´ ˝ycia lub zdrowia.

w oparciu o procedur´ „Niebieskiej Karty”, która
obejmuje ogó∏ czynnoÊci podejmowanych przez
przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy spo∏ecznej, gminnych komisji rozwiàzywania problemów alkoholowych, Policji, oÊwiaty
i ochrony zdrowia.
Przedstawiciele wy˝ej wymienionych s∏u˝b
dysponujà w tym zakresie szerokim wachlarzem
uprawnieƒ oraz obowiàzków, które szczegó∏owo
okreÊla Rozporzàdzenie Rady Ministrów, m.in.
zapraszajà na spotkanie osob´ doÊwiadczajàcà
przemocy, podejmujà dzia∏ania wobec osoby
stosujàcej przemoc, opracowujà indywidualny
plan pomocy osobom doznajàcym przemocy.
W ramach posiadanych uprawnieƒ cz∏onkowie
Zespo∏u nawiàzujà wspó∏prac´ z placówkami,
do których ucz´szczajà dzieci, kierujà do Sàdu
wnioski o wglàd w ich sytuacj´, kontaktujà si´
z kuratorami, kierujà wnioski do komisji rozwiàzywania problemów alkoholowych o zobowiàzanie osób uzale˝nionych do podj´cia leczenia odwykowego, motywujà osoby doznajàce przemocy do podj´cia terapii psychologicznej, sprawców
zaÊ – do udzia∏u w programach korekcyjno-naprawczych, informujà o podj´tych dzia∏aniach
Sàd Rodzinny, Karny lub Okr´gowy – o ile w rodzinie toczy si´ post´powanie rozwodowe.
Efektem interdyscyplinarnej wspó∏pracy powo∏anych do tego s∏u˝b sà coraz cz´Êciej zapadajàce postanowienia o nakazie opuszczenia przez sprawc´
wspólnie zajmowanego lokalu, o zakazie zbli˝ania
si´ do osób najbli˝szych oraz wyroki zabezpieczajàce
dobro dzieci przez ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej,
ustanowienie alimentów, okreÊlenie zakresu kontaktów z rodzicami lub o przekazaniu pod piecz´ osób
dajàcych gwarancj´ nale˝ytego sprawowania opieki.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Nowakowski (zawodnicy UKS „Judo Fight
Club”), Klaudia ¸adziak, Anastazja Stachwiuk, Joanna Bucior
(zawodniczki UKS „Weso∏ek”), Miko∏aj Grzegorek, Adam S´czek, Micha∏ Tomasiak
(zawodnicy UKS „VICTOR”).
Nagrod´ za szczególne zaanga˝owanie
w pracach lokalnego wolontariatu przyznano
Annie Ksi´˝opolskiej, Przewodniczàcej Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo∏ecznego, zaÊ
w kategorii szczególne osiàgni´cia w zakresie
promocji Dzielnicy Weso∏a w Polsce i na Êwiecie komisja konkursowa postanowi∏a odznaczyç Leszka Blautenberga oraz Towarzystwo Narciarskie „Biegówki” Weso∏a (kat.
Szczególne dzia∏ania promocyjne Dzielnicy
Weso∏a na terenie kraju).
Mi∏o nam poinformowaç równie˝, ˝e dwie
spoÊród nagrodzonych Paƒ: Anna Ksi´˝opolska i Gra˝yna Weber sà autorkami „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Tytu∏y Cz∏owiek Roku 2012 przyznane

Sà wzorem do naÊladowania, osobami
szczególnie aktywnymi na polu kultury,
dzia∏aƒ spo∏ecznych, sportu. Jak co roku,
ich trud zosta∏ dostrze˝ony i nagrodzony.
Nagroda Cz∏owiek Roku przyznawana jest
dorocznie przez burmistrza dzielnicy Weso∏a
w dziedzinie kultury, sportu i spraw spo∏ecznych. W kategorii Dzia∏ania spo∏eczne tytu∏
cz∏owieka roku przyznany zosta∏ Mariuszowi
Màczkorowskiemu, Przewodniczàcemu Ze-

spo∏u Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdzia∏ania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy
Weso∏a. „Podejmuje skuteczne dzia∏ania zmierzajàce do
poprawy sytuacji rodziny dotkni´tej przemocà, przede
wszystkim zaÊ do ochrony
osób doznajàcych przemocy
w rodzinie i zabezpieczenia
dzieci” – czytamy w uzasadnieniu decyzji.
W kategorii Kultura nagrody pow´drowa∏y do malarza, plastyka i jurora
konkursów Wieƒczys∏awa Pyrzanowskiego
oraz animatorki kultury Gra˝yny Weber.
Cz∏owiekiem roku w kategorii Kultura fizyczna zosta∏ Andrzej Janecki, trener i wychowawca kilku pokoleƒ badmintonistów. Tytu∏
Trenera roku otrzyma∏ z kolei Rados∏aw Lechowicz, g∏ówny trener UKS „Judo Fight Club”.
Nagrodami za szczególne osiàgni´cia
sportowe uhonorowani zostali równie˝: Weronika Banaszek, Mariusz D´bski, Marcin

B´dzie Êcie˝ka rowerowa?
O potrzebie budowy
Êcie˝ek rowerowych na
terenie naszej dzielnicy pisa∏am i mówi∏am ju˝ wielokrotnie. W Weso∏ej przybywa rowerzystów, przybywa równie˝ samochodów i ulice stajà si´ coraz bardziej niebezpieczne dla u˝ytkowników dwóch kó∏ek.
Kiedy na jesieni pisa∏am, ˝e w sprawie
Êcie˝ek rowerowych „coÊ drgn´∏o”,
widzia∏am maleƒkà szans´ na popraw´ infrastruktury rowerowej. Przez
wiele lat bowiem moje apele o budow´ najpilniejszych odcinków Êcie˝ek
(wzd∏u˝ 1 Praskiego Pu∏ku oraz
wzd∏u˝ Niemcewicza) rozbija∏y si´
o brak Êrodków w bud˝ecie i koniecznoÊç budowy ulic/ szkó∏/ przedszkoli.
A jednak – naprawd´ coÊ drgn´∏o.
Przewidziane zosta∏y Êrodki na zakup i ustawienie stojaków rowerowych, m.in. przy szko∏ach. Bardzo
du˝a liczba dzieci doje˝d˝a rowerem
do szko∏y i z braku miejsca przypina
je do ogrodzenia. Dla wielu z Paƒstwa sprawa mo˝e i ma∏o istotna,
ale dla mnie oznacza zmian´ podejÊcia w postrzeganiu nas, rowerzystów, i naszych potrzeb.
To jednak, co najwa˝niejsze, doty-

czy projektu nowych Êcie˝ek. Na zlecenie
w∏adz dzielnicy Zielone Mazowsze zinwentaryzowa∏o istniejàcà infrastruktur´ rowerowà i przygotowa∏o

Przemys∏aw Ziemichód
fot. Portal WarszawaWesola.pl
opracowanie: „Analiza stanu i mo˝liwoÊci rozwoju infrastruktury rowerowej w Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy”. Przewiduje ono budow´ Êcie˝ek w∏aÊnie wzd∏u˝ 1 Praskiego Pu∏ku, Niemcewicza, ale tak˝e Okuniewskiej, Traktu Brzeskiego, Pi∏sudskiego (po∏àczenie z istniejàcà
Êcie˝kà w Sulejówku) i wytyczenie Êcie˝ek w poszczególnych
osiedlach Weso∏ej.
Jako najpilniejszà do wykonania Zarzàd Dzielnicy wybra∏
Êcie˝k´ wzd∏u˝ 1 Praskiego
Pu∏ku. Nie b´dzie to typowa
Êcie˝ka rowerowa wykonana
z kostki czy te˝ asfaltu – bardziej b´dzie to poszerzenie
i utwardzenie pobocza, wraz
z oznaczeniami. Jednak szczup∏oÊç Êrodków inwestycyjnych
nie pozwala w tej chwili na jakiekolwiek inne wykonanie.
I tak bowiem Êrodki przewidziane w tegorocznym bud˝ecie sà zbyt ma∏e i Zarzàd musi
zwróciç si´ do w∏adz Warszawy o ich zwi´kszenie.
Mam nadziej´, ˝e kolejne Êcie˝ki b´dà stopniowo powstawaç i ich
sieç b´dzie odzwierciedlaç to, co widoczne na za∏àczonej mapce.
Anna Ksi´˝opolska
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Warszawska Olimpiada M∏odzie˝y
ju˝ w kwietniu w Weso∏ej!
Zgodnie z wczeÊniejszà zapowiedzià,
w dniach 11.04 oraz 15.04 w Weso∏ej odb´dzie
si´ XLVI Warszawska Olimpiada M∏odzie˝y.
Obecnie przygotowania do igrzysk sà ju˝
na finiszu. Formalnie organizatorem jest Szkolny
Zwiàzek Sportowy, jednak kszta∏t imprezy zale˝a∏ te˝ od przedstawicieli dzielnicy. WOM jest
wydarzeniem zakrojonym na szerokà skal´ –
weêmie w nim udzia∏ ok. 2500 uczniów. I tak,
po raz pierwszy w historii olimpiady zostanie zastosowany elektroniczny pomiar wyników
osiàgni´tych przez wszystkich zawodników. Dodatkowo finisz b´dzie nagrywany na video. Wyeliminuje to wszelkie nieporozumienia oraz wàtpliwoÊci przy ustalaniu ostatecznych rezultatów.
Ponadto, w przebiegu zawodów pomogà wolontariusze – uczniowie gimnazjów oraz doroÊli
biegacze ze Starej Mi∏osnej. Tegoroczne zawody
to równie˝ nowa forma dekoracji najlepszych
uczestników – wr´czenie medali odb´dzie si´

PTTK zaprasza
Ko∏o PTTK w Weso∏ej serdecznie zaprasza na
swoje kolejne wycieczki. W maju b´dà to:
• w dniach 11–12 maja otwarcie sezonu kajakowego na malowniczych rzekach Lubelszczyzny: Bystrzycy (na odcinku od Piotrowic
do Zalewu Zemborzyckiego) oraz Wieprza
(od ¸´cznej do Kijan). Szczegó∏y publikowaliÊmy
w poprzednim numerze „WS”, sà te˝ dost´pne
na naszej stronie internetowej. Zg∏oszenia
przyjmujemy do 30 kwietnia. Kierownik wyjazdu: Wojciech Chmielewski, tel. 502 278 790.
Rozumiejàc Paƒstwa oczywiste obiekcje informujemy, ˝e choç generalnie nasze wycieczki odbywajà si´ bez wzgl´du na pogod´, tym razem,
jeÊli utrzymywaç si´ b´dà mrozy poni˝ej 10
stopni, wyjazd prze∏o˝ymy na cieplejszy okres...
• w dniu 18 maja jednodniowy rajd rowerowy do Ossowa. Szczegó∏y opublikujemy
w majowych „WS”, b´dà te˝ dost´pne na naszej stronie. Na tà wycieczk´ wczeÊniejsze
zg∏oszenia nie sà wymagane.
• w dniach 25–26 maja ruszamy szlakiem
Jurajskich zamków, warowni i ostaƒców.
W programie m.in. zwiedzanie zamków w Olsztynie, Mirowie, Bobolicach, Ogrodzieƒcu, Siewierzu, w´drówka przez rezerwat Góry Zborów
i ska∏y Kroczyckie, zejÊcie do jaskini G∏´bokiej
(o ile zostanie udost´pniona do zwiedzania),
odwiedziny w pa∏acyku Krasiƒskich w Z∏otym
Potoku i w grodzisku na Górze Birów. B´dzie
chwila odpoczynku przy èród∏ach Zygmunta czy
pod ska∏à Okiennik oraz przeglàd jurajskich warowni w ogrodzienieckim parku miniatur.
Informacje praktyczne:
Wyjazd: 25 maja 2013, zbiórka na parkingu pod
halà sportowà przy ul. Pogodnej o godz. 7.00
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po ca∏ych blokach rywalizacji (podzielonej ze
wzgl´du na poziom szko∏y), a nie jak dotychczas
– po ka˝dym biegu. Forma ta niewàtpliwie bardziej sprzyja docenieniu m∏odych zawodników.
Nie pozostaje nam nic innego jak tylko zach´ciç
do odwiedzenia terenu Hipodromu w dniach

11.04 (indywidualne biegi prze∏ajowe; 11.30–
–15.00) oraz 15.04 (sztafetowe biegi prze∏ajowe; 11.30–14.10) i aktywnego kibicowania
wszystkim zawodnikom. M∏odzie˝ poczuje si´
pewniej na tak du˝ych zawodach, a pozytywny
obraz Weso∏ej i jej mieszkaƒców zapisze si´ w pami´ci wszystkich uczestniczàcych w zawodach grup.
Wi´cej informacji: www.szs-wwm.pl/aktualnoÊci/xlvi-w o m-komunikat-organizacyjny-biegi-przelajowe.

Karol Dziwiƒski

Sukces weso∏owskiego karateki
W sobot´ 16.03.2013 r. w Ostrowi Maz.
odby∏y si´ Mistrzostwa Polski Wschodniej
(makroregion) i Mi´dzywojewódzkie Mistrzostwa M∏odzików w Karate Kyokushin. Startowa∏o 236 uczestników z 31 klubów. Dzielnic´
Weso∏a w swym debiucie na arenie ogólnopolskiej reprezentowa∏ powsta∏y jesienià
ubieg∏ego roku UKS Karate Kyokushin Weso∏a
dzia∏ajàcy przy SP 173, 174 i 335. Ogromny

sukces odniós∏ zawodnik tego klubu –
uczeƒ miejscowego gimnazjum – Jakub
Korobczuk, zajmujàc trzecie miejsce w kategorii kumite (walka) juniorów do 70 kg.
Serdecznie gratulujemy Kubie i ˝yczymy dalszych sukcesów, a tak dobrze zaczynajàcemu
swà dzia∏alnoÊç klubowi – kolejnych utalentowanych zawodników.
Hanna Kowalska

Powrót: w to samo miejsce 26 maja ok.
godz. 22.00
Wpisowe: 210 z∏ doroÊli, 190 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 18 maja 2013 r.
Kierownik wyjazdu: Marcin J´drzejewski, tel.
601 31 48 22.
IloÊç miejsc: 53.

Wy˝ywienie: obiadokolacja 11 maja, Êniadanie,
suchy prowiant i obiad 12 maja
Zg∏oszenia: do 5 czerwca 2013 r.
Kierownik wyjazdu: Anna Ksi´˝opolska, tel. 602
344 309.
IloÊç miejsc: 52.

Informujemy tak˝e, ˝e zosta∏o nam jeszcze kilka miejsc na wycieczk´ do Krakowa i innych
pere∏ ma∏opolski w dniach 12–14 kwietnia.
Serdecznie zapraszamy do udzia∏u. Kierownik
wyjazdu: Bo˝ena Jaêwiƒska, tel. 510 079 422.
Dla mi∏oÊników kajaków szykujemy tak˝e nie
lada gratk´ w pierwszych dniach czerwca. B´dzie to trzydniowy sp∏yw Skrwà, chyba najbardziej malowniczà i najciekawszà obecnie rzekà
Mazowsza. Planowany na termin 14–16
czerwca, wymaga wzi´cia wolnego dnia
w piàtek 14 czerwca. Zaczynamy na 81 km rzeki w miejscowoÊci ¸ukomie. Koƒczymy w miejscowoÊci Cierszewo (2 km), gdzie rzeka tworzy
rozlewisko przed wp∏yni´ciem do Wis∏y.
Szczegó∏owy program/opis sp∏ywu zamieÊcimy
w majowym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Informacje praktyczne:
Wyjazd: 14 czerwca 2013, zbiórka na parkingu pod
halà sportowà przy ul. Pogodnej o godz. 7.30
Powrót: w to samo miejsce 16 czerwca ok. godz.
20.00.
Wpisowe: 340 z∏ doroÊli, 310 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.

Szczegó∏owe informacje i zg∏oszenia
za poÊrednictwem strony internetowej

www.pttkwesola.pl
Ko∏o PTTK w Weso∏ej

Nie ma jak Lwów cz. II
Serdecznie zapraszamy wszystkich
na kolejnà imprez´ z cyklu spotkaƒ podró˝niczych. W marcu nasze spotkanie
by∏o sentymentalnà w´drówkà szlakiem
polskich miast na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Materia∏ fotograficzny jakim dysponowa∏ autor okaza∏ si´ tak szeroki, ˝e na per∏´ polskich miast jakà jest
Lwów, po prostu by∏o za ma∏o czasu. Dlatego zdecydowaliÊmy si´ na podzielenie
prelekcji na dwie cz´Êci. I na tà druga
cz´Êç, przeznaczonà tylko na Lwów tym
razem serdecznie zapraszamy. 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...

Âroda 17 kwietnia, godz. 19.00, ODT Pogodna, Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza
w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´ 2013
Serdecznie zapraszamy do udzia∏u w II i III
Rundzie Mistrzostw Warszawy i Mazowsza
w RJnO. Runda druga ju˝ 12–14 kwietnia w Falenicy z centrum w SP 124 przy ul. Bartoszyckiej. Sà to jednoczeÊnie zawody Ogólnopolskie
i Mi´dzynarodowe, bo zg∏osili ju˝ swój udzia∏
Rosjanie, ale prosz´ si´ nie obawiaç – jest to
jednoczeÊnie impreza dla amatorów. Runda III
20–21 kwietnia w Weso∏ej – start i meta tym
razem zlokalizowane b´dà w lesie nad Czarnym Stawem – dojÊcie od Centrum Zdrowia
Dziecka i p´tli autobusowej 125 i 525. Szczegó∏owe informacje znajdziecie na stronie
www.orienteering.waw.pl.

W tym roku organizatorem wszystkich rund
jest Stowarzyszenie Team 360 Stopni z Weso∏ej.
Dodatkowà atrakcjà w dniu 20.04.2013 b´dzie mo˝liwoÊç wystartowania w II rundzie
czwórboju wawerskiego, czyli w Maratonie MTB
od godziny 10.00. Start i meta nad Czarnym Stawem, zaÊ centrum zawodów w SP 138 przy ul.
Po˝aryskiego 2.
Ubieg∏oroczna edycja ca∏ego cyklu mia∏a bardzo donios∏y charakter i losowanie nagrody
g∏ównej od sponsora ca∏ego cyklu – firmy Wheeler – trzyma∏o w napi´ciu do samego koƒca.
W tym roku zostanà wylosowane na koniec cyklu ju˝ dwa rowery, wi´c szansa na g∏ówne tro-

SzczypiorniÊci z Gimnazjum 118 szóstym zespo∏em

XLVI Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y
Bez kompleksu wobec najlepszych zagrali
pi∏karze r´czni gimnazjum z Zielonej. Ma∏e
gimnazjum zagra∏o wielkie zawody...

nujàc kolejno: Bemowo 23:11 i Bielany 18:11,
awansujàc tym samym do najlepszej ósemki sto∏ecznych szkó∏. W pó∏fina∏ach, bez kompleksu,
stawiali czo∏a najlepszym. Ostatecznie, w czterodru˝ynowej grupie pó∏fina∏owej, zaj´li III miejsce, przegrywajàc z póêniejszym bràzowym medalistà (Ursynowem) 23:28, z Wilanowem 20:24

feum wzrasta o 100%, a g∏ównym kryterium jest
nie wynik, a udzia∏ w zawodach. W∏aÊnie poprzez udzia∏ pragniemy przyciàgnàç Paƒstwa
do tej wspania∏ej dyscypliny, jakà jest orientacja
w terenie i odnajdywanie punktów kontrolnych
poprzez bezpoÊrednie obcowanie z przyrodà.

Jan Cegielka
i remisujàc z Ursusem 17:17. Te dwa przegrane
mecze, do samego koƒca by∏y bardzo zaci´te.
Jeszcze kilka minut przed zakoƒczeniem spotkaƒ
Weso∏a prowadzi∏a. Niestety koƒcówka nale˝a∏a
do rywali. Mecz o piàte miejsce zakoƒczy∏ si´
wynikiem 23:24 dla Bia∏o∏´ki. Zawodnicy za swà
gr´ zebrali wiele pochlebnych recenzji, a kilku
trenerów naszych rywali pyta∏o nas, czy jesteÊmy szko∏à sportowà czy klubem.
Tegorocznà edycj´ wygra∏a Ochota przed Mokotowem i Ursynowem.

Leszek Winiarski

Turniej Szachowy w SP 3 5 3
W Szkole Podstawowej nr 353 w dniu 23
marca zosta∏ rozegrany III Turniej Szachowy
Grand Prix SP 353. Pomimo niskiej temperatury
za oknem na sali gry panowa∏a goràca atmosfera. Rozgrywane partie by∏y pe∏ne emocji i zaskaPo raz drugi z rz´du Weso∏à reprezentowa∏o
kujàcych wariantów. Zawody zorganizowa∏
gimnazjum 118. OsiemnaÊcie sto∏ecznych dzielUczniowski Klub Sportowy „Gambit”-Weso∏a
nic podzielono na 6 grup eliminacyjnych. Wyst´oraz Szko∏a Podstawowa nr 353.
pujàca w grupie C Weso∏a pokona∏a TargóRozegrano 7 partii systemem szwajcarskim
wek 14:9, Prag´-Po∏udnie 17:16 i zaj´∏a pierwwed∏ug przepisów Kodeksu Szachowego po 15
sze miejsce w grupie. Grup´ çwierçfina∏owà
minut dla zawodnika.
równie˝ wygrali szczypiorniÊci z Zielonej, pokoWÊród zawodników
najlepszymi w turnieju
okazali si´:
I miejsce – Kowalec
Maciej – MKS Polonia
Warszawa (6,0 pkt.)
II
miejsce – Kowal Ceul. LeÊnych Zió∏ 12, Stara Mi∏osna
zary – MKS Polonia
Tel. 698 42 42 41, 604 23 50 76
Warszawa (6,0 pkt.)
§ sprawy sàdowe i administracyjne, porady prawne
III miejsce – Kaczmarska
§ rozwody, alimenty, podzia∏ majàtku
Joanna – UKS MDK
§ spadki, prawo budowlane, nieruchomoÊci
Otwock (5,5 pkt.)
Najlepszymi zawod§ wypadki komunikacyjne, odszkodowania zdrowotne
nikami w kategoriach
§ prawo pracy i ubezpieczenia
rankingowych zostali:
§ BHP
Bezp∏atne porady prawne
III kategoria szacho(po uzgodnieniu tel.) – poniedzia∏ek 18.00–19.00
wa – Groszyk Maciej

US¸UGI PRAWNE

MEC. ANDRZEJ KRYSZY¡SKI

§

– UKS „Gambit”-Weso∏a (5,0 pkt.)
IV kategoria szachowa – Bandurski Maksymilian
MOK Józefów (4,0 pkt.)
V kategoria- Wasylewski Marcin – Warszawa
(4,0 pkt.)
bez kategorii szachowej – Lechowski Wojciech –
UKS „Gambit”-Weso∏a uczeƒ SP 174 Weso∏a
(4,0 pkt.)
Na zakoƒczenie turnieju zawodnicy otrzymali
nagrody z ràk wicedyrektora SP 353 Marioli
Wróblewskiej, która pogratulowa∏a im osiàgni´tych wyników oraz z∏o˝y∏a wszystkim serdeczne
˝yczenia na nadchodzàce Âwi´ta Wielkanocne.
20 kwietnia 2013 r. zapraszamy mi∏oÊników
„królewskiej gry” na Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP 353, który b´dzie jednoczeÊnie ostatnim turniejem, podsumowujàcym ca∏e
Grand Prix. Do zobaczenia.

Teresa Osypiuk
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

˚yj tenisowo, graj kolorowo z UKS Sportteam!
4 marca to Âwiatowy Dzieƒ Tenisa, który na kortach w Weso∏ej Êwi´towaliÊmy
przez ca∏y tydzieƒ.
UKS Sportteam przygotowa∏ dla dzieci i rodziców gry, zabawy oraz pokazy programu Tenis10.

leniem tenisowym, kierujàc si´ dewizà: Uczymy!
Rozwijamy! Bawimy! ...w ka˝dym wieku i na
ka˝dym poziomie zaawansowania.
˚yj tenisowo! Graj kolorowo! To has∏o programu
Polskiego Zwiàzku Tenisowego – Tenis10, który
z sukcesami od dwóch lat realizujemy w dzielnicy
Weso∏a. Nasi wychowankowie sà sklasyfikowani
na oficjalnych listach PZT, startujà w turniejach
na szczeblu wojewódzkim i krajowym. DoroÊli, dla
których zaj´cia prowadzimy w grupach lub indywi-

dualnie, spotykajà si´ na Klubowych Wieczorach
Tenisowych, czyli rozgrywkach singlowych lub deblowych. Wynik spotkaƒ nie jest najwa˝niejszy, liczy si´ ruch i dobra zabawa. Towarzystwo tenisowe Weso∏a to tworzàcy sympatycznà, rekreacyjno-sportowà atmosfer´ team, a o naszych ostatnich
eventach mogà Paƒstwo wi´cej przeczytaç na stronie www.sportteam.pl, gdzie znajduje si´ równie˝
bogata galeria zdj´ç.

Tomasz Urbanek
Weso∏owska
sekcja ∏ucznicza
by∏a reprezentowana przez trójk´ m∏odzików: Sandr´ Drass,
Andrzeja Zindericza i Justyn´ Charytonowicz.
Sandra dosta∏a nagrod´
specjalnà dla najm∏odszej
uczestniczki zawodów.
Chocia˝ nasi zawodnicy znaleêli si´ poza
podium, zawody by∏y kolejnym doÊwiadczeniem w przygotowaniach do wyst´pów w sezonie letnim.
Justyna Charytonowicz

Halowy memoria∏ w ∏ucznictwie
To w∏aÊnie w tym programie UKS Sportteam
otrzyma∏ w ogólnopolskim konkursie Polskiego
Zwiàzku Tenisowego tytu∏ Klub Roku 2012.
Na korty przy ulicy Armii Krajowej móg∏ przyjÊç
ka˝dy. Korty i sprz´t by∏y do dyspozycji. Mo˝na by∏o spróbowaç swoich si∏, rozegraç pierwsze
wymiany z doÊwiadczonymi trenerami PZT oraz
zapoznaç si´ z tà wyjàtkowà dyscyplinà sportu.
Ch´tnych nie brakowa∏o, a równolegle z akcjà
promocyjnà sekcja tenisowa Sportteam Weso∏a
prowadzi∏a regularne treningi dla dzieci i m∏odzie˝y oraz zaj´cia dla doros∏ych. Przez ca∏y rok
UKS Sportteam zajmuje si´ profesjonalnym szko-

W dniach 23–24 lutego br.
odby∏ si´ IV Halowy Memoria∏
im. Karola Hibnera w Teresinie. Zawody mia∏y na celu wy∏onienie halowych mistrzów
Mazowsza oraz uczczenie pami´ci wielkiego pasjonata
∏ucznictwa. Karol Hibner urodzi∏ si´ w roku 1936, a zmar∏
w roku 2009, by∏ chirurgiem, ortopedà, traumatologiem i prawie 30 lat doradcà medycznym
∏uczniczej reprezentacji Polski. By∏ równie˝ prezesem Komitetu Medycznego i Naukowego Mi´dzynarodowej Federacji ¸uczniczej FITA.

Zawodniczka Sekcji UKS WESO¸EK

Sezon startowy si´ zaczà∏ – pociàg si´ rozp´dza
Sezon 2013 rozpocz´liÊmy w szaleƒczym tempie
– ju˝ dwa turnieje maluchów 10.03 i 23.03 za nami, oczywiÊcie worek medali dla Weso∏ej. Dzisiaj
nie jest tak wa˝ny towaRedakcja Judo Fight Club
rzyszàcy naszemu klubowi wynik sportowy, ale fakt, ˝e nasza hala w Starej
Mi∏oÊnie by∏a gospodarzem dwóch wielkich imprez, na których startowa∏o jednorazowo oko∏o 350
dzieci w wieku 7–9 lat, a kibicowa∏o dodatkowo
ponad 500 osób. Organizatorem turniejów by∏
JUDO

FIGHT
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CLUB

Warszawsko-Mazowiecki Zwiàzek Judo, dzi´ki czemu Weso∏à odwiedzili zawodnicy wraz z rodzicami
z ponad 25 klubów z Warszawy i Mazowsza.
Ju˝ nied∏ugo kolejne turnieje judo na naszej hali
sportowej przy ul Klimatycznej 1, w tym najwa˝niejszy cykl Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y
w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, m∏odzicy
i juniorzy m∏odsi. Rywalizacja odb´dzie si´
w dniach 6–7.04.2013 od godziny 11.00. Zapraszamy wszystkich mieszkaƒców Weso∏ej do kibicowania. Judo Fight Club, który jest gospodarzem turnieju, reprezentowaç b´dzie oko∏o 30
zawodniczek i zawodników. ZAPRASZAMY – Kibicujmy Naszym!
Kolejne wydarzenia
w naszym ˝yciu klubowym to III m-ce Weroniki Banaszek na Pucharze Polski Juniorek
16 marca w Luboniu
k. Poznania, potem
kolejno dwudniowe
zawody w Suchym Lesie k. Poznania (23–24
marca), z których zdobycz to cztery medale
bràzowe w Pucharze
Polski M∏odzików –
Zuzanna Siejka, ¸ukasz Dàbrowski i Mi-

cha∏ Piszcz oraz tradycyjnie Weronika Banaszek
– kolejny medal Weroniki Banaszek tym razem
w Pucharze Polski Juniorek M∏odszych. Wspomnijmy równie˝ o zawodnikach, którzy znaleêli
si´ tu˝ za podium, a rokujà na przysz∏oÊç: 5 m-ce
Micha∏ Janiszewski i 7 m-ce Kacper Banaszek. Dla
nadania wagi sucholeskiemu turniejowi trzeba
wspomnieç, ˝e startowa∏o tam prawie 900 zawodników ze 125 klubów z ca∏ej Polski.
Rozp´dzony pociàg trudno zatrzymaç, oby tak
dalej! Przed nami Mistrzostwa Polski i Puchary Europy oraz zaplanowane kolejne zawody z kalendarza Warszawsko-Mazowieckiego Zwiàzku Judo,
które teraz systematycznie b´dà odbywaç si´
na hali sportowej w Starej Mi∏oÊnie. Zapraszamy
na naszà stron´ www.judofightclub.pl, gdzie
bezpoÊrednio informujemy Paƒstwa o wydarzeniach z ˝ycia naszego klubu.

Redakcja Judo Fight Club

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Pierwszy Mazowiecki Turniej Badmintona w Weso∏ej-Zielonej
3 marca 2013 r. w Weso∏ej (os.
nie bezpoÊredni mecz mi´dzy nimi. Pierwsze miejsce zaj´∏a Zuzanna G d o w s k a
Zielona) w sali sportowej Zespo∏u
z UKS Dwójka. W tej kategorii wiekowej
Szkó∏ nr 94 odby∏ si´ pierwszy o zasi´gu wojewódzkim turniej badminch∏opcy UKS Dwójka nie startowali.
tonowy zorganizowany przez UKS
Kategoria ˚AKÓW by∏a obsadzona barDwójka Weso∏a. W turnieju wzi´∏o
dzo dobrymi zawodnikami. Tym wi´kszà
udzia∏ 30 m∏odych zawodników,
niespodziankà by∏ sukces naszego Szymoktórzy zostali podzieleni na 3 katena Goliszewskiego, który gra∏ z niesamogorie wiekowe: Dzieci (roczniki 2004
wità determinacjà. Z meczu na mecz gra∏
i m∏odsi), ˚acy (roczniki 2002 i 2003)
dojrzalej, dzi´ki czemu dotar∏ do fina∏u
oraz M∏odzik M∏odszy (roczniki 2000
i dopiero po bardzo zaci´tej grze w drugim
i 2001). Do turnieju zg∏osili si´ zasecie przegra∏ rywalizacj´ o z∏oty medal.
Zuzanna Gdowska
wodnicy klubów: MKS Garwolin,
W najstarszej kategorii M¸ODZIK M¸OD(kategoria Dzieci)
WWL Badminton Marki, AZS UW
SZY
nasz klub w grupie ch∏opców repreodbiera z∏oty medal
Warszawa, UKS Dwójka Weso∏a.
zentowa∏ Franciszek Juêków, który uplasoW kategorii najm∏odszej DZIECI zg∏osi∏y si´ tylko 2
wa∏ si´ na 4 miejscu. Mimo Êwietnego wyszkolenia
dziewczynki i gra∏y w jednej grupie razem z ch∏opcatechnicznego i du˝ej woli walki, brak doÊwiadczenia
mi. O kolejnoÊci dziewczàt decydowa∏ jednak wy∏àczturniejowego nie pozwoli∏ mu na zdobycie medalu.

ZaÊ wÊród dziewczàt srebrny medal zdoby∏a Sylwia
Nowak z UKS Dwójka.
Po zakoƒczeniu fina∏ów medalistom ka˝dej kategorii zosta∏y wr´czone medale i dyplomy. Dodatkowo w kategorii najstarszej z∏oci medaliÊci (dziewczàt i ch∏opców) otrzymali puchary.
Podczas turnieju nie zabrak∏o te˝ kibiców, którzy
goràco dopingowali startujàcych zawodników. Dla
kibiców i zawodników podczas turnieju przeprowadzono bezp∏atnà loteri´ fantowà. Klubowi wolontariusze pracujàcy podczas turnieju mieli okazj´ zebraç cenne doÊwiadczenia organizacyjne, które
wp∏yn´∏y na decyzj´ o organizacji, we wrzeÊniu tego roku, KRAJOWEGO TURNIEJU JUNIORÓW
M¸ODSZYCH zaliczanego do list rankingowych Polskiego Zwiàzku Badmintona.
Andrzej Janecki
Trener UKS Dwójka

i zielone, wr´czamy medale i puchary za zmagania sportowe, wybieramy sportsmenk´ i sportsmena obozu,
a wszyscy uczestnicy otrzymujà pamiàtkowe koszulki.
Charakterystyczne dla obozów
Sportteam Zdrowy Styl sà codzienne fotorelacje i filmy umieszczane

Zbli˝ajà si´ wakacje i najwy˝szy czas zaplanowaç, jak je sp´dzimy oraz jak je b´dziemy wspominaç!
W tym roku polecamy uwadze ofert´ Sportteam Zdrowy Styl.
Dla rodzin organizujemy aktywny wypoczynek nad jeziorem Olecko Wielkie – Familiad´,
wyjazd pt. „Wspólnie i samodzielnie, rodzinnie i z przyjació∏mi”. W programie m.in. treningi tenisowe, rajd rowerowy, wyprawa kajakowa
i rodzinne zawody. Dodatkowo animacje popo∏udniowe dla dzieci i wieczorne dla rodziców! ;)
Komfortowy hotel, profesjonalna sportowa infrastruktura, a wszystko w mi∏ym towarzystwie
oraz sympatycznej atmosferze.
Jednym s∏owem Aktywne
Rodzinne Wakacje!

Dla dzieci i m∏odzie˝y
proponujemy Sportowiska –
czyli obozy rekreacyjno-sportowe na Mazurach.
Lato 2013 to profile FanActive (ogólnosportowy), Adventure (sportowo-przygodowy) i Tenisowy.
Treningi i plan zaj´ç dostosowane sà do wieku i umiej´tnoÊci uczestników wyjazdu. Kameralne grupy 5–7-osobowe wraz z trenerem/wychowawcà majà ciekawie zorganizowanà ka˝dà
chwil´ na obozie. Najm∏odsi podopieczni to
6-latki, a najstarsze ekipy to 15–17-latkowie.

Nasze wyjazdy od wielu lat
cieszà si´ ogromnym entuzjazmem wÊród uczestników i uznaniem rodziców. O to, by ka˝dy
dzieƒ by∏ wyjàtkowy
i pasjonujàcy, zatroszczà si´ znani z szalonych pomys∏ów i swojej kreatywnoÊci trenerzy
Sportteam Zdrowy Styl –
licencjonowana i doÊwiadczona kadra instruktorów, pedagogów oraz ratowników WOPR. Gwarancjà wysokiej jakoÊci us∏ug jest wspó∏praca z Kuratorium OÊwiaty, profesjonalne i monitorowane obiekty hotelowo-sportowe oraz opieka nad dzieçmi codziennie przez 24 h. Z nami: RadoÊnie! Profesjonalnie! Bezpiecznie!
W programie wyjazdów mamy
treningi tenisowe i p∏ywackie, zaj´cia ˝eglarskie oraz windsurfingowe,
eskapady kajakowe, szermierk´
i ∏ucznictwo. Uczestnicy mogà równie˝ liczyç na paintball, treningi baseballowe, gry fabularne, m.in. Tropiciel,
podchody z walkie-talkie i wykrywaczem
metalu. Nie zabraknie widowiskowych animacji
– MasterChef, TopModel oraz XFactor. Ch´tni (od
12 lat) b´dà mogli zdobyç uprawnienia M∏odszego Ratownika WOPR, a wszyscy uczestnicy naszych obozów przejdà szkolenie z pierwszej pomocy. Na uwag´ zas∏ugujà liczne wodne atrakcje,
podczas których bezpieczeƒstwo zapewni zespó∏
ratowników na motorówkach i skuterach. Ch´tni
b´dà mogli pop∏ywaç za sterami oraz poszaleç na
przeja˝d˝ce wodnym bananem i pàczkiem.
Na zakoƒczenie naszych wyjazdów organizujemy niezapomniane noce – bia∏e, czerwone

na stronie internetowej. Rodzice mogà w ka˝dej
chwili podejrzeç, co s∏ychaç u ich pociech.
Niemo˝liwe?! A jednak!! Do∏àcz do nas i przekonaj si´ sam!
Mamy ponad 10-letnie doÊwiadczenie w organizowaniu i prowadzeniu obozów! W ciàgu roku
pracujemy z dzieçmi i doros∏ymi – zajmujemy si´
naukà i doskonaleniem p∏ywania, treningami i lekcjami tenisa oraz kursami i szkoleniami WOPR.
Terminy obozów dla dzieci: 13–21.07 I turnus /
21–29.07 II turnus / 3–11.08 III turnus
Wyjazd rodzinny – Familiada 13–18.08 Olecko.
Znajdziesz nas równie˝ na Facebooku.
Do∏àcz do nas i polub FanPage Sportteam
Zdrowy Styl.

WI¢CEJ INFORMACJI ORAZ ZAPISY
NA WWW.SPORTTEAM.PL
tel. 501-620-844 lub 608-430-775
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LATO 2013 – zaplanuj swoje wakacje!

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Wydarzenia kulturalne 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

6 kwietnia (sobota) godz. 19.00
WOJNA DOMOWA... CZYLI KONCERT
PIOSENEK ZE STAREJ P¸YTY.
Koncert w wykonaniu zespo∏u SINGIN’BIRDS
w sk∏adzie: Joanna Czarkowska – sopran, Dominika Kasprzycka-Ga∏czyƒska – mezzosopran, Dominika Dulny – alt, Marcin Pi´kos – fortepian, Jacek
Kaliszewski – kontrabas, Marcel Piszczorowicz
– perkusja. Singin’Birds to çwierkajàcy w stylu retro zespó∏, sk∏adajàcy si´ z trzech utalentowanych
wokalistek oraz nieod∏àcznie towarzyszàcych im
trzech wytrawnych instrumentalistów.

7 kwietnia (niedziela), godz. 16.00
DYZIO I DODO RAZEM Z PRZYRODÑ. Przedstawienie teatralno-muzyczne dla dzieci.
Dodo, przybysz z obcej planety, zjawia si´
na Ziemi i zawiera przyjaêƒ z kotem o imieniu
Dyzio. Kot zapoznaje go z urokami naszej planety i pi´knem otaczajàcej przyrody. Przedstawienie urozmaicone dzi´ki kolorowej scenografii,
weso∏ej muzyce i piosenkom o ekologii.

11 kwietnia (czwartek), godz. 19.00
RECITAL KATARZYNY ˚AK.
W programie piosenki m.in. Wojciecha M∏ynarskiego, Agnieszki Osieckiej, Jana Jakuba Nale˝ytego, przeplatane opowieÊciami i anegdotami.
Na program recitalu sk∏adajà si´ piosenki napisane przez wybitne legendy polskiej muzyki
Agnieszk´ Osieckà i Wojciecha M∏ynarskiego. Po∏àczenie doskona∏ego warsztatu aktorskiego, umiej´tnoÊci interpretatorskich pani Katarzyny oraz jej
g∏osu sprawià, ˝e piosenki w jej wykonaniu stanowiç b´dà prawdziwa uczt´ muzycznà dla s∏uchaczy. Ca∏y program jest pe∏en radoÊci, pozytywnej
energii ale tak˝e i refleksji nad codziennoÊcià.
Miejsce: Aula w Zespole Szkó∏ nr 94 w Zielonej,
ul. Krótka 1.

13 kwietnia (sobota), godz. 18.00
Z cyklu „AKADEMIA MUZYKI (PO)WA˚NEJ” –
koncert WARSAW ERATO TRIO w sk∏adzie:
Grzegorz Skrobiƒski – fortepian, Bartosz Bober –
skrzypce, Robert Dacko – wiolonczela.
Wspó∏praca: Biuro Karier Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Powiew wiosny

20 kwietnia (sobota), godz. 14.00
Mazowiecki konkurs duetów fortepianowych
NA CZTERY R¢CE – IX edycja.
Celem konkursu jest odrodzenie i rozpowszechnianie XIX-wiecznej tradycji muzykowania
na cztery r´ce, umo˝liwienie muzykom amatorom
prezentacji utworów fortepianowych wykonanych w duecie oraz propagowanie kameralistyki
fortepianowej w ruchu amatorskim. Do udzia∏u
zapraszamy pianistów ruchu amatorskiego (domy
kultury, studia muzyczne, placówki oÊwiatowe,
prywatne nauczanie z wyjàtkiem szkó∏ muzycznych). Wiek uczestników jest nieograniczony.
Informacji dotyczàcych konkursu udziela g∏. instruktor ds. muzyki – dr Swiet∏ana Parka, tel.
22 773 61 93 lub 606 749 503.

27 kwietnia (sobota), godz. 18.00
MIKE RUSSEL feat. K¸OS&DÑBROWSKI PROJECT.
Wystàpià: Mike Russel – gitara, wokal, ¸ukasz
K∏os – tràbka, Jarek Dàbrowski – saksofon altowy, saksofon sopranowy, Eryk Nowak – instrumenty klawiszowe, Micha∏ Nienadowski – gitara
basowa, Piotr Budniak – perkusja.

w cieniu lasu
i w polu
gdzie s∏oƒce przeÊwietla
przestrzeƒ
w pàkach kwiatów
i gniazdach ptasich
pod lÊniàcym niebem
w ob∏okach
nabrzmia∏ych burzà
wolny jak wiatr
zerwany z uwi´zi
Irena ¸ukszo

cie miasta, do którego nie prowadzi ˝adna droga. Mo˝na dostaç si´ tu tylko samolotem, drogà
wodnà lub na piechot´. Iquitos jest otoczone
amazoƒskà d˝unglà, le˝y nad rzekà Amazonkà.
W trakcie wyk∏adu, oprócz wielu oryginalnych
zdj´ç, b´dziemy tak˝e oglàdaç krótkie filmy wykonane w ró˝nych okolicznoÊciach.

19 kwietnia (piàtek), godz. 10.50

Filia OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a

NA KA˚DÑ CHWIL¢ PIOSENKA. Koncert z cyklu „Filharmonia Narodowa dla dzieci”. Wystàpi kwartet wokalny IL CANTO MINORE
(sopran, alt, tenor, bas).
B´dzie to prawdziwy kram z piosenkami! Tymi
dawnymi i nowymi, lirycznymi i ˝artobliwymi.
Zespó∏ poka˝e dzieciom, na czym polega sztuka
Êpiewu w kameralnym zespole wokalnym.

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

7 kwietnia (niedziela), godz. 18.00
PIEÂNI STAMTÑD.
Koncert poezji w ró˝nych j´zykach w wykonaniu grupy SOL ET LUNA. Wystàpià: Saba Krasoczko – Êpiew, harmonium, flety, instr. perkusyjne, Mieczys∏aw Litwiƒski – Êpiew, harmonium,
skrzypce, altówka, drumla, cytra smyczkowa, darabukka oraz Jacek Wudarczyk – obiekt wizualny.
Muzyka – poezja z kr´gu ró˝nych kultur Êwiata, kompozycje Mieczys∏awa Litwiƒskiego, w których pobrzmiewa tradycja wielu kultur. Repertuar obejmuje pieÊni do s∏ów poetów mistycznych, np.: Rumiego, Goethego, Angelusa Silesiusa (Anio∏a Âlàzaka), Novalisa, Rilkego i innych.

14 kwietnia (niedziela), godz. 17.00
AMAZONIA, AMAZONKA I ZAGADKOWE
MIASTO W D˚UNGLI. Pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y Marka ¸asisza.
Podczas spotkania udamy si´ do Iquitos (Peru,
Ameryka Po∏udniowa) – najwi´kszego na Êwie-

21 kwietnia (niedziela), godz. 16.00
EKO-BARTEK. Przedstawienie dla dzieci
w wykonaniu Teatru Urwis. Spektakl ekologiczny z okazji Dnia Ziemi.
Pocieszny bóbr Bartek w przyst´pny sposób
uczy dzieci ekologicznego podejÊcia do otaczajàcego Êwiata. Interaktywna bajka przedstawia podstawowe zasady dbania o Êrodowisko (oszcz´dzanie wody, segregacja Êmieci, recykling itp.).

25 kwietnia (czwartek), godz. 19.00
WERNISA˚ malarstwa.

26 kwietnia (piàtek), godz. 19.00
RADIOACTIVE – „˚ycie, ludzie, fakty”. Koncert hip-hopowy Janka Dronia.
Organizatorzy: M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy
Weso∏a i OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy. Patronat: Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna.

NAUKA JAZDY KONNEJ
dla poczàtkujàcych i zaawansowanych
Stara Mi∏osna, tel. 601-299-564
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W Bibliotece Publicznej...
Rozstrzygni´cie konkursu „KARTKA
NA WIELKANOC”
Zapraszamy na oficjalne rozstrzygni´cie
konkursu „KARTKA NA WIELKANOC” i rozdanie nagród oraz wernisa˝ prac konkursowych
– 4.04.2013 o g. 18.30 do Biblioteki G∏ównej,
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31.
Spotkanie autorskie z Annà Siwek
Biblioteka zaprasza 11.04.2013 o godz.
18.30 na spotkanie autorskie z Annà Siwek.
Wst´p wolny!
Anna Siwek – pisarka
i podró˝niczka, mieszka∏a w Montrealu, Londynie, Hamburgu, teraz
wraz z m´˝em i dwoma
nastoletnimi synami
mieszka w Brukseli.
Ale sercem jest w Warszawie, do której zawsze wraca, bo tylko tu
czuje si´ naprawd´
w domu.
Anna Siwek jest autorkà powieÊci obyczajowych „Znów mnie pokochaj” i „Powiedz, ˝e
mnie kochasz”, wyda∏a tak˝e dwie ksià˝ki podró˝nicze „Moja przygoda z Kilimand˝aro”,
„Moja przygoda z Peru”.
„Ocalone z niepami´ci. (Listy z Londynu)”
W cyklu Otwarte Lekcje Historii zapraszamy
na promocj´ ksià˝ki Haliny Cieszkowskiej
„Ocalone z niepami´ci (Listy z Londynu)” –
25.04.2013, godz. 18.30.

GoÊciem spotkania b´dzie Halina Cieszkowska (ur. 1921) –
harcerka, nale˝a∏a do ZWZ
w grupie „Edwarda” p∏k. Pfeiffera, a nast´pnie do AK, gdzie
zajmowa∏a si´ g∏ównie kolporta˝em prasy podziemnej.
Bra∏a udzia∏ w powstaniu warszawskim jako ∏àczniczka w Plutonie ¸àcznoÊci I Obwodu ÂródmieÊcie, zosta∏a odznaczona Krzy˝em Walecznych. Po wojnie
wiele lat pracowa∏a w szkole. W latach 80.
zosta∏a zwolniona z pracy za akcenty antykomunistyczne w wychowaniu m∏odzie˝y.

Obecnie bierze czynny udzia∏
w ˝yciu kombatanckim, swoje
wspomnienia opisuje w artyku∏ach i ksià˝kach m.in. „Gaudium in litteris, czyli radoÊç z odczytywania napisów. Przechadzki
po Warszawie”, „UÊmiech na barykadzie”, „Wizytówki Warszawy”. Jest jednà z bohaterek
ksià˝ki ¸ukasza Modelskiego
„Dziewczyny wojenne”.
Na spotkaniu b´dzie mia∏a miejsce promocja najnowszej ksià˝ki Haliny Cieszkowskiej
„Ocalone z niepami´ci. (Listy z Londynu)”.
Wst´p wolny.
Justyna Kwiatkowska

Konkurs fotograficzny
MISJA – MAMA
Macierzyƒstwo w obiektywie
OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” – filia
OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy – og∏asza konkurs fotograficzny skierowany
do kobiet, którego tematem jest szeroko poj´te
macierzyƒstwo, z jego blaskami i cieniami.
Prace mogà dotyczyç ka˝dego z etapów macierzyƒstwa, a wi´c oczekiwania na bycie mamà, radoÊci
i problemów zwiàzanych z wychowywaniem dzieci,
radzenia sobie z syndromem „pustego gniazda” itp.
Do udzia∏u zach´camy matki, córki, ale te˝ babcie
i wnuczki. Wszystkie mamy przecie˝ swojà perspektyw´ i spojrzenie na ten temat. Zach´camy
do artystycznych poszukiwaƒ, niebanalnego uj´cia tematu oraz nieoczywistych skojarzeƒ!
Celem konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania fotografià, umo˝liwienie fotografom amatorom artystycznej, emocjonalnej wypowiedzi, prezentacja twórczych dokonaƒ i zainspirowanie do dalszych dzia∏aƒ aktywnych artystycznie kobiet z terenu dzielnicy.
Dodatkowe informacje, regulamin i karta zg∏oszenia
znajdujà si´ na stronie: www.domkulturywesola.net.
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Kàcik bibliofila
„INNE ROZKOSZE”
Jerzy Pilch
„Inne rozkosze”, kolejna powieÊç jednego
z najwybitniejszych
wspó∏czesnych polskich pisarzy tym razem równie˝ dostarczy
czytelnikom i mi∏oÊnikom twórczoÊci Jerzego Pilcha znakomitej
uczty intelektualnej. G∏ówny bohater to zdol-

ny weterynarz i ∏owca doznaƒ erotycznych Pawe∏ Kohoutek. Z w∏aÊciwà sobie bujnà fantazjà, zapominajàc o statusie ˝onatego m´˝czyzny, mami obietnicami kolejne „damskie
zdobycze”. Niestety, w pewnym momencie,
reputacja, a nawet ˝ycie don˝uana zostajà
wystawione na ci´˝kà prób´.
W jego rodzinnym, zamieszka∏ym przez
bardzo licznà rodzin´ domu pojawia si´ „aktualna kobieta”.
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Pilch J. – Inne rozkosze
2. Safak E. – 40 zasad mi∏oÊci: powieÊç
o Rumim

QLTURKA

Nie tak typowa komedia romantyczna
Jennifer Lawrence po
swoim s∏ynnym upadku na
gali oscarowej sta∏a si´
gwiazdà. Jej szczere wypowiedzi z wywiadów udzielanych po uroczystoÊci sà cytowane dos∏ownie wsz´dzie.
Kiedy gra∏a Katniss Everdeen
w „Igrzyskach Âmierci” kojarzy∏a jà niewielka grupa fanów ksià˝ki, którzy ju˝
zakochali si´ w jej „zwyczajnoÊci”. Teraz uwielbia
jà za to ca∏y Êwiat. Nie zapominajmy jednak, ˝e
poza pokazaniem swojej uroczej ofermowatoÊci
Lawrence dosta∏a tego wieczoru Oscara. Skupmy
si´ wi´c przez chwil´ na tym, co media nieco pomijajà przy mówieniu o niej – na samym filmie
„Poradnik pozytywnego myÊlenia”
Obraz opowiada histori´ chorego na chorob´
dwubiegunowà Pata (Bradley Cooper), który
w∏aÊnie wyszed∏ z psychiatryka. Jeszcze nie do
koƒca gotowy do starcia z rzeczywistoÊcià wpada przez to w liczne k∏opoty, jednoczeÊnie ustawicznie próbujàc odnowiç kontakt ze swojà ˝onà (przez ci´˝kie pobicie jej kochanka znalaz∏ si´
z diagnozà w zak∏adzie zamkni´tym). Podczas
swoich poszukiwaƒ jakiegokolwiek po∏àczenia
z nià na swojej drodze spotyka Tiffany (Jennifer
Lawrence), która jest nie mniej chora od niego.
Po pojawieniu si´ filmu w kinach, a w∏aÊciwie
ju˝ po oscarowej gali, kiedy zacz´to mówiç o nim
wi´cej, prasa zacz´∏a si´ wype∏niaç zarówno zachwytami jak i ostrà krytykà. Zarzucano re˝yserowi przede wszystkim sp∏ycenie problemu, jakim
jest choroba psychiczna oraz naÊmiewanie si´
z ludzi na nià cierpiàcych. Có˝, wed∏ug mnie ci

krytycy po prostu nie zrozumieli przekazu. Owszem, jest to lekka komedia romantyczna, jednak
ma ambitne zaci´cie. A ju˝ na pewno nie zale˝y
jej na umniejszaniu problemu, o którym opowiada. Wr´cz przeciwnie – re˝yser David O. Russel
stara nam si´ pokazaç, ˝e tak
naprawd´ wi´kszoÊç z nas
boryka si´ z jakimÊ problemem skrywanym w naszej
g∏owie, chocia˝ nie wszystkich zamykajà w pokojach
bez klamek. ˚e chocia˝ sytuacja takiej osoby jest przejmujàca i niekiedy tragiczna czasami trudno nie powstrzymaç si´ od Êmiechu,
który wcale nie musi byç z∏y.
Nikt tutaj nie ∏agodzi problemu, nie próbuje oszlifowaç
jego ostrych kraw´dzi. No
i zarzut koronny, mówiàcy, ˝e
„Poradnik pozytywnego myÊlenia” próbuje przekonaç
widza, ˝e chorob´ psychicznà mo˝na zwalczyç spotkaniem na swojej drodze
odpowiedniej osoby, podczas kiedy w ˝yciu jest
to niejednokrotnie ci´˝ka, wieloletnia batalia.
Nie powiedzia∏abym (uwaga, spoilery!), ˝e postacie Pata i Tiffany mo˝emy uznaç na koƒcu filmu za mentalnie zdrowe – owszem, to co si´
mi´dzy nimi rodzi w jakimÊ stopniu pomaga im
przezwyci´˝yç ból istnienia, jednak dalej b´dà
musieli borykaç si´ ze swoimi problemami.
Ambitne zaci´cie tej romantycznej opowiastki
widaç te˝ w innych aspektach. Przede wszystkim
w doskona∏ym aktorstwie. Nie zauwa˝y∏am tutaj nikogo, kto
RODZINNY DOM OPIEKI
zagra∏by miernie. ZaStara Mi∏osna, tel. (22) 773 17 86, kom. 502 866 525
czynajàc od wspania✓ ca∏odobowa opieka piel´gniarska
✓ przyst´pne warunki p∏atnoÊci
∏ej Jennifer Lawrence,
✓ bardzo dobre warunki
✓ równie˝ krótkie pobyty
przez jak zawsze dow pokojach 1- i 2-osobowych
brego De Niro, a koƒ-
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3. Andrews V. C. – Kto wiatr sieje
4. Kisielewski S. – Wszystko inaczej
5. Samozwaniec M. – Pi´kna pani i
brzydki pan

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Pa∏asz E. – O smoku, który lubi∏ krówki
2. Wid∏ak W. – Pan Kuleczka: spotkanie
3. Witkiewicz M. – Lilka i spó∏ka

Literatura popularnonaukowa:
1. Boidar J. – Naga wyspa. Gu∏ag Tity
1. Bu∏hakowowie M. i J. – Dziennik
Mistrza i Ma∏gorzaty

Iza Zych

czàc na Bradley'u Cooperze, który zaskoczy∏ mnie
tym, ˝e potrafi stworzyç spójnà, przejmujàcà postaç, ani troch´ nie przypominajàcà sztampowych przystojniaków, których role dostawa∏
g∏ównie do tej pory. Dla samego kunsztu aktorskiego warto zobaczyç. Poza tym – muzyka. Poza kompozycjami Danny'ego Elfmana (dy˝urnego
twórcy soundtracków Tima Burtona) us∏yszymy
tutaj sporo energicznej alternatywy, takiej jak The
White Stripes czy Led Zeppelin. Ckliwe melodyjki
z romantycznych filmów? Tutaj to rzadkoÊç.
Jedyne co mog´ zarzuciç
„Poradnikowi pozytywnego
myÊlenia” to doÊç banalna i przewidywalna fabu∏a.
W∏aÊciwie od samego poczàtku wiemy jak wszystko
si´ skoƒczy. Krok po kroku
mo˝emy przewidzieç kolejne
poczynania Pata i Tiffany. To
jednak nie sprawia, ˝e film
oglàda si´ gorzej. Jest to
po prostu przyjemne kino,
które przy ca∏ej swojej ∏atwoÊci w oglàdaniu próbuje
nam przekazaç coÊ naprawd´ istotnego.
Podsumowujàc – niektórzy
powiedzà, ˝e jest to kolejna komedia romantyczna, którà mo˝na umieÊciç na pó∏ce obok koszmarków pojawiajàcych si´ w kinie w ka˝de Walentynki. Dla mnie liczne zalety i czysta przyjemnoÊç,
którà odczuwa∏am podczas oglàdania, ka˝e mi go
postawiç na innej pó∏ce. Na przyk∏ad obok „Ma∏ej
Miss”, czyli w miejscu filmów ciep∏ych, pogodnych, dobrych do obejrzenia kiedy mamy ochot´
zawinàç si´ w kocyk i odpoczàç, ale niepozbawionych profesjonalizmu i postawienia widza
przed zjawiskiem sk∏aniajàcym do chocia˝by krótkiej refleksji. Na przyk∏ad nad tym, o czym podczas jednego z wywiadów mówi∏a Jennifer Lawrence – czemu osoba chora na gryp´ po prostu
przyjmuje leki, a chora na depresj´ jest stygmatyzowana przez reszt´ spo∏eczeƒstwa?
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

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

Witajcie
wÊród
nas

KubuÊ Stolarski
Urodzi∏ si´ 31 stycznia 2013 r.
Waga: 3450 g, wzrost 52 cm.
Brat Paw∏a.

Julian Radziej
Urodzi∏ si´ 24 lutego 2013 r.
w Otwocku. Waga: 3850 g.
Syn Karoliny i Rafa∏a.

Zapraszamy do publikacji zdj´ç najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej.
Nieposiadajàcym portretu nowo narodzonego maleƒstwa nasz sponsor, firma Foto-OSKAR, wykona takie zdj´cie za darmo! Zdj´cie uka˝e
si´ w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10 x 15 cm. 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 kwietnia 2013 r.

Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców
Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!
Do ca∏ego mieszkania dobraliÊmy 4 kolory t∏owe, 2
mocne-ciemne + biel. Bia∏à
– z takim pytaniem zwróciliÊmy si´ do doÊwiadczonych projektantów wn´trz z Pogotowia Wn´trzarskiego
farb´ na sufity i kilka Êcian
kupili w formie gotowych
Cz´sto spotykamy si´ w naszej pracy z bardzo ˝ygo robiç nie nale˝y. Cz´stym b∏´dem jest oblewanie
farb, natomiast reszta to farby z mieszalnika wg.
ciowym problemem mocno ograniczonych Êrodków
jednym kolorem (najcz´Êciej kremowym) ca∏ego
podanych przez nas kodów z próbnika NCS.
na remont / odÊwie˝enie mieszkania. Radzimy wtemieszkania wraz z sufitem. To daje wra˝enie „tapla• 320 z∏ – grunt i farba do przemalowania p∏ytek
dy jak màdrze wydaç pieniàdze by uzyskaç pi´kne
nia si´” w jednym wielkim budyniu waniliowym :-)
w niewielkiej ∏azience
wn´trze, ale zmieÊciç si´ w zak∏adanym, niewielkim
Kolejnym b∏´dem, który bardzo ∏atwo mo˝na skory• 440 z∏ – na lampy. ZmieniliÊmy 2 plafony na
bud˝ecie. Przyjrzyjmy si´ zatem na co mo˝e stargowaç jest rozmieszczenie obrazków/zdj´ç/ramek
oÊwietlenie kierunkowe – reflektorki, które uwyczyç 3000 z∏ i czy zmiany rzeczywiÊcie b´dà zauwana Êcianach – najcz´Êciej wiszà za wysoko :-) Warto
pukli∏y dobrane kolory i powieszone na Êcianach
˝alne. Czy w∏aÊciciele mieszkania odczujà ulg´ i jak
obrazki. W pozosta∏ych pomieszczeniach wybraw takiej sytuacji mo˝e pomóc architekt wn´trz.
liÊmy niedrogie lampy wiszàce, które znacznie
Hania i Jacek sà w∏aÊcicielami mieszkania o polepiej Êwiecà ni˝ te, które by∏y wczeÊniej.
2
wierzchni prawie 50 m na Saskiej K´pie. Kupili go
• 380 z∏ – na ramki do zdj´ç i obrazków oraz inne
na kredyt z rynku wtórnego i zaraz po wprowadzeniu
dodatki i dekoracje
nie mieli wystarczajàco du˝o pieni´dzy by zainwesto• 580 z∏ – na nas czyli dwóch architektów wn´trz,
waç w remont generalny. Pomalowali zatem wszystktórzy w ramach pogotowia wn´trzarskiego
kie Êciany na jeden bezpieczny kremowy kolor i tak
wszystkie zmiany zaprojektowali, zmienili ca∏koprze˝yli 4 lata. Cià˝a Hani by∏a impulsem do zmian,
wicie ustawienie mebli w salonie, oraz jednym
ale para wcià˝ boryka si´ z problemami finansowymi
pokoju, dobrali kolory z próbnika NCS, wybrali
– na remont uda∏o im si´ od∏o˝yç zaledwie 3000 z∏.
lampy oraz doradzili gdzie je kupiç, doradzili
Na poczàtku zamierzali kupiç najtaƒszà farb´ i pomagdzie i jakie obrazki powiesiç
lowaç ponownie wszystkie Êciany, jednak po przemy• 200 z∏ – na folie, taÊmy, wa∏ki i inne niezb´dne
Êleniu podj´li odwa˝nà (jak na taki bud˝et) decyzj´ by
narz´dzia do przeprowadzenia remontu
skorzystaç z us∏ug architekta wn´trz, wychodzàc z zaRemont Jacek zdecydowa∏ si´ zrobiç samodziel∏o˝enia, ˝e jeÊli ju˝ robià zmiany które wymagajà linie – pomog∏y mu w tej decyzji nasze rady jak to
czenia si´ z ka˝dà z∏otówkà to mo˝e lepiej b´dzie wyzrobiç, ˝eby to nie by∏o wielkie przedsi´wzi´cie budaç jà màdrze i uniknàç b∏´dów. Szukajàc pracowni
równie˝ w konkretnym pomieszczeniu odwa˝nie
rzàce spokój ca∏ej rodziny :-)
projektowej, która b´dzie chcia∏a zajàç si´ tak ma∏ym
potraktowaç min. jednà Êcian´. Kolejny mit to ten,
W tym przypadku w sumie 2900 z∏ wystarczy∏o
zakresem w koƒcu trafili na nas.
który mówi, ˝e ciemne kolory zmniejszajà wn´trza
by zrobiç spektakularnà metamorfoz´ mieszkania.
W takich przypadkach bezpoÊrednio na spotka– màdrze dobrany ciemny kolor niezwykle „ustaHania dzisiaj przyznaje, ˝e sami, bez pomocy archiniu robimy korekt´ ustawienia mebli, rodzaju
wia” wn´trze tak, ˝e wydaje si´ ZAPROJEKTOWAtektów wn´trz nie zdecydowali by si´ na tak, ich
oÊwietlenia i oczywiÊcie stawiamy na dobór odpoNE! Taka ciemna Êciana tworzy fantastyczne t∏o dla
zdaniem, odwa˝ne kolory i zaproponowany uk∏ad
wiednich kolorów. Farba to najtaƒszy i przy tym barobrazków w bia∏ej ramie, mebli, Êwiat∏a lamp!
mebli i bez nas ich mieszkanie by∏oby odÊwie˝one,
dzo dobry sposób na spektakularne zmiany we
Wracajàc do bud˝etu Hani i Jacka – zaproponoale nie wyglàda∏oby na zaprojektowane :-)
wn´trzach. Trzeba tylko dobraç odpowiednie kolory.
wa∏yÊmy im wydaç:
Katarzyna Szaszkiewicz
Trudno tu o rady uniwersalne, ka˝de mieszkanie
• 980 z∏ – na farby. Ze wzgl´du na alergicznego matraktujemy indywidualnie. ¸atwiej powiedzieç czeluszka zdecydowali si´ na farby wysokiej jakoÊci.
www.pogotowiewnetrzarskie.pl

Metamorfoza mieszkania za 3000 z∏?
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Kàcik stylistki

D∏onie naszà wizytówkà
Przepis na zadbane d∏okanie i rozdwajanie p∏ytki), lecz pi∏ujemy pilnie i paznokcie jest doÊç
niczkiem, najlepiej papierowym, mineralnym
prosty, to systematyczlub szklanym. Najlepsze do tego sà pilniki
na piel´gnacja. S∏ynne poo podwójnej powierzchni, twardsza do skrawiedzenie „d∏onie sà nacania paznokcia oraz bardziej mi´kka, do wyszà wizytówkà” mo˝na
g∏adzania brzegów. W celu usuni´cia skórek
odnieÊç zarówno do konale˝y zaopatrzyç si´ w specjalny preparat
biet, jak i m´˝czyzn. To na
zmi´kczajàcy i drewniany patyczek. Zazwyd∏onie patrzymy w pierwczaj wystarczy, ˝e skórki zostanà delikatnie
szych chwilach spotkania. Podajàc r´k´ przy
odsuni´te, ale jeÊli sà grube, pop´kane lub
powitaniu, czujemy, czy d∏oƒ jest szorstka, niemocno zaroÊni´te, najlepiej z tym problemem
mi∏a w dotyku, czy g∏adka i wypiel´gnowana.
udaç si´ do kosmetyczki.
Nale˝y pami´taç, ˝e d∏onie sà zawsze
Paznokcie u nóg obcinamy no˝yczkami lub
na widoku, tak samo jak twarz, zatem i im nacà˝kami, skracajàc je w linii prostej bez zale˝y poÊwi´ciç nieco uwagi. Pami´tajmy, aby
okràglania na brzegach. Zbyt g∏´bokie wycichroniç d∏onie przed agresywnymi Êrodkami chemicznymi, u˝ywaç do mycia ràk ∏agodnych
Êrodków, a do wszelkich prac
porzàdkowych zak∏adaç ochronne r´kawiczki. Po umyciu ràk dok∏adnie je wysuszmy i zastosujmy od˝ywczy krem, poniewa˝
ka˝de mycie wysusza skór´.
Na noc najlepszy b´dzie krem
o zdecydowanym dzia∏aniu regenerujàcym lub zawierajàcy
naturalne olejki, np. olejek arganowy. Pami´taç nale˝y tak˝e
o ochronie d∏oni przed mrozem,
wiatrem i promieniowaniem UV
(przyspiesza procesy starzenia,
wywo∏uje pigmentacj´). W razie
potrzeby fundujemy d∏oniom
zabiegi piel´gnacyjne domowe
(np. piling i kàpiel w oliwie) albo
Malowanie paznokci przybiera obecnie
bardziej profesjonalne, w gabibardziej artystycznà form´
netach kosmetycznych.
A jak zadbaç o paznokcie? Piel´gnacj´ zananie paznokci po bokach mo˝e spowodoczynamy od uformowania paznokci i skórek.
waç tzw. wrastanie paznokcia. Skrócone paKszta∏t paznokci musi byç dopasowany
znokcie wyg∏adzamy, tak jak w przypadku
do wyglàdu palców, kszta∏tu d∏oni, budowy
d∏oni unikamy metalowych pilników.
paznokcia, charakteru pracy. Paznokci u ràk
DoÊç cz´sto u dzieci, m∏odzie˝y, a tak˝e
nie obcinamy no˝yczkami (powoduje to p´u osób doros∏ych, spotykamy nawykowe ob-
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Tej wiosny kobiety bardzo ch´tnie
si´gajà po pastele

gryzanie paznokci i skórek (onychofagia). Nawyk ten mo˝e byç spowodowany stresem
i niekontrolowanymi emocjami. Jest nieestetyczny i jeÊli przybiera zaostrzonà form´, nale˝y zasi´gnàç porady lekarza.
¸adnie pomalowane paznokcie mogà byç
bardzo efektowne, ale kolor i deseƒ nale˝y
dostosowaç do charakteru pracy i otoczenia.
Kolorowy lakier oraz wszelkiego rodzaju ekstrawagancje na paznokciach sà odpowiednie
dla m∏odych dziewczyn oraz kobiet pracujàcych w zawodach zwiàzanych z modà i urodà.
W roku 2013 modny jest ∏agodny, owalny
kszta∏t paznokci, nawiàzujàcy do stylistyki lat
osiemdziesiàtych. W niepami´ç odchodzà tipsy, zw∏aszcza d∏ugie i prostokàtne. Alternatywà jest manicure hybrydowy. Hitem sà pastelowe, kremowe i cieliste kolory. W bardziej artystycznej formie przyozdobione pere∏kami,
cekinami, kolorowymi naklejkami lub ró˝nego
rodzaju wzorkami: kreski, kratki, kropki,
kwiatki i nie tylko. Obok kolorów naturalnych
króluje metaliczny po∏ysk i tradycyjne mocne
kolory, takie jak: czerwieƒ, granat, czerƒ, purpura oraz po∏àczenia dwóch kolorów.

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

Podpisując umowę do końca kwietnia
kwietni dostaniesz do 10% zniżki!
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Ekspert ubezpieczeniowy radzi

Dlaczego warto skorzystaç
z ubezpieczenia zdrowotnego?

Daniel Kincel
Dyrektor Przedstawicielstwa
UNIQA TU S.A.
UNIQA TU na ˚ycie S.A.

O tym, „˝e nic nad zdrowie, ani lepszego,
ani dro˝szego”, wie dobrze ka˝dy z nas, bynajmniej nie tylko za sprawà przeczytanej
w szkole fraszki Kochanowskiego. Nie bez
przyczyny, sk∏adajàc ˝yczenia, najpierw
winszujemy sobie zdrowia. Jest ono bowiem podstawà udanego ˝ycia. Mo˝e si´
jednak zdarzyç, ˝e je stracimy, dlatego warto wczeÊniej zadbaç o to, by w razie choroby otrzymaç w∏aÊciwà opiek´ medycznà.
Nie traç zdrowia w kolejce
Mimo ˝e zdrowie jest wartoÊcià bezcennà, to
w czasie s∏abnàcej kondycji paƒstwowej s∏u˝by
zdrowia leczenie pacjentów odbywa si´ z wieloma utrudnieniami. Czas oczekiwania na wizyt´ u specjalisty w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest d∏ugi, chory musi czekaç czasem kilka miesi´cy. Kolejki do zabiegów i operacji sà jeszcze d∏u˝sze – pacjenci zapisujà si´
na nie nawet na dwa lata wczeÊniej.
Weê sprawy we w∏asne r´ce
Dobrym rozwiàzaniem, które zapewni nam
szybki dost´p do lekarza oraz uwolni nas od
stresu, spowodowanego zbyt d∏ugim oczekiwaniem na Êwiadczenie zdrowotne, jest dodatkowe ubezpieczenie. P∏acàc regularnà rocznà, pó∏rocznà lub miesi´cznà sk∏adk´ w UNIQA, otrzymujemy gwarancj´ kompleksowej opieki medycznej o wysokim standardzie w jednej z placówek, z którymi wspó∏pracuje ubezpieczyciel. Nie
musimy martwiç si´ o nag∏e wydatki zwiàzane
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z zachorowaniem – koszty konsultacji lekarskich
i badaƒ pokryte zostanà z ubezpieczenia.
Wybierz to, czego potrzebujesz
Ubezpieczenie zdrowotne w UNIQA wyst´puje w wariancie podstawowym, który mo˝na rozszerzyç o dodatkowe opcje. Najmniejszy
pakiet obejmuje podstawowà opiek´ ambulatoryjnà, czyli konsultacje lekarzy pierwszego
kontaktu i pediatry oraz podstawowe badania
diagnostyczne. Ubezpieczenie mo˝na rozbudowaç o kilka opcji. Jednà z nich jest specjalistyczna opieka ambulatoryjna, czyli dost´p do
konsultacji u wszystkich specjalistów oraz szeroki zakres badaƒ diagnostycznych. Dodatkowà opcjà mo˝e byç Êwiadczenie szpitalne –
pieniàdze wyp∏acane za ka˝dy dzieƒ pobytu
w szpitalu, który trwa d∏u˝ej ni˝ 24 godziny.
Poszerzajàc pakiet, mo˝emy liczyç na zwrot
kosztów tzw. „chirurgii jednego dnia”, czyli zabiegu chirurgicznego wykonanego w minimalnym czasie (do 24h) na zlecenie lekarza i uj´tego w wykazie Êwiadczeƒ. Dodatkowà mo˝liwoÊcià jest tak˝e Êwiadczenie operacyjne.
W razie operacji chirurgicznej, która jest nast´pstwem choroby, nieszcz´Êliwego wypadku
lub cià˝y, ubezpieczony otrzymuje Êwiadczenie
pieni´˝ne. Innà, równie przydatnà opcjà ubezpieczenia jest pokrycie kosztów zwiàzanych
z nieprzewidzianymi zdarzeniami podczas pobytu za granicà, takimi jak: leczenie ambulatoryjne, szpitalne, dentystyczne, akcje ratownicze, powrót do kraju, podró˝ osoby
bliskiej na miejsce
wypadku czy transport zw∏ok do kraju.
Skorzystaj
z wygodnych
rozwiàzaƒ
W ramach ubezpieczenia zdrowotnego UNIQA mo˝na
skorzystaç ze Êwiadczeƒ zdrowotnych
prawie 600 partnerów medycznych
UNIQA, sà to m.in.
Centrum Medyczne
ENEL-MED,
Lux
Med, Centrum Medyczne Damiana,
Scanmed Multimedis, Centrum Diagnostyki Medycznej
Multi-Med oraz inne

placówki zdrowotne i lekarze posiadajàcy prawo do wykonywania zawodu w Polsce. Aby zapewniç wygod´ ubezpieczonym, wizyty lekarskie u partnerów medycznych UNIQA rozliczane sà bezgotówkowo, a wykonujàc jeden bezp∏atny telefon na numer Infolinii UNIQA
42 66 66 500 lub 801 597 597, mamy pewnoÊç, ˝e konsultant UNIQA zarezerwuje nam
wizyt´ lekarskà i zorganizuje wszelkie Êwiadczenia zdrowotne.
Aby dowiedzieç si´ wi´cej nt. ubezpieczenia,
zapraszamy do kontaktu:
Ewelina Flakowska
Specjalista ds. Ubezpieczeƒ
Tel. (22) 616 33 55
e-mail: ewelina.flakowska@uniqa.pl

Tekst sponsorowany

Szanowni Paƒstwo,
Zamieszczony poni˝ej artyku∏ jest pierwszym artyku∏em z cyklu „Ekspert ubezpieczeniowy radzi”. Korzystajàc z zamieszczanych
w rubryce artyku∏ów, chc´ nie tylko informowaç Paƒstwa o ofercie Towarzystwa Ubezpieczeƒ UNIQA, ale tak˝e, a mo˝e nawet przede
wszystkim, wskazywaç problemy mogàce
wystàpiç w Paƒstwa ˝yciu prywatnym i zawodowym, których skutki, dzi´ki znajomoÊci
i wykorzystaniu ubezpieczeƒ, mo˝na zniwelowaç lub te˝ ca∏kowicie si´ od nich uwolniç,
aby „spaç spokojnie”. Pierwszy artyku∏ dotyczy ochrony zdrowia i ubezpieczeƒ zdrowotnych, tematu jak˝e dla nas wszystkich wa˝nego, a w chwili obecnej równie˝ aktualnego.
Zach´cam Paƒstwa do lektury.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Okiem coacha

Aby odnaleêç prawdziwe szcz´Êcie i êród∏o
mocy, trzeba znowu staç si´ sobà.

Odkryj siebie

Jak staç si´ sobà?

Coraz d∏u˝sze dni, coraz
mocniejsze s∏oƒce. Zielone
listki na drzewach (mamy to
szcz´Êcie, ˝e jest ich tutaj tak
wiele ☺) uÊwiadamiajà nam,
˝e ˝ycie to proces, w którym
zawsze jest miejsce na nowy
poczàtek. Mo˝e wi´c warto
w tym roku wraz z wiosnà
znaleêç êród∏o w∏asnej mocy.
Przez pierwsze lata swojego ˝ycia jesteÊmy uzale˝nieni od rodziców. To ich
sposób patrzenia na Êwiat, ich reakcje stanowià
nasz mikrokosmos. Potem pa∏eczk´ przejmujà
wychowawcy i Êrodowisko. Wzrastamy wi´c
wÊród cudzych opinii dotyczàcych Êwiata oraz
nas samych. To inni chwalà nas, mówiàc, ˝e jesteÊmy màdrzy, ∏adnie wyglàdamy, lub te˝ ganià
nas. JeÊli nie wycofujà przy tym swojego wsparcia i okazujà mi∏oÊç – proces socjalizacji spe∏nia
swoje zadanie. Uczymy si´ ˝yç wÊród ludzi, ale
nie narusza to naszego poczucia wartoÊci.
JeÊli jednak etap ten pe∏en jest frustracji,
w koƒcu nabieramy przekonania, ˝e jesteÊmy
akceptowani tylko wtedy, kiedy na to zas∏ugujemy. Szacunek i uczucia stajà si´ Êrodkiem transakcyjnym. Akceptacja z zewnàtrz zast´puje nam
prawdziwe zadowolenie z siebie. Dlatego mo˝e
si´ zdarzyç, ˝e stracimy kontakt ze swoimi potrzebami i zastàpimy je cudzymi oczekiwaniami.
Gdy ludzie sà z nas zadowoleni, czujemy si´ dobrze, gdy nas krytykujà – wpadamy w do∏ek.
Wniosek? To inni okreÊlajà, kim jesteÊmy i jak
si´ czujemy.
Nic dziwnego, ˝e sukcesy przestajà nas cieszyç,
szczególnie jeÊli p∏acimy za nie wysokà cen´.

Zacznij od poczàtku.
Kiedy budzisz si´ rano, nie traktuj siebie
przedmiotowo. Nie powinno byç tak, ˝e w poÊpiechu myjesz z´by, myÊlami jesteÊ ju˝ w pracy,
a w ˝o∏àdku czujesz ucisk zwiàzany z wyzwaniami trudnego dnia. To Ty jesteÊ bohaterem nadchodzàcych godzin. Od spraw, które masz za∏atwiç, wa˝niejsze sà Twoje uczucia. Ty sam.
Znajdê 10 minut, aby przywitaç si´ ze sobà,
okazaç sobie zainteresowanie, trosk´ i wsparcie.
Poczuj swojà obecnoÊç
Pomo˝e Ci w tym nast´pujàce çwiczenie, które zajmie ci kilka minut. Stan swobodne, zamknij
oczy. Weê seri´ dwudziestu oddechów w czterech seriach. Ka˝da z nich to cztery oddechy normalne i piàty g∏´boki. Wa˝ne jest, abyÊ nie robi∏
przerwy mi´dzy wdechem i wydechem oraz wydechem i wdechem. Niech Twoje oddechy b´dà
p∏ynne i niewymuszone.
Oddychajàc w ten w∏aÊnie sposób, najpierw
skoncentruj si´ na swoim ciele. Obdarz je chwilà uwagi. Czy sà w nim jakieÊ napi´cia? W których miejscach? Wyobraê sobie, ˝e wydychajàc
powietrze, pozbywasz si´ ich.
Potem zwróç uwag´ na swoje myÊli – zaobserwuj je. Jakie one sà?
Na koniec przenieÊ punkt koncentracji na
swoje emocje. Co czujesz, w jakim jesteÊ klimacie, nastroju? Odetchnij g∏´boko tym w∏aÊnie nastrojem, bez wzgl´du na to, jaki jest.
Rób to çwiczenie codziennie.
Zmieƒ schemat
W takich sytuacjach, w których czujesz dyskomfort, presj´, automatyzm swoich zachowaƒ
– zauwa˝, co si´ dzieje z Twoimi emocjami. JeÊli
np. przejmujesz cudzy punkt widzenia, aby po-

Nie bój si´ swoich autentycznych odczuç
JeÊli czujesz si´ niezr´cznie i czujesz, ˝e
masz ochot´ st∏umiç w∏asne reakcje – wejdê
w kontakt ze sobà i tym, co czujesz. PrzypuÊçmy, ˝e ktoÊ opowiada dowcip obra˝ajàcy Twoje uczucia. Zastanów si´, czy czyjeÊ zadowolenie z siebie warte jest, byÊ Ty stawa∏ si´ jego
zak∏adnikiem.
Stwórz swój kodeks
Zacznij prowadziç dzienniczek w∏asnych odczuç. Zapisuj w nim to, co myÊlisz i czujesz – to
wszystko, co okreÊla Ciebie. Na przyk∏ad – „Mój
szef lekcewa˝àco odnosi si´ do swoich pracowników. To mi si´ nie podoba. Chcia∏abym, ˝eby
ludzie traktowali si´ z szacunkiem”. Twój w∏asny
kodeks pomo˝e Ci ugruntowaç przekonania.

Prawdziwy Ty
Ludzie o wyrazistej osobowoÊci podobajà si´,
ale... nie wszystkim. Kiedy ktoÊ wyra˝a otwarcie
swoje poglàdy, znajduje akceptacj´, ale równie˝
odrzucenie.
To normalne. JeÊli chcesz byç sobà, nie mo˝esz si´ baç odrzucenia. Ono nie oznacza, ˝e
z Tobà coÊ jest nie tak. Po prostu dana osoba ma
inny system wartoÊci ni˝ Ty.
MyÊl´, ˝e warto dobrze poznaç, zaprzyjaêniç
si´ i obdarzyç szacunkiem jedynà osob´ na Êwiecie, która ZAWSZE b´dzie z nami. Samego siebie.

Joanna Godecka – lifecoach
www.twojdobrycoach.pl
szklankà zimnej wody.

Strefa zdrowia

• Mieszanka 4 ∏y˝ek mi´ty, 3 ∏y˝ek melisy lekar-

Proste sposoby na poÊwiàteczne
problemy trawienne
Âwi´ta Wielkanocne ju˝ za nami, ale zapewne
wielu z nas nadal boryka si´ ze skutkami spo˝ycia zbyt obfitych, ci´˝kostrawnych posi∏ków.
Najcz´Êciej odczuwanymi dolegliwoÊciami ze
strony uk∏adu pokarmowego sà uczucie pe∏noÊci, wzd´cia i zaparcia. Przyczynà ich powstania
jest zbyt du˝a iloÊç pokarmu, której organizm nie
nadà˝a trawiç. Potrawy Êwiàteczne majà zwykle
bardzo niskà zawartoÊç b∏onnika, co dodatkowo
utrudnia prawid∏owe funkcjonowanie jelit.
Wzd´cia wzmagajà przede wszystkim niektóre
warzywa (g∏ównie stràczkowe, kapusta i cebula), potrawy o wysokiej zawartoÊci cukru czy
gazowane napoje.
Co zrobiç, aby za∏agodziç poÊwiàteczne dolegliwoÊci?

czuç si´ akceptowanym – po prostu si´ zatrzymaj i nie dzia∏aj schematycznie. Daj szanse w∏asnym uczuciom i potrzebom.
Spytaj sam siebie:
• dlaczego robi´ coÊ, co wzbudza mój opór?
• co za to otrzymuj´ w zamian?
• dlaczego jest mi to potrzebne?

Najbardziej pomocna jest lekkostrawna dieta zawierajàca bardzo du˝à iloÊç b∏onnika oraz nawadnianie organizmu (zaleca si´ wypicie minimum 1,5
litra niegazowanej wody mineralnej na dob´).
Przemian´ materii poprawimy równie˝ przez
zwi´kszenie aktywnoÊci fizycznej. Funkcje trawienne organizmu mo˝na wspomóc, stosujàc napary
z zió∏ (m.in. mi´ty, kopru w∏oskiego, any˝u, tymianku). Bardzo skuteczne sà równie˝ mieszanki:
• Mieszanka ziela pio∏unu, liÊci mi´ty i ziela krwawnika – zio∏a nale˝y przygotowaç w równych iloÊciach i zalaç wrzàtkiem (w proporcji: szklanka
wrzàtku na ∏y˝k´ zió∏). Po zaparzeniu nale˝y piç
napar po pó∏ szklanki kilka razy dziennie.
• Mieszanka zmielonego kminku i majeranku –
zaleca si´ za˝yç pó∏ ∏y˝eczki proszku i popiç

skiej, 2 ∏y˝ek rumianku, 3 ∏y˝eczek kopru, 3 ∏y˝eczek any˝u i 3 ∏y˝eczek kminku – zio∏a nale˝y zalaç wrzàtkiem w proporcji: 1 szklanka
wrzàtku na 1 ∏y˝k´ zió∏, parzyç 6 minut,
po czym piç ciep∏y napar kilka razy dziennie.
• Mieszanka ziela krwawnika, kwiatu rumianku
i liÊci mi´ty – ∏y˝k´ zió∏ (w równych proporcjach) zalewamy szklankà wrzàtku i gotujemy
na ma∏ym ogniu przez oko∏o 0,5 h. Zaleca si´
piç wywar po jednej szklance 2-3 razy dziennie.
Choç istnieje wiele naturalnych sposobów na
za∏agodzenie nieprzyjemnych dolegliwoÊci zwiàzanych z przejedzeniem, a w sklepach mo˝emy
znaleêç szeroki asortyment specyfików farmaceutycznych przynoszàcych ulg´ naszemu organizmowi, warto pami´taç, ˝e powinniÊmy raczej
zapobiegaç ni˝ leczyç. Z ca∏à pewnoÊcià rekomenduj´ wi´c zachowanie umiaru w jedzeniu!

Urszula Religioni
specjalista zdrowia publicznego
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie
z okupantem, ryzyko jednak
zosta∏o podj´te...
My, harcerze i harcerki
z Weso∏ej, chcàc uczciç pami´ç tych zacnych ludzi, wyruszyliÊmy póênym wieczorem w piàtek 22.03
do naszej bazy na ul. Miedzianej w Warszawie.
Niesamowite jest to, ˝e razem z nami przyjechali tam harcerze i harcerki z ca∏ej Polski! Po piàtkowej, wieczornej grze – na rozgrzewk´ – w sobot´ czeka∏ nas prawdziwy sprawdzian.
Jako ˝e czasy w 1943 roku by∏y wyjàtkowo niepewne, trzeba by∏o wyrabiaç sobie znajomoÊci.
Na tym te˝ polega∏a g∏ówna gra Rajdu. Po ca∏ej Warszawie szukaliÊmy postaci, osób, które na wypadek
„potrzeby” dzia∏a∏yby w naszej siatce alarmowej.
Zarówno „Archandraja”, jak i „Stanica” pokaza∏y si´ z bardzo dobrej strony. Po niedzielnych uro-

czystoÊciach (Katedra Polowa WP, Grób Nieznanego ˚o∏nierza), nasta∏ czas na koƒcowy apel w miejscu Akcji i og∏oszenie wyników. Z dumà oznajmiamy, ˝e harcerze z 44 Warszawskiej Dru˝yny Harcerzy „Stanica” zaj´li pierwsze miejsce w Rajdzie,
co traktujemy jako wyró˝nienie na arenie krajowej.
By∏ to nasz pierwszy Rajd Meksyk i jesteÊmy
bardzo dumni z tego, jak wypadliÊmy. Niektórzy
z Was mogli nawet zobaczyç nas w telewizji, a inni po prostu byli tam razem z nami. Tych, którzy
chcieliby dowiedzieç si´ czegoÊ wi´cej, zach´camy
do odwiedzania stron na Facebooku dru˝yn bioràcych udzia∏ w 43. Rajdzie Arsena∏ – facebook.pl/
Archandraja i facebook.pl/44WDHy oraz oficjalnej strony Rajdu – meksyk.zhr.pl.
dru˝ynowy
44 WDH-y „Stanica”
pwd. Hubert Zieliƒski HO

Zrekonstruowany cyfrowo przez Filmotek´ Narodowà obraz powsta∏ z fragmentów wielu kopii.
MogliÊmy obejrzeç Êmietank´ przedwojennych aktorów takich jak: Leon ¸uszczewski – Tadeusz, Zofia Zajàczkowska – Zosia, Helena Sulima – Telimena, Stefan Jaracz – Napoleon, Jan Szymaƒski –
Ksiàdz Robak, Mariusz Maszyƒski – Hrabia, Józef
Âliwicki – Stolnik, Wies∏aw Gawlikowski – Wojski.
Wybra∏am si´ na ten dwugodzinny film z przyjació∏kà z postanowieniem, ˝e jeÊli si´ znudzimy, to
wyjdziemy wczeÊniej. Okaza∏o si´, ˝e z przyjemnoÊcià wytrwa∏yÊmy do koƒca, przy okazji delektujàc
si´ muzykà Tadeusza Woêniaka. Na koƒcu zaprezentowano kadry z filmu przed rekonstrukcjà i po niej. Mo˝na tylko pochyliç g∏ow´ przed
mo˝liwoÊciami wspó∏czesnej techniki.

szej Szkole Filmowej. W ciàgu jednego marcowego tygodnia zaprosi∏a nas na dwie swoje wystawy. Pierwsza mieÊci si´ w warszawskiej ksi´garni-kawiarni „Tarabuk” przy ulicy Browarnej,
gdzie artystka prezentuje dwa „poetyckie” cykle
obrazów oraz p∏ótno zatytuowane „Tylko”. Jak
sama pisze: „Ka˝dy obraz z cyklu «SamotnoÊç»,
czy «Diabelski m∏yn»
jest jak kolejny wers
wiersza, no mo˝e
w porywach strofa.
Ka˝dy obraz z cyklu
«Rozlewisk»,
«Wszystko p∏ynie»
jest kolejnym zdaniem
opowieÊci.
Wiem, które zdanie
jest pierwsze. Które
ostatnie? Nie, ostatniego nie wypowiadam, zazwyczaj dope∏niam histori´ kolejnà malarskà emocjà i myÊlà. Kompozycja moich obrazów jest otwarta, nie zamknàç przestrzeni. Âwiat, ludzkie emocje widz´ ogromne.
Wychodzà jak chcà poza ramy moich obrazów”.
W OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” do
22 kwietnia mo˝na obejrzeç du˝e formaty p∏ócien Joli w odwa˝nych, energetycznych kolorach.
Frekwencja na obu wernisa˝ach potwierdzi∏a
jak wielkim malarka cieszy si´ uznaniem i sympatià.

Zielony P∏omieƒ

Rajd Meksyk
W przedostatni weekend
marca harcerze i harcerki
z 44 Szczepu MDHiZ wzi´li
udzia∏ w obchodach 70. rocznicy Akcji Pod Arsena∏em. Akcji, która prawdziwie
sta∏a si´ symbolem przyjaêni i oddania idea∏om,
zak∏ada∏a bowiem odbicie Jana Bytnara „Rudego”, ca∏kiem zwyk∏ego harcerza, jednego z wielu, którzy trafiali w r´ce gestapo podczas wojny.
W swym za∏o˝eniu akcja by∏a bardzo ryzykowna i wcale nie by∏o powiedziane, ˝e si´ uda. Zdawano sobie spraw´, i˝ harcerzy z Grup Szturmowych Szarych Szeregów czeka nierówna walka

Kàcik seniora
Kino w OÊrodku Dzia∏aƒ
Twórczych „Pogodna”
„Panem
Tadeuszem”
w re˝yserii Ryszarda Ordyƒskiego OÊrodek Dzia∏aƒ
Twórczych „Pogodna” rozpoczà∏ comiesi´czne spotkania z kinem. Ten niemy
film mia∏ swojà premier´ 9 listopada 1928 roku
w 10 rocznic´ odzyskania niepodleg∏oÊci przez
Polsk´. WÊród goÊci znaleêli si´ wówczas prezydent Ignacy MoÊcicki oraz Marsza∏ek Józef Pi∏sudski. Ca∏kowity dochód z biletów przeznaczono na potrzeby stowarzyszenia „Nasz Dom”
pod protektoratem marsza∏kowej Aleksandry Pi∏sudskiej, które zajmowa∏o si´ zak∏adem dla sierot oraz na cele oÊwiatowe I pu∏ku szwole˝erów
im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego.

Kobieta orkiestra
Jolanta Knap jest nauczycielkà pracujàcà
w naszej dzielnicy. Pisze powieÊci, dramaty, scenariusze, maluje, realizuje filmy, studiuje w Wy˝-

Kàcik seniora
W imieniu zarzàdu oraz s∏uchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Weso∏ej pragn´ podzi´kowaç naszej kole˝ance Iwonie Passini za czas,
którym si´ dzieli, zabierajàc nas w niezwyk∏e podró˝e. W cyklu „Moje cuda Êwiata” prezentuje
przeêrocza i opowiada o swoich wra˝eniach
z rozmaitych zakàtków Êwiata. Dzi´ki niej mogliÊmy znaleêç si´ w Chinach, Tybecie, na Kubie
i w Izraelu.
Dzi´kujemy, Iwonko, i czekamy na wi´cej.
Gra˝yna Weber
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Poznaj swojego psa – cz. I
Pies, praktycznie od poczàtków historii ludzkoÊci,
zajmuje szczególne miejsce
wÊród zwierzàt towarzyszàcych cz∏owiekowi. Na przestrzeni wieków pe∏ni∏ bardzo
ró˝norodne funkcje: jako
pies pasterski, stró˝ujàcy, ratowniczy, obronny, towarzyszàcy. W dzisiejszych czasach dalej tak jest. Dobrym przyk∏adem jest wykorzystywanie w´chu
psa jako narz´dzia wykrywajàcego np. narkotyki,
bomby. Jednak same predyspozycje nie wystarczà. Bardzo wa˝ne jest szkolenie. Przeprowadzone w odpowiednim czasie kszta∏tuje i ukierunkowuje zwierz´. Nie mo˝na równie˝ zapomnieç
o w∏aÊciwym wychowaniu psa i stworzeniu odpowiednich warunków Êrodowiskowych. Ma to
ogromne znaczenie dla jego prawid∏owego funkcjonowania, czy to w rodzinie jako psa towarzy-

szàcego, czy te˝ do innych funkcji u˝ytkowych.
Na zachowanie psa ma wp∏yw wiele rozmaitych,
wzajemnie ze sobà powiàzanych i wspó∏dzia∏ajàcych czynników. Wrodzone cechy mogà si´ ujawniç lub nie, w zale˝noÊci od zdobytego doÊwiadczenia w ciàgu ca∏ego ˝ycia. Reasumujàc, na charakter psa ma wp∏yw jego genotyp (czyli wrodzone mo˝liwoÊci) oraz Êrodowisko zewn´trzne,
w jakim przebywa. O ile na jego cechy wrodzone
nie mamy wp∏ywu, to stworzenie optymalnych
warunków ˝ycia zale˝y od nas. Czynniki Êrodowiskowe mogà wywieraç korzystny bàdê destrukcyjny wp∏yw na prawid∏owe ukszta∏towanie si´
zachowaƒ psa. Nale˝y oczywiÊcie pami´taç, ˝e jego rozwój jest procesem ciàg∏ym. Bodêce docierajàce do zwierz´cia wp∏ywajà stale na jego zachowanie (efekty zauwa˝alne sà cz´sto du˝o póêniej,
nawet po latach). Niestety bardzo cz´sto o tym
zapominamy. Jednym z powa˝niejszych b∏´dów
jest uczenie psa tylko w czasie zaplanowanych

 Listy do redakcji

do korzystania z us∏ug reklamujàcych si´ w ten
sposób punktów.
Rozumiem, ˝e zgodnie ze starym powiedzeniem „reklama dêwignià handlu”, jest ona wa˝nym elementem biznesu, jednak wola∏abym, ˝eby nie psu∏a tak bardzo wyglàdu naszego otoczenia. Uwa˝am, ˝e otaczajàcy nas na co dzieƒ
krajobraz bardzo wp∏ywa na nasze ogólne samopoczucie. Jakkolwiek zgadzam si´ z opinià
pana Spirydowicza, ˝e umieszczenie opisanej
w numerze 144 „WS” reklamy przy wyjeêdzie
z ul. Jana Paw∏a II na ul. Trakt Brzeski „przekracza wszelkie granice dobrego smaku” to uwa˝am, ˝e problem jest du˝o szerszy.
Mam wra˝enie, ˝e nikt nie panuje nad tym, jakie
reklamy i gdzie sà umieszczane i nikt nie interesuje

W nawiàzaniu do korespondencji Pana
Ambasadora z Panem Burmistrzem.
Odczu∏am potrzeb´ wyra˝enia swojej opinii
na temat poruszony w ostatnich i przedostatnich „WS”.
Moim zdaniem pstrokacizna tablic, plakatów
i napisów reklamowych od dawna razi w ca∏ym
naszym kraju. Niestety ta fala reklamowa zalewa tak˝e coraz bardziej nasze osiedle. Ostatnio,
oprócz tradycyjnych napisów, zacz´∏y si´ pojawiaç neony z jadowitoczerwonymi, migajàcymi
literami, które mnie osobiÊcie zniech´cajà
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UKS VOLTEO zaprasza ch´tne dzieci, m∏odzie˝
i osoby doros∏e na zaj´cia z wolty˝erki sportowej!!!
UWAGA! od kwietnia ruszajà trzy nowe grupy dla poczàtkujàcych!
- Grupa I dla najm∏odszych (4–7 lat) zaj´cia gimnastyczno-akrobatyczne z elementami wolty˝erki.
- Grupa II dzieci i m∏odzie˝ (8–18 lat) zaj´cia z wolty˝erki z elementami gimnastyki, akrobatyki i taƒca.
- Grupa III dla doros∏ych zaj´cia z wolty˝erki z elementami aerobiku.
Miejsce: Hipodrom Stara Mi∏osna, ul. Szkolna 14
05-077 Warszawa-Weso∏a

lekcji, a poza nimi nieegzekwowanie tych samych
poleceƒ. A przecie˝ nasz pupil odbiera sygna∏y,
które do niego wysy∏amy przez ca∏y czas. W ten
sposób uczymy go, jak ma si´ zachowywaç w domu, na spacerze czy w czasie zabawy.
OczywiÊcie wiele czynników mo˝e mieç te˝ negatywny wp∏yw na ca∏okszta∏t zachowaƒ psa. Niedo˝ywienie w okresie szczeni´cym mo˝e sprawiç,
i˝ pies nie wykorzysta w pe∏ni swojego potencja∏u
genetycznego. Podobnie ma si´ sprawa z brakiem
odpowiednich codziennych bodêców ze Êrodowiska zewn´trznego lub te˝ niew∏aÊciwymi doÊwiadczeniami w okresie rozwoju. Mogà one spowodowaç nieprawid∏owe ukszta∏towanie charakteru psa. Szczeni´ta wychowywane w odosobnieniu (izolacji), pozbawione mo˝liwoÊci kontaktu
i zabawy z ludêmi oraz z innymi psami cz´sto stajà si´ hiperaktywne, bojaêliwe lub agresywne.
W nast´pnym artykule omówi´ najwa˝niejsze
(dla kszta∏towania wi´zi spo∏ecznych) etapy rozwoju psa.

Lek. wet. Katarzyna Zakrzewska
si´ tym, jak to psuje otoczenie i cz´sto zagra˝a bezpieczeƒstwu na drogach (mam na myÊli migajàce
tablice reklamowe na skrzy˝owaniach ulic). Bardzo
chcia∏abym, ˝eby ktoÊ wreszcie pomyÊla∏ o tym, jak
zadbaç o przestrzeƒ publicznà w naszym kraju.
Je˝eli ktoÊ, wyje˝d˝ajàc za granic´, odniós∏
wra˝enie, ˝e przynajmniej u niektórych naszych
sàsiadów jest po prostu ∏adniej, to jest to zas∏uga odpowiedniego prawodawstwa w tym zakresie. Podobnie jak problem Êmieci, sprawa kszta∏tu przestrzeni publicznej zas∏uguje na uwag´
ustawodawców, którzy powinni jednostkom samorzàdu zapewniç odpowiednie Êrodki prawne
pozwalajàce na jej skutecznà ochron´.
Iwona Borowska

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki
Lekarz chorób wewn´trznych
Specjalista medycyny rodzinnej
Badania do prawa jazdy, do pracy
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968

Us∏ugi hydrauliczne

w w w. v o l t e o . p l

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

PIERWSZE ZAJ¢CIA GRATIS!!! ZAPRASZAMY!!!

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

Kontakt: Natalia Olesiƒska, tel.: 664 720 615
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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

stomatolog
dr n. med. Maciej Nowak
specjalista periodontolog
specjalista stomatologii ogólnej
STARSZY WYKŁADOWCA
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
PRAKTYKA PRYWATNA:

Warszawa-Wesoła
ul. Warszawska 55 lok. 215

tel.: 662 822 340
e-m: maciejnowak@o2.pl

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
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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

Tekst sponsorowany

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

R a t u j e m y i u c z y m y r a t o w a ç w S P 3 5 3 Stra˝nik Pikoro
Umiej´tnoÊç udzielania pierwszej
pomocy to jedna z tych czynnoÊci, które ka˝dy powinien znaç. Jej znajomoÊç
jest nieoceniona i dlatego ju˝ od najm∏odszych lat trzeba uczyç dzieci, jak
nale˝y reagowaç w sytuacjach niebezpiecznych dla siebie i innych.
W tym celu nasza szko∏a przystàpi∏a do realizacji Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratowaç”,
który powsta∏ dzi´ki Fundacji WOÂP.
Uczniowie klas trzecich podczas
zaj´ç teoretycznych i praktycznych poznajà zasady
udzielania pierwszej pomocy. Dzi´ki çwiczeniom nauczà si´, jak prawid∏owo: zadbaç o bezpieczeƒstwo
swoje i osoby poszkodowanej, sprawdziç przytom-

noÊç, wezwaç pomoc, u∏o˝yç poszkodowanego w pozycji bocznej
ustalonej, wykonaç oddechy ratownicze czy uciskaç klatk´ piersiowà. Pomoce dydaktyczne, takie jak: film, ksià˝ki i fantomy pozwolà ciekawie i skutecznie przekazywaç wiedz´. Ka˝dy uczeƒ
otrzyma imienny certyfikat potwierdzajàcy ukoƒczenie kursu
udzielania pierwszej pomocy.
Mamy nadziej´, ˝e w przysz∏oÊci w razie potrzeby wiedza zdobyta na zaj´ciach b´dzie nale˝ycie wykorzystana.

Marzena Perzanowska i Edyta Kowalczyk

Spotkanie wielkanocne u Sybiraków
W dniu 23 marca 2013 r. na zaproszenie Zarzàdu Ko∏a Praga
Po∏udnie Zwiàzku Sybiraków, zgodnie z wieloletnià tradycjà, delegacja naszej Szko∏y pod przewodnictwem nauczyciel historii Pani
Alicji Napiórkowskiej uczestniczy∏a w Spotkaniu Wielkanocnym Sybiraków, które odby∏o si´ w Sali Katechetycznej koÊcio∏a Âwi´tych
M´czenników na Pradze-P∏d. Spotkanie poprzedzone by∏o Mszà
Âwi´tà w intencji Sybiraków. W sk∏ad delegacji weszli uczniowie
klas VI: Zuzia Niewiadomska, Natalka Wieczorek i Kacper Grzymkowski wraz z rodzicami. Staropolskim zwyczajem jak co roku z∏o˝yliÊmy Sybirakom i ich rodzinom serdeczne ˝yczenia Êwiàteczne.

w Przedszkolu abc
„Kto to jest Stra˝nik Pikoro?” Wszyscy z zaciekawieniem czekali w przedszkolu na przyjazd goÊcia
o tajemniczej nazwie. Tymczasem w drzwiach stan´∏o dwóch panów w mundurach!
Wszyscy pomyÊleli, ˝e
coÊ si´ sta∏o...
Na szcz´Êcie okaza∏o
si´, ˝e byli to panowie ze
Stra˝y Miejskiej. To w∏aÊnie z nimi przyjecha∏ do
przedszkola Pikoro – czyli
ch∏opczyk-pacynka, który
przez trzy kolejne dni
uczy∏ wszystkie dzieci zasad ruchu drogowego,
a przede wszystkim tego,
jak w prawid∏owy sposób
przechodziç przez ulic´. Dzi´ki Stra˝nikowi Pikoro
ka˝dy przedszkolak móg∏ przeçwiczyç przechodzenie po pasach na zielonym Êwietle w rytm wiersza:
„Raz, dwa, raz – mamy teraz çwiczeƒ czas!”
Dzi´kujemy Stra˝y Miejskiej za podj´cie inicjatywy
zwiàzanej z przeprowadzeniem takiej akcji dla dzieci
i wykazane zaanga˝owanie w jej przeprowadzenie.
Z pewnoÊcià Stra˝nik Pikoro i doÊwiadczenie, jakie dzi´ki niemu zdoby∏y przedszkolaki, pomo˝e im
w pokonywaniu codziennych trudnoÊci na drogach.

Agnieszka Nowicka
Dwuj´zyczne Przedszkole abc

Liceum szyte na miar´

górnie zaj´ç i liczby godzin, ustalamy to
wszystko w odpowiedzi na ich potrzeby.

KtoÊ, kto kiedykolwiek w∏o˝y∏ zamówiony u krawca garnitur, nigdy nie kupi ju˝ gotowego ubrania. I Spo∏eczne
Liceum Ogólnokszta∏càce im. Emanuela Bu∏haka to w∏aÊnie taka szko∏a szyta na miar´! Indywidualnie traktujemy
ka˝dego ucznia. Dajemy mo˝liwoÊç indywidualnego wyboru przedmiotów
w zakresie rozszerzonym. Organizujemy indywidualne spotkania z nauczycielami. Tu nikt nie jest anonimowy,
nikt nie narzeka na nud´.

Chcemy, by nasi uczniowie Êwiadomie i krytycznie odbierali sztuk´, by
byli Êwiadomymi obywatelami, by zdobyli solidne podstawy wykszta∏cenia,
tak˝e po to, by wyrabiaç sobie w∏asne
poglàdy i umieç ich broniç.

W naszej szkole wa˝ny jest ka˝dy
uczeƒ, jego zainteresowania, pasje, potrzeby. Dlatego nie narzucamy profili
klas, a dajemy mo˝liwoÊç wyboru
przedmiotów rozszerzonych. Chcemy,
aby nasi uczniowie otworzyli si´ na
Êwiat, poznali swoje mo˝liwoÊci, a potem Êwiadomie podj´li decyzj´, co chcà
w ˝yciu robiç, na jakim kierunku studiowaç. Nie narzucamy uczniom od-

Nauka nie musi odbywaç si´ tylko
w szkole, podczas lekcji. Dla naszych
nauczycieli wartoÊciowa jest tak˝e edukacja przez dzia∏anie, przez zwiedzanie, przez doÊwiadczenia, spotkania
z ciekawymi ludêmi. A jaki jest efekt?
Nasi uczniowie to m∏odzi ludzie, którzy wiedzà, czego chcà. Sà radoÊni, dobrze czujà si´ w swoim otoczeniu, osiàgajà wysokie wyniki na egzaminie maturalnym i studiujà na wybranych przez
siebie uczelniach.
Izabela Wolaƒska-Zas´pa
I Spo∏eczne Liceum Ogólnokszta∏càce
im. E. Bu∏haka w Weso∏ej
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Âwi´to Szko∏y Podstawowej nr 171 w Warszawie
Âwi´to Szko∏y Podstawowej nr 171 im. Stanis∏awa Staszica to dzieƒ, w którym oddajemy ho∏d wielkiemu polskiemu uczonemu, myÊlicielowi, dzia∏aczowi spo∏ecznemu, cz∏owiekowi, który wi´kszà
cz´Êç swojego ˝ycia zwiàza∏ z naszym pi´knym miastem – Warszawà, i którego zaszczytne imi´
od siedmiu dziesi´cioleci inspiruje kolejne pokolenia
pracowników i uczniów naszej szko∏y do poszukiwania prawdy, màdroÊci, poszerzania swoich horyzontów i odkrywania tego, co dla innych pozostaje
niewidoczne. Âwi´to Szko∏y to przede wszystkim
Êwi´to wspólnoty, ludzi, którzy jà tworzà, wszystkich nas, którzy zwiàzaliÊmy swoje zawodowe lub
uczniowskie ˝ycie z naszà wspania∏à szko∏à, którzy
czerpiemy dum´ z naszych wspólnych osiàgni´ç.
Nasze Âwi´to zawsze by∏o okazjà do tego, by
pomyÊleç o naszych dokonaniach, cieszyç si´ z sukcesów i zastanowiç si´, jak odpowiedzieç na czekajàce nas wyzwania. Cieszymy si´, ˝e jesteÊmy w tej
dobrej sytuacji, ˝e mamy – przede wszystkim – powody do satysfakcji i mo˝emy prawdziwie Êwi´towaç, bo wspólnie osiàgamy naprawd´ wiele! W zesz∏ym roku uczniowie naszej szko∏y na sprawdzianie
po klasie VI osiàgn´li najwy˝szy wynik w dzielnicy,
wygrywali konkursy i zawody, otrzymaliÊmy certyfikat Wars i Sawa, a nasze przedstawienie zrealizowane w ramach mi´dzynarodowego projektu
„Z cienia w blask” okaza∏o si´ ogromnym sukcesem.
Wierz´, ˝e dzi´ki naszym wspólnym staraniom
praca i nauka w naszej szkole by∏a i jest bajkowa,

stàd w∏aÊnie motto tegorocznego spotkania: „Witajcie w naszej bajce”, bo jak mawiali ludzie epoki
naszego wybitnego patrona Stanis∏awa Staszica
– najlepiej uczyç przez zabaw´. Uczniowie wszystkich klas przedstawili inscenizacje bajek, które przypomnia∏y nam zapominane cz´sto màdroÊci ˝yciowe, a radosne piosenki wprowadzi∏y oglàdajàcych
w beztroski Êwiat wspomnieƒ z dzieciƒstwa.

Âwi´to Szko∏y Podstawowej nr 171 im. Stanis∏awa
Staszica to dla spo∏ecznoÊci szkolnej chwila radoÊci,
dlatego, jak to jest w zwyczaju, chcieliÊmy t´ radoÊç
dzieliç z innymi, szczególnie z naszymi przyjació∏mi.
Mi∏o nam by∏o goÊciç przedstawicieli Rady Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy w osobach radnych: Pani
El˝biety Nowosielskiej, Pani Gra˝yny Weber oraz Pana Leszka Winiarskiego – Przewodniczàcego Komisji

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
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OÊwiaty naszej dzielnicy. Ogromnym zaszczytem by∏o
przybycie Pana Edwarda K∏osa – Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a oraz Pana Mariana Mahora – jego zast´pcy.
W szacownym gronie przyby∏ych goÊci znaleêli si´
Pan Andrzej Dominiak – dyrektor DBFO dla dzielnicy
Weso∏a, Pan Mariusz Màczkorowski – komendant
Policji, Pan Roman Kalupa – emerytowany dyrektor
naszej szko∏y, Pani El˝bieta Dani∏owicz – dyrektor Biblioteki Publicznej oraz dyrektorzy przedszkoli i szkó∏ naszej dzielnicy: Pani Ma∏gorzata Riedel – dyrektor Przedszkola 269,
Pani El˝bieta Obiedziƒska – dyrektor Zespo∏u Szkó∏ nr 94 w Zielonej, Pani Ewa
Tucholska – dyrektor Gimnazjum nr 119,
Pani Lidia Chmielewska – dyrektor
SP 173, Pani Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz – dyrektor SP 353 oraz Pan Pawe∏ Krajewski – dyrektor SP 174.
Ca∏ej spo∏ecznoÊci Szko∏y Podstawowej nr 171 ˝ycz´ radoÊci p∏ynàcej z przekazywania i zdobywania wiedzy, z pokonywania trudnoÊci, satysfakcji z osiàganych wyników, zapa∏u do podejmowania coraz trudniejszych wyzwaƒ oraz pasji w codziennej nauce
i pracy. Dzi´kuj´ nauczycielom i uczniom za wspania∏à i pouczajàcà uczt´ duchowà, a wszystkim przyby∏ym za wspólne prze˝ywanie naszej radoÊci.

Bogumi∏a Banasiak
Dyrektor SP 171

Brawa dla Weroniki!!!
16 marca 2013 r. zdoby∏a bràz w Pucharze Polski Juniorek w Judo; zawody
odbywa∏y si´ w Luboniu.
Weronika Banaszek – to szczup∏a, zgrabna, skromna dziewczyna, uczennica II klasy
Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich.
A˝ trudno uwierzyç, patrzàc na nià, ˝e
jest wielokrotnà medalistkà Mi´dzynarodowych Mistrzostw Polski oraz Pucharu
Polski w judo (w kategorii m∏odzików i juniorek). W ciàgu ostatnich trzech lat siedem razy zdoby∏a z∏oto. Od kilku lat trenuje w UKS Judo Fight Club w Weso∏ej. Nie
omija∏y jej kontuzje, ale zawsze wygrywa∏a wola rywalizacji i, co tu du˝o mówiç,
walki. Widaç, ˝e Weronika kocha t´ dyscyplin´ sportu. Na macie jest silna,
szybka i skoncentrowana, w szkole uÊmiechni´ta i delikatna.
Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 120 gratulujà Weronice sukcesów i trzymajà mocno kciuki za kolejne walki.
Jadwiga Ros∏oniec, Jolanta Knap

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
nia, patriotyzm oraz podejmowanie dzia∏aƒ majàcych na celu rozwijanie i odkrywanie w∏asnych zainteresowaƒ, pasji,
uzdolnieƒ, które sà podstawowym czynnikiem wp∏ywajàcym na ich przysz∏oÊç. Na jednej z lekcji w klasie
IIa zrodzi∏ si´ pomys∏ na spisanie ciekawych rodzinnych historii z bli˝szej lub dalszej przesz∏oÊci. Uczniowie wraz ze swoimi rodzinami przedstawili anegdoty,
historie i opowiadania krà˝àce w ich rodzinach nawet
od kilku pokoleƒ. Wiele opowieÊci si´ga czasów II wojny Êwiatowej, a nawet powstania listopadowego. Za zgodà rodziców prace uczniów zostanà
zebrane i powstanie album „Historie rodzinne”, który
b´dzie zaprezentowany podczas Rodzinnego Pikniku

Historie rodzinne
Szko∏a Podstawowa nr 353 w obecnym roku szkolnym pracuje z has∏em „Sà dwie rzeczy, które mo˝emy
daç naszym dzieciom: pierwsza to korzenie, druga to
skrzyd∏a”. „Korzenie” to rodzina, dajàca dziecku to, co
najcenniejsze, czyli mi∏oÊç, poczucie bezpieczeƒstwa
i ÊwiadomoÊç swojego pochodzenia. „Skrzyd∏a” to
potencja∏ dziecka, jego zdolnoÊci, które mo˝emy rozwijaç i piel´gnowaç, aby zapewniç mu jak najlepszy
start. Nauczyciele naszej szko∏y starajà si´ w swoich
dzia∏aniach uÊwiadomiç uczniom, jak wa˝na jest w ˝yciu ka˝dego cz∏owieka rodzina, tradycja, wspomnie-

Ochrona danych osobowych w SP 173
W bie˝àcym roku szkolnym SP 173 przystàpi∏a do
programu G∏ównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Przez ca∏y rok szkolny wszyscy
uczniowie uczestniczà w ró˝norodnych akcjach majàcych na celu przybli˝enie podstawowych umiej´tnoÊci
ochrony swoich danych osobowych. 10 grudnia obchodzono Dzieƒ Praw Cz∏owieka. Wszystkie dzieci zosta∏y zapoznane z Konwencjà Praw Dziecka obowiàzujàcà w Polsce. W ca∏ej szkole pojawi∏y si´ prace plastyczne, has∏a przedstawiajàce znajomoÊç praw dzieci.
Wspominano postaç Janusza Korczaka, wielkiego or´downika tych praw, którego rok w∏aÊnie obchodziliÊmy.
W lutym nasi uczniowie w∏àczyli si´ do europejskiej kampanii Dnia Ochrony Danych Osobowych.
We wszystkich poziomach nauczania odby∏y si´ lek-

Szkolnego. Zach´camy uczniów naszej szko∏y, ich rodziców i wszystkich mieszkaƒców osiedla Stara Mi∏osna do w∏àczenia si´ do akcji spisywania rodzinnych
historii. B´dzie to na pewno dobra okazja ku temu, by
spotkaç si´ w rodzinnym gronie i powspominaç. Prace mo˝na sk∏adaç u wychowawcy klasy IIa p. Izabeli
Buczkowskiej, w Êwietlicy szkolnej u p. Edyty Kowalczyk, w sekretariacie Szko∏y Podstawowej nr 353 lub
przes∏aç na adresy e-mail: szkola@sp353.pl lub sekretariat@sp353.pl z dopiskiem „Historie rodzinne”.

Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz,
Izabela Buczkowska, Edyta Kowalczyk,
Beata Chromik
Wszystkim uczniom utkwi∏ w pami´ci fragment „...nie
mówcie mi co mam robiç”. Moje dane – moja sprawa. Tego nale˝y si´ trzymaç. Nasza szko∏a posiada
du˝à wiedz´ o ochronie danych osobowych przez
dzieci. Zainteresowanych zapraszamy do nas po ciekawe propozycje realizacji tego tematu.

cje zwiàzane z tym tematem. Zwieƒczeniem akcji by∏y apele – happeningi, podczas których ka˝da klasa
prezentowa∏a swojà wiedz´ na temat ochrony danych osobowych. Dzieci ze Êwietlicy szkolnej pod kieUrszula Orzechowska
runkiem Paƒ Gra˝yny WiÊniewskiej, Aleksandry Panauczycielka Êwietlicy szkolnej w SP173
wiƒskiej, Anny Kowalczyk-Wnuk i Urszuli Orzechowskiej przygotowa∏y dekoracje oraz krótkà
cz´Êç artystycznà. Najwi´kszà frajd´ sprawi∏a
Licencja MF Nr 14424/99
wszystkim interpretacja
piosenki „Mój jest ten
Siedziba: Warszawa-Weso∏a
tel./fax 022 773 26 93
kawa∏ek pod∏ogi” opraStara Mi∏osna
0 695 708 695
cowana przez Panià
ul. Irydowa 16
e-mail: fismag@poczta.fm
Ani´ z klasami drugimi.

BIURO RACHUNKOWE

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
1268
270 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
249.000
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
750
275
200
772
200
180
703
460
535

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

Cena w PLN
830.000
770.000
720.000
1.500.000

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

Rok
2011
2012
2000

Stan wykoƒczenia
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Developerski
Wykoƒczony

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

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie
rzenia instrumentów, które przekaza∏
innym. Nim dosz∏o jednak do opowiadania, dzieci, zgodnie z afrykaƒskim zwyczajem, musia∏y najpierw opowiadacza
nagrodziç, wi´c nauczy∏y si´ paru s∏ów po afrykaƒ-

Robusiowe Safari
W Niepublicznym Przedszkolu „RobuÊ” podró˝e nie majà koƒca. W marcu dzieci odwiedzi∏y i pozna∏y bogactwa Czarnego Làdu – Afryki. Dzi´ki panu Gwidonowi mia∏y mo˝liwoÊç nie tylko zobaczenia i us∏yszenia afrykaƒskich instrumentów, z których wiele jest wykonanych z owoców tykwy. Jednym z instrumentów, które zosta∏y dzieciom zaprezentowane, by∏ pochodzàcy z Gabonu balafon,
wykonany z deseczek oraz wi´kszych i mniejszych
wydrà˝onych tykw. Mimo tak niepozornego wyglàdu muzyka, jaka si´ z niego wydobywa∏a,
wprawia∏a w zachwyt, a gdy do∏àczy∏y do niego
pieÊni afrykaƒskie, dzieci poczu∏y si´ jak w samym
sercu Afryki. Innym instrumentem, jaki pozna∏y, by∏o ngoni, które wyglàdem troch´ przypomina∏o gitar´, równie˝ wykonane z tykwy. OczywiÊcie nie zabrak∏o b´bnów, które chyba najbardziej kojarzà si´
nam z Afrykà.
Nasz goÊç opowiedzia∏ dzieciom kilka afrykaƒskich bajek, w tym histori´ o pajàku Anansim, który dzi´ki màdroÊci i sprytowi otrzyma∏ od Boga
umiej´tnoÊç Êpiewu, opowiadania historii oraz two-

sku. Gdy opowiadacz powiedzia∏ „karabusi”, co
znaczy historia, Robusiaki musia∏y powiedzieç „karabusa”, tzn. opowiedz. Mali podró˝nicy dowiedzieli si´, ˝e w Kenii „jambo” znaczy czeÊç, a „hakuna matata” – nie ma problemu.

Zobaczy∏y, ˝e dzieci w Afryce zupe∏nie jak one lubià
taƒczyç, bawiç si´, Êpiewaç czy s∏uchaç bajek. Co zaskoczy∏o przedszkolaków, to informacja, ˝e dzieci
w Afryce mieszkajà cz´sto w domach z gliny, trawy
i drewna bàdê w sza∏asach. Nie wszystkie mogà chodziç do przedszkoli czy szkó∏ i cz´sto zaczynajà bardzo
wczeÊnie pracowaç.
Robusiaki mia∏y mo˝liwoÊç obejrzenia te˝ zdj´ç
i filmów przedstawiajàcych safarii oraz ró˝ne ludy
Afryki w ich tradycyjnych strojach. Najbardziej spodoba∏o si´ dzieciom plemi´ Masajów, u których w ubiorze dominujàcy jest kolor czerwony. Dzieci, jak i doroÊli Masajowie taƒczyli, skaczàc, co niezmiernie przypad∏o Robusiakom do gustu, wi´c próbowa∏y taƒczyç jak oni. Zobaczy∏y te˝ oryginalne rzeêby z Afryki
przedstawiajàce nie tylko zwierz´ta, ale i ludzi.
Na koniec podró˝y maluchy degustowa∏y egzotyczne owoce z Afryki. Mango i banany uzna∏y
za najsmaczniejsze.
Ka˝dego zaciekawionego naszymi przygodami,
zapraszamy do obejrzenia zdj´ç z tej niezwyk∏ej podró˝y na naszej stronie internetowej www.robus.pl, w zak∏adce Wydarzenia.

Izabela Borkowska

Dzielnicowy Dzieƒ Gier Planszowych
W sobot´ 2 marca 2013 r. odby∏ si´ drugi Dzielnicowy Dzieƒ Gier Planszowych. Graczy ugoÊci∏a
Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa nr 12 im. Emanuela
Bu∏haka. Nagrody i egzemplarze gier do gry ufundowali wydawnictwo Granna i Instytut Pami´ci Narodowej i udost´pni∏o wydawnictwo G3. KorzystaliÊmy te˝ z bogatej ju˝ szkolnej biblioteki gier.
lmpreza rozpocz´∏a si´ o 13.00. Instruktorami
w tym dniu byli cz∏onkowie ko∏a gier planszowych
z Pierwszego Gimnazjum Autorskiego i I Spo∏ecznego Liceum Ogólnokszta∏càcego. Spisali si´ znakomicie – spokojnie t∏umaczyli zasady gier i profesjonalnie przeprowadzili turnieje.
Du˝ym powodzeniem cieszy∏y si´ gry: Rancho

(premiera w naszej szkole!), Duchy, Bumerang
i oczywiÊcie Super Farmer. Grali nauczyciele, którzy
pomagali w organizacji dnia, rodzice i uczniowie.
Inna nowoÊç – Znaj Znak wydany przez IPN wzbudza∏ emocje i zainteresowa∏ wielu graczy. Gra by∏a
przyczynkiem do rozmów o historii. Zasady t∏umaczy∏
nasz historyk, wi´c dyskusje by∏y te˝ rzeczowe.
Mali i duzi cieszyli si´ grà w Halli Galli. Dzwonek
i owoce okaza∏y si´ receptà na sukces. Równie du˝ym powodzeniem cieszy∏ si´ Set.
Mo˝na by∏o co nieco przekàsiç. Zadba∏y o to klasy piàte. Odwiedzi∏ nas równie˝ sklep www.planszomania.pl dzi´ki czemu mo˝na by∏o kupiç gry,
które najbardziej si´ spodoba∏y.

O 15.00 rozpocz´∏a
si´ rywalizacja o miano najlepszego Super
Farmera. Wygra∏a Ula
Tomczuk, a drugie
miejsce zaj´∏a Marta
Staniszewska. Obie
dziewczyny b´dà reprezentowaç szko∏´
i dzielnic´ na turnieju
w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Ci,
którzy nie uczestniczyli w konkursach, grali w rodzinnych warunkach w dost´pne tytu∏y. O 16.00
odby∏ si´ turniej Znaj Znak. Wygra∏a Julka Skaliƒska, a drugi by∏ Miko∏aj Próchniak.
Czas mija∏ szybko i o 17.00 nadesz∏a pora na turniej Unikata. Zwyci´˝y∏a Karolinka Strzelecka, drugi
by∏ tata Rados∏aw Strzelecki, a trzecie miejsce zaj´∏a Karina Gomó∏ka. O 18.00 czternaÊcie osób rozpocz´∏o zmagania w grze „Duchy”. Wygra∏a Olga
Wiaderek, a Ula Tomczuk by∏a druga.
Dzieƒ zakoƒczyliÊmy losowaniem nagród ufundowanych przez Grann´, IPN i Planszomani´. Udzia∏
w losowaniu brali uczestnicy, którzy oddali kart´ z potwierdzonym przez instruktorów zagraniem w 6 gier.
WÊród nich nie brakowa∏o równie˝ rodziców. W imprezie uczestniczy∏o oko∏o 80 osób, 60 pobra∏o karty
gracza i zagra∏o w co najmniej 6 ró˝nych gier. RozeszliÊmy si´ z uÊmiechem na ustach i obiecaliÊmy sobie spotkanie za rok.
Dzi´kujemy wszystkim przyby∏ym za uczestnictwo i stworzenie Êwietnej atmosfery. Przy okazji zapraszamy na piàtkowe spotkania ko∏a od 15.00
do 20.00 w budynku szkó∏ przy ul. Trakt Brzeski 63.

Cezary Kielczyk
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SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna

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

TA XI - WESO¸ A
tel.

22 773 70 31, kom. 601 220 910
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

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

22 745-55-00

www.geostar.waw.pl

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

Dr Igor WiÊniewski

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

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

Zapisy telefoniczne:

tel. 22 403 07 65, 530 512 245

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

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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Dzieƒ Kobiet w Dwuj´zycznej
Niby wszyscy si´ znamy, widujemy si´ niemal
codziennie, przecie˝ dzieci chodzà do tej samej
szko∏y lub przedszkola. A jednak czas ucieka, ciàgle
gdzieÊ gonimy i okazji do rozmowy jest coraz
mniej. Dlatego postanowi∏yÊmy wykorzystaç to
szczególne Êwi´to, Dzieƒ Kobiet, i zaprosiç wszystkie Mamy naszych uczniów i przedszkolaków do
sp´dzenia czasu razem, tylko w kobiecym gronie.
Kameralne spotkanie przy dobrej muzyce, z fili˝ankà aromatycznej kawy i pysznym ciastem da∏o okazj´
do rozmów na mniej lub bardziej powa˝ne tematy,
poÊmiania si´, a co najwa˝niejsze – do poznania si´
choç troch´ bli˝ej. Postanowi∏yÊmy te˝ oderwaç nasze umys∏y od trosk dnia codziennego i pobudziç troch´ kreatywnoÊç, której ogrom – jak si´ potem okaza∏o – drzemie w ka˝dej z nas, i z kolorowego filcu

zrobiç swojà wymarzonà bi˝uteri´ – broszki, kolczyki, zawieszki. Zaj´cie bardzo przypad∏o nam wszystkim do gustu, tym bardziej ˝e ka˝da z nas mog∏a kierowaç si´ w∏asnym stylem i upodobaniami, zesta-

wiajàc ulubione barwy i tworzàc ró˝norodne wzory.
Oryginalne efekty sprawi∏y du˝o radoÊci i budzi∏y zachwyt. Na zakoƒczenie wyÊwietli∏yÊmy przygotowany specjalnie na t´ okazj´ film zatytu∏owany „Byç kobietà…”, w którym pyta∏yÊmy uczniów naszej szko∏y, kim dla nich jest kobieta. Odpowiedzi pada∏y przeró˝ne: kobieta to mama, siostra, wychowawczyni,
ale te˝ ulubiona kole˝anka z klasy, narzeczona. I jak
si´ okaza∏o – nie zawsze musi mieç d∏ugie w∏osy. Bez
wàtpienia jednak, jak podkreÊlali ch∏opcy – kobieta
to bardzo wa˝na osoba.
Czas p∏ynà∏ szybko w tak mi∏ym towarzystwie.
Mamy nadziej´, ˝e za rok znów si´ spotkamy w naszej szkole i ˝e b´dzie du˝o do opowiadania. Bo
cudownie „byç kobietà...”.

Anna Zalewska-Lipka
Dwuj´zyczne Przedszkole abc
Dwuj´zyczna Szko∏a Podstawowej nr 1

M∏odzi, zdolni w SP 173 im. Górników Polskich!
Jednym z zadaƒ szko∏y na ka˝dym z etapów edukacyjnych jest rozwijanie i wspieranie rozwoju
uczniów w zakresie ich uzdolnieƒ i zainteresowaƒ.
Aby dzia∏ania te przynosi∏y jak najlepsze efekty, muszà byç dok∏adnie przeanalizowane i zaplanowane.
W SP 173 s∏u˝y temu „Szkolny Program Wspierania
Uzdolnieƒ” opracowany przez zespó∏ nauczycieli
naszej szko∏y.
Od wrzeÊnia 2010 roku szczycimy si´ certyfikatem „Wars i Sawa”, przyznawanym szko∏om, które
w sposób szczególny wspierajà uczniów zdolnych.
Do tej pory zdiagnozowaliÊmy wszystkich
uczniów pod kàtem ich zainteresowaƒ i uzdolnieƒ
oraz preferowanych sposobów poznawania wiedzy. Wyniki diagnozy pozwalajà zaoferowaç im ko∏a zainteresowaƒ odpowiadajàce ich potrzebom
poznawczym i zainteresowaniom.

Nasz program zak∏ada, i˝ ka˝de dziecko ma mo˝liwoÊç pokazania i rozwijania swoich zdolnoÊci – taki jest na przyk∏ad cel organizowanej ju˝ po raz trzeci prezentacji „Mam talent”, która wÊród uczniów
cieszy si´ olbrzymià popularnoÊcià. FinaliÊci majà
okazj´ zaprezentowania si´ podczas ró˝norodnych
imprez, proponujemy im równie˝ wspó∏prac´ z gazetkà szkolnà, udzia∏ w konkursach, przeglàdach teatralnych i wokalnych oraz zawodach sportowych.
Podobnym celom s∏u˝y równie˝ kàcik ucznia
zdolnego, gdzie w ró˝nej formie dzieci z poszczególnych klas majà mo˝liwoÊç zaprezentowaç –
wspólnie lub indywidualnie – swojà twórczoÊç.

Na uwag´ zas∏uguje równie˝ fakt, ˝e
w ramach programu odbywajà si´ zindywidualizowane zaj´cia pomagajàce rozwijaç
uzdolnienia matematyczne, polonistyczne

czy przyrodnicze. W tym roku mo˝emy pochwaliç si´ naprawd´ olbrzymim sukcesem – dwoje naszych uczniów zosta∏o laureatami konkursu
kuratoryjnego – Kacper Grzymkowski z matematyki, Eliza Kmiecicka z j´zyka polskiego, a Jagoda Szmytkowska finalistkà tego˝
konkursu z j´zyka polskiego. Warto zauwa˝yç,
˝e przedmiotowe konkursy kuratoryjne na etapie
szko∏y podstawowej majà rang´ olimpiady dla szkó∏
ponadpodstawowych, zatem to naprawd´ wspania∏e osiàgni´cie! Taki sukces nie pojawia si´

przypadkowo – jest on uwarunkowany
trzema czynnikami – talentem, ci´˝kà pracà
zarówno uczniów, jak i ich opiekunów oraz
dobrze dobranym zestawem zadaƒ i çwiczeƒ, które pomagajà przygotowaç si´
do konkursu. Równie istotne jest te˝, by stale pod-

motortest® K. SZADKOWSKI
ul. Hynka 2a, Warszawa Ok´cie
tel. (22) 868 01 21 do 23
tel. (22) 868 22 56
www.motortest.com.pl

budowywaç wiar´ m∏odych ludzi we w∏asne si∏y,
w to, ˝e mogà byç wÊród najlepszych! Im si´ uda∏o,
mamy nadziej´, ˝e to dopiero poczàtek d∏ugiego pasma sukcesów naszych uczniów.
Przed nami eliminacje do III edycji „Mam Talent”
oraz przygotowanie „Biesiady u Warsa i Sawy” –
spotkania, na którym zaproszeni nauczyciele ró˝nych szkó∏ majà okazj´ wymieniç si´ doÊwiadczeniami w pracy z uczniem zdolnym, wziàç udzia∏
w warsztatach, wreszcie podziwiaç talenty uczniów,
które naprawd´ sà ogromne – trzeba je tylko umieç
zauwa˝yç i doceniç.

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

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl

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

◗ Sprzedam dom wolnostojàcy St. Mi∏osna, pow. mieszkalna 280m+suterena urzàdzona 150m. Dwa gara˝e, du˝y
taras, pow. dzia∏ki 520m. Cena1590000. Tel. 501400044
◗ Sprzedam mieszkanie 2 pokoje (50m), nowe wykoƒczone, w bloku z winda. Stara Milosna ul. Mazowiecka.
Do mieszkania przynalezy komorka lokatorska – cena 355
tys. tel. 519 125 975
◗ Sprzedam segment w Stare Mi∏osnej. ¸adnie wykoƒczony.
W rozliczeniu dzia∏ka lub mieszkanie – kierunek Miƒsk lub
Lublin, inne propozycje – 692 977 947

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

◗ Sprzedam dom w zab. szeregowej, ul. GoÊciniec, kanadyjczyk, 180 m, dzia∏ka 167 m, 4 pokoje, ∏azienka, kuchnia, garaz, cena 750 tys. tel. 603604390
◗ Sprzedam w Okuniewie parterowy dom 64m2 do zamieszkania z dzia∏kà 1329m2; cena: 399 tys; tel. 886 942
260 lub 601 878 157.

Sklep Kamiks
chemia do kamienia
akcesoria na nagrobki

WWW.KAMIENIARSKI-SKLEP.ABC24.PL

ul. Diamentowa 20
501 75 75 42, 22 773 16 62
◗ 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
◗ Do wynaj´cia samodzielne mieszkanie w Halinowie. Oficyna. tel: 603 313 938
◗ Zamieni´ dzia∏k´ budowlano-mieszkaniowà 1000 m2 w Starej Mi∏osnej ok. ul. Topolowej, wszystkie media w ulicy (jest
aktualny MPZP) na dzia∏k´ us∏ugowà ok. 1500 m2–2000 m2
w okolicy Starej Mi∏osnej do 3 km. Tel. 601-244-777.
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej,
w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà.
tel 503 730 158.

GARDEN & PLEASURE
Pracownia Sztuki Ogrodowej
OGRODY – Projektowanie i realizacja
Architektura Krajobrazu

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

◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏ki budowlane o powierzchniach 2400 m2 w Nowym Koniku tel. 728 925 966.
◗ Sprzedam dom wolnostojàcy 500 m2 Stara Mi∏osna w pe∏ni urzàdzone: pi´tro, parter i suterena (np. na dzia∏alnoÊç),
dwa gara˝e, du˝y zadaszony taras. Tel. 501 400 044.
◗ Sprzedam dom + sklep 385 m2 Weso∏a (cena 1,5 mln)
tel. 508 610 333.

Pracownia Projektowa MiP Mucha Architekci

◗ 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.
◗ Sprzedam mieszkanie 83 m2, komfortowe z 2000 roku na
os. zamkni´tym, 4 pokoje, kuchnia widna, 2 ∏azienki, lod˝a,
piwnica, 2 miejsca parkingowe w cenie. Mog´ przyjàç kawalerk´ w rozliczeniu. Cena do negocjacji. tel. 22 773 34 11
◗ 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.

Zaprojektujemy Twój wymarzony dom
• Projekty domów i wn´trz oraz

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

adaptacje projektów gotowych.
• Doradztwo projektowe.
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Tel. 609 231 230

◗ SPRZEDAM bezpoÊrednio ciche mieszkanie 53 m Âwider kameralny budynek 2008 rok, dogodna lokalizacja 795 544 456.
◗ TANIO. Mieszkanie 38 m2, pokój z kuchnià. Nowy Rembertów. 199000z∏ do negocjacji. Parter, dzia∏ka. Ch´tnie policjantowi. Przy p´tli A183. tel 609 864 466.
◗ Sprzedam ma∏e mieszkanie (32 m2) lub zamieni´ na wi´ksze. tel 22 773 21 02, 6020 93 66 79.
◗ Sprzedam du˝à kawalerk´ 34 m2 w centrum Weso∏ej. Ksi´ga Wieczysta. tel. 22 773 41 75, prosz´ dzwoniç po 17-tej.
◗ Sprzedam dzia∏k´ zalesionà 4900 m2 blisko jeziora, powiat E∏k, Mazury, kontakt po 19-tej 787 142 983

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4
Us∏ugi – PRANIE DYWANÓW
I TAPICEREK. Wyk∏adziny,
dywany, kanapy, fotele, tapicerki
samochodowe. Dojazd do klienta.

Tel. 601 262 086.

8

23

68
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535-152-585

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl
◗ Sprzedam lub zamieni´ na wi´ksze, ma∏e mieszkanie 32 m2
+ komórka, ∏adnie wykoƒczone. Warszawa-Weso∏a osiedle „Pod Sosnami” w Starej Mi∏oÊnie. tel. 22 773 21 02,
600 93 66 79

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Sprzedam Nissan Terrano II, 2002r, 3L diesel,
210 000 km, klima, air bags, szyber dach, orurowany,
hak, relingi. 23 000 pln. 501 166 395.

◗ SUKNIA ÂLUBNA sprzedam, rozm. 36, wzrost ok. 160cm,
bia∏a, cena salonowa 2800z∏, sprzedaje w cenie 490z∏. zdj´cia wyÊle na e-mail. natka233@gmail.com
◗ Sprzedam pianino rosyjskie marki Oktawa. 697 38 20 46.
◗ Sprzedam miód – prawdziwy, naturalny, zdrowy, prosto
z Podlasia. Atrakcyjna cena, do wyboru ró˝ne smaki. Dostawa gratis na terenie Starej Mi∏osnej. Tel. 782 381 550.
◗ Pilnie kupi´ sprawdziany: Wersja PDF lub ksia˝ka: -Podró˝e W Czasie III -Aha Neu III podstawowe -Puls ˚ycia III e-mail: kuba.myszy@me.com

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

Tel. 660-769-211
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◗ Mam do sprzedania ciuszki dla nastolatki. Sà to ubrania
u˝ywane, ale w bardzo dobrym stanie. Sprzedam
za drobne kwoty. Tel. 606 447 707.
◗ Sprzedam niedrogo ubrania dla chlopca, 2 i 3 latka. ¸adne
bluzy, w dobrym stanie, znane marki. Te˝ ∏adne i modne
ubrania damskie, rozmiar 40; pi´kna bi˝uteria. Doradz´ jak
nosiç i z czym zestawiaç. Mo˝liwoÊç obejrzenia na miejscu,
Êrody i piatki. Tel. 516989833

US¸UGI
PODNOÂNIKIEM KOSZOWYM
MYCIE I MALOW. ELEWACJI/DACHÓW
PRZYCINKA/WYCINKA DRZEW ITP.
MALOWANIE WN¢TRZ – DOMÓW, BIUR,
MIESZKA¡ – AGREGATY MALARSKIE...

Tel. 792 077 071

54

◗ Sprzedam betoniark´ w bdb stanie. Jednofazowa. 145 litrów pojemnoÊci. Cena 700,00 z∏ tel. 512 905 455
◗ Sprzedam starà maszyn´ do pisania „Mercedes” stan
bdb, wa∏ek po renowacji tel. 22 406 13 13
◗ Sprzedam p∏yty eko, czerwone, 50 szt., cena 10 PLN/szt.,
odbior Stara Milosna, tel. 603604390.

ROLETY MATERIA¸OWE I ZEWN¢TRZNE
* ˚ALUZJE * SIATKI PRZECIW OWADOM *
OKNA PVC * ÂLUSARKA ALUMINIOWA

NAJWY˚SZA JAKOÂå
Tel. 502 028 554, maxim.az@op.pl
warszawskieokna.com.pl 120
◗ 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)
◗ Sprzedam ceg∏´ rozbiórkowà, czerwonà ze stargeo budownictwa w dobrym stanie. tel. 602 323 888
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131
◗ Sprzedam podk∏ady w formacie MP3 dla zespo∏ów
na wesela, dancingi, zabawy itp. Dynamiczne, profesjonalne brzmienie. 3.500 szt + du˝o tekstów na 4 p∏ytach DVD. Cena 99,00 z∏ tel: 603-313-938.
◗ Sprzedam sukni´ 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.

US¸UGI OGRODOWE

Sprzeda˝ mebli

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

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

Tel. 513-148-238

tel. 601 851 660

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

Kompleksowe remonty
i adaptacje wn´trz

56

◗ Sprzedam lub wynajm´ ∏adne, jasne mieszkanie na osiedlu Akacjowa – Stara Mi∏osna. 62 m2, 3 pokoje, 2 pi´tro,
piwnica, z 2002 roku, do odÊwie˝enia. Tel. 789 373 151
◗ DZIA¸KI BUDOWLANE w ZAKR¢CIE (1 km od os. St. Mi∏osna) SPRZEDAM BEZPOÂREDNIO pow: 1000, 1159,
1880 m2, cena 250 z∏/m2 do negocjacji. Media gaz i pràd.
Tel. 509 944 748
◗ SPRZEDAM lub zamieni´ MIESZKANIE – 49m2, 2 pokoje
Sulejówek nowe bloki Pi∏sudskiego, stan developerski, termin oddania VI 2013r. – 255 000 z∏. Zamieni´ na mieszkanie w Starej Mi∏osnej-mo˝liwa dop∏ata. tel 535-635-635
informatykwesola@gmail.com

69

NIERUCHOMOÂCI

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

Józefów, ul. NadwiÊlaƒska 40
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Tel. 606-808-358

◗ 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.

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

Psycholog, terapeuta,
pedagog specjalny
TANIO – 694-927-912
www.educzar.pl
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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.
◗ Business/General English – lektorka akademicka
tel: 604 433 728.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie nauczania. Tel. 22 773 28 07.
◗ 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: 0728 814 601.
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, dla osób STARSZYCH promocja! Zaj´cia indywidualne prowadzone przez
studenta. Efektywna, spokojna nauka korzystania z INTERNETU oraz podstawowych funkcji komputera. 533 404 404.
◗ 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

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
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

◗ 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
◗ CÓRKA MATEMATYCZKI i studentka V roku SGH z przyjemnoÊcià udzieli KOREPETYCJI Z MATEMATYKI uczniom szko∏y
podstawowej i gimnazjum. Tel. 510 270 939.

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

Konserwator zabytków z wieloletnim
doÊwiadczeniem wykona konserwacj´ dzie∏ sztuki (obrazów, rzeêby,
ramy). Szybko i na bardzo wysokim
poziomie. Tel. 510 516 204.
116
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

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

30

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

ul. Trakt Brzeski 35 (sklep Marcpol)

Kompleksowa obs∏uga nieruchomoÊci

czynne: wt-pt 12 -19 , sob 10 -14
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tel.: 692 905 352

48
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OGRODY

• PROJEKTOWANIE • REALIZACJA •
• NAWADNIANIE •

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

TAROT, RUNY

DO KO¡CA KWIETNIA PROJEKT GRATIS!!!

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

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

Tel. 602 323 888, 692-506-275

PRZYSTA¡ PO SZKOLE oferuje:
• opiek´ dla dzieci, • korepetycje,
• odbiór ze szko∏y, • organizowanie urodzin,
• odrabianie lekcji, • wynajem sali

www.przystanposzkole.pl
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◗ 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
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI na wakacje!!! Zapraszam wszystkich ch´tnych na wakacyjny kurs j´zykowy.
Zaj´cia indywidualne lub w grupach. Dojazd do ucznia.
Wszystkie poziomy. Tel: 0-518-339-517
◗ HISZPA¡SKI – mgr iberystyki UW, lektor i t∏umacz z wieloletnià praktykà, uczy j´zyka skutecznie i bezstresowo na ka˝dym poziomie. Mo˝liwy dojazd. Kontakt: 604 223 087.
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI. Wszystkie poziomy.
Korepetycje, konwersacje, nadrabianie zaleg∏oÊci w szkole. Studentka anglistyki i iberystyki. Dojazd do ucznia.
Tel: 518-339-517.

Gimnazjum Niepubliczne
w Weso∏ej, Os. Stara Mi∏osna

ZAPRASZA UCZNIÓW
tel. 22 773 33 77

◗ MATEMATYKA – nadrobienie zaleg∏oÊci oraz przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego w mi∏ej atmosferze
tel. 692-576-475
◗ FRANCUSKI: t∏umaczenia, nauka – wszystkie poziomy, korepetycje. Tak˝e godziny przedpo∏udniowe. 606-335-108.

37

Tel.: 508 895 802, 22 773 30 44

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

STRZY˚ENIE, KÑPIELE
I PIEL¢GNACJA DLA
ZWIERZÑT

◗ Wynajm´ lokal handlowo-us∏ugowy 75 m2 przy ul. Trakt
Brzeski obok stacji Orlen tel. 501 140 871.
◗ Tanio do wynaj´cia gara˝ przy ul. Zdrojowej.
tel. 697 382 20 46.
◗ Samodzielny pokój do wynaj´cia w bloku przy ul. U∏aƒskiej, kontakt 502 212 457.

◗ Wykonam remont mieszkania, domu (prace drobne lub
kompleksowo). Równie˝ drobne prace w ogrodzie.
Tel. 692 173 253.
◗ Zaopiekuj´ si´ osobà starszà lub dzieckiem powy˝ej 3 lat.
Jestem osobà dyspozycyjnà, odpowiedzialnà, cierpliwa,
uczciwà i bez na∏ogów. Tel. 692 173 253.
◗ Sprzàtanie, opieka tel. 691 629 033
◗ Uczciwa Ukrainka szuka pracy: sprzàtanie, prasowanie,
mycie okien. Telefon: 880-096-769
◗ Pomagam samotnym lub zapracowanym osobom w usowaniu, naprawianiu domowych usterek 606 478 725.

Liceum dla Doros∏ych
Studium Policealne

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

ZAPRASZA S¸UCHACZY
tel. 22 773 33 77
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◗ FIZYKA, MATEMATYKA – matury, studenci. Doje˝d˝am.
Dr Tel 607-690-614.
◗ Chiƒski – student „Studiów azjatyckich” udzieli korepetycji z j´z. chiƒskiego na poziomie podstawowym. Nauka
pisania znaków, gramatyki, wymowy. Cena – 40z∏/h, kontakt telefoniczny: 723 011 187.

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 27
Stara Mi∏osna
ZAPRASZA UCZNIÓW
tel. 22 773 33 77
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◗ MATEMATYKA – korepetycje! Pomoc w pracach domowych oraz w przygotowaniu do sprawdzianu/egzaminu.
Tanio, z mo˝liwoÊcià dojazdu do ucznia! Tel. 510-252-876!

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ SPRZEDAM wózek Teutonia (gondolka, spacerówka), fotelik samochodowy Maxi Cosi, Êpiworek. u˝ywany, stan
bdb. cena 1800 PLN – 606 608 618.
◗ Do sprzedania spacerówka Graco, cena 150z∏,
Tel. 799176777.
◗ Do sprzedania wózek dzieci´cy wielofunkcyjny bebecar
(gondola, spacerówka, fotelik samochodowy, torba, folie
od deszczu). Stan b. dobry. Tel. 799176777
◗ Sprzedam fotelik samochodowy dla dzieci 0-9kg MAXI-COSI stan b. dobry. Kolor turkusowy z czarnà budkà.
tel. 601864390.

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
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◗ GITARA. Uczeƒ Gimnazjum Muzycznego, 8 rok gitary klasycznej, pomo˝e rozpoczàç nauk´ gry, rozczyta nuty,
(równie˝ hity elektryczne) 10 z∏/30min. WyÊlij SMS lub zadzwoƒ tel. 609 864 466.
◗ MATEMATYKA NA PIÑTK¢! Studentka finansów udzieli
korepetycji z matematyki. Konkurencyjna cena. Dojazd.
Tel. 796 877 744.
◗ CHEMIA – dojazd do ucznia. Nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie do klasówek i testów. Kontakt: 503410723.

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

WYNAJM¢
◗ Wynajm´ 3 pokojowe mieszkanie 75 m2 na ul. Fabrycznej, w nowoczesnym wykoƒczeniu z oddzielnà kuchnià
i gara˝em podziemnym tel. 696 067 067.
◗ Wynajm´ magazyn 140 m2 oraz budynek gospodarczy 40
m2 w Zakr´cie ul. Dobra 3 tel. 501-140-871.

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

mapy, ZUD, tyczenia,
inwentaryzacje

tel. 22 773-10-88, 698-422-928
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◗ MATEMATYKA – student piàtego roku PW udzieli korepetycji dla uczniów gimnazjum. 508-529-094.
◗ J´zyk NIEMIECKI. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. 10 lat doÊwiadczenia. 500 720 523
◗ Studentka mongolistyki i tybetologii na UW bardzo ch´tnie udzieli ka˝demu lekcji j´zyka tybetaƒskiego. 40z∏/h.
Tel. 787 783 724.
◗ 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.
◗ J¢ZYK ANGIELSKI – Studentka anglistyki na UW udzieli
korepetycji uczniowi szko∏y podstawowej, gimnazjum lub
liceum. Mo˝liwy dojazd do ucznia. tel. 516 180 999

tel. 506 124 736

US¸UGI GEODEZYJNE

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

WYBIELANIE Z¢BÓW
LECZENIE CHIRURGICZNE
RTG Z¢BÓW - CYFROWO

US¸UGI OGRODOWE

Tel. 22 783-28-37; 606-752-724
27

• WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
• SPRZÑTANIE GA¸¢ZI I LIÂCI
• POMOC W PRACACH OGRODOWYCH
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DAWBRUK
Sprzeda˝ i uk∏adanie kostki
brukowej, drena˝e, odwodnienia.
Posesje, chodniki, parkingi, place.
Tanio i solidnie! Tel.: 502 404 196.

78

ZARZÑDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOÂCIAMI
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DORABIANIE KLUCZY
mieszkaniowych i samochodowych

◗ Wynajm´ na Rumiankowej w Wes∏ej dziewczynie pokój 12mkw, wspólna ∏azinka, kuchnia. W 2 innych pokojach mieszkajà dziewczyny. Op∏ata 700 z∏ z mediami, internetem. Tel. 607 263 604.
◗ Do Wynaj´cia Pokój z Kuchnià 27 m2. ˚oliborz przy Cytadeli, ul. Dymiƒska. Bezpiecznie, cicho. Bardzo blisko Metro, Dworzec Gdaƒski, Autobus, Tramwaj. Cena 1250 +
op∏aty bie˝àce. 604 180 404.
◗ Wynajm´ pokój dziewczynie. Sulejówek Mi∏osna blisko
stacji PKP tel. 22 783 52 16.
◗ Wynajm´ pokój z ∏azienkà w suterenie. Tel. 506 639 710.
◗ Wynajm´ po∏ow´ lokalu handlowego przy ul. Dworcowej
21

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

w Sulejówku, ok. 45 m2, wszystkie media, po remoncie,
doskona∏a lokalizacja, kontakt 798 013 988.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Panià do gotowania obiadów do 4 osobowej rodziny.
Okolo trzy razy w tygodniu stawka 40 pln kazdorazowo. 501 166 395.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. Tel. 22 78328-37, 606-752-724.

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

www.dogadajciesie.pl

29

◗ Szukam pracy biurowej. Kobieta, 33 lata, wykszta∏cenie
wy˝sze, doÊwiadczenie w biurze, j´zyk rosyjski komunikatywny. Kontakt mmt13@wp.pl
◗Ksi´gowa odpowiedzialna, dok∏adna, pracowita Êredni
wiek poszukuje pracy na etat lub cz´Êç, na zlec. lub
o dzie∏o, ch´tnie cz´Êciowo prowadzonej zdalnie. Lic. MF,
pe∏na ksi´gowoÊç, kadry, p∏ace rozliczenia z ZUS i US.
Tel. 663 788 401.

Tel. 508 348 728, 501 256 908
◗ DROBNE REMONTY SOLIDNIE I TANIO – 692 977 947.
◗ POMOG¢ W ROZLICZENIU PIT-37 – 606 608 618.
◗ Z∏ota Ràczka – drobne naprawy domowe itp. 518 731 920.

PODEJM¢ SI¢ MALOWANIA,
SPRZÑTANIA, PRAC
OGRODOWYCH CZY INNYCH
NIETYPOWYCH PRAC.
TEL. 536 920 306
119
◗ Poszukujemy lekarza wolontariusza, ch´tnie m∏odego, celem pomocy w opiece nad 45-letnim m´˝czyznà-prawnikiem. Warszawa Centrum. tel. 668 296 340 (wieczorem).
◗ 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.

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

7

◗ Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje.
Tel. 507 542 645.
◗ Drobne naprawy i remonty –Z¸OTA RÑCZKA– 601313561.
◗ „Z∏ota ràczka” us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel.: 0 507 097 028
◗ 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
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel. 507 097 028.

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

Biuro Księgowe
Ewa Gadomska
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

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

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa

Możliwość płatności kartą

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

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

• Nowe NIŻSZE CENY SOCZEWEK KONTAKTOWYCH *
• Oprawy korekcyjne od 29 zł. Bogata oferta światowyh marek,
m.in.: RayBan, Davidoﬀ, Carrera, Gucci, Dolce&Gabbana,
Bvlgari, Marc by Marc Jacobs, Jaguar...
• Szeroki wybór soczewek okularowych wiodących producentów,
m.in.: Hoya, Essilor, Zeiss, Jzo...
• Komputerowy pomiar okularowych soczewek progresywnych – VisuReal
• Własna pracownia optyczna
• Bezpłatny serwis

* szczegóły w
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salonie

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WAKACJE NA

www.dom-kaszubski.pl

POKOJE LUB CAŁY DOM
W NOWOWYBUDOWANYM
GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

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

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

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

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

Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

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

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

BETI

FASHION STYLE

Anin, ul. Kajki 97 pon.-pt. 11-18, sobota 10-14
GALERIA ODZIEŻY DAMSKIEJ
KOŃCÓWKI KOLEKCJI

TOREBKI

ODZIEŻ W ROZMIARACH do

XXXL

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)

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

