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p. Adam Muth oraz p.
Grzegorz Dragan. Mimo
i˝ planowane przez ZTM
w ramach oszcz´dnoÊci zmiany w systemie komunikacji nie dotyczà bezpoÊrednio naszej dzielnicy,
to i tak obaj panowie zostali zasypani lawinà pytaƒ. Prócz zmian w komunikacji poruszane by∏y tematy budowy zatok przystankowych oraz instalacji
wiat. Zgodnie z przekazanymi informacjami jest
du˝a szansa, aby wreszcie zosta∏a wybudowana docelowa zatoka na przystanku Sagalli przy ul.
Jana Paw∏a II. ZTM ma na ten rok zarezerwowane
fundusze na ten cel, trwa usuwanie ostatnich przeszkód formalnych. Co do wiat, to niestety przetarg
na instalacj´ 1.500 szt. nowych wiat przystankowych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zosta∏ oprotestowany i zablokowany przez
przegranych konkurentów. Przypomn´, ˝e chodzi∏o
o umow´, na mocy której wybrana firma mia∏a zainstalowaç na w∏asny koszt nowe wiaty w centrum
Warszawy w zamian za prawo do sprzeda˝y ich
powierzchni reklamowej. Demontowane dotychczasowe wiaty mia∏y byç przenoszone w inne lokalizacje (by∏a szansa, ˝e tak˝e do nas).
Czwartym poruszanym tematem by∏a kwestia
odwodnienia niektórych zagro˝onych podtapianiem terenów Weso∏ej. Panowie Miros∏aw ¸apiƒski oraz Bartosz Latoszek z firmy Aqard, która
na zlecenie Urz´du Miasta przygotowuje kompleksowy projekt tego odwodnienia, przedstawili
wyniki dotychczasowych prac. Zapowiedzieli na
czerwiec przygotowanie wst´pnej koncepcji odwodnienia, którà b´dà wówczas chcieli poddaç
pod konsultacje spo∏eczne. Zwrócili si´ tak˝e za
poÊrednictwem radnych do mieszkaƒców, którzy
mogà posiadaç wiedz´ o istniejàcych przed laty
na terenie Weso∏ej, a obecnie zniszczonych urzàdzeniach melioracyjnych. Choç firma Aqard robi∏a
szczegó∏owà inwentaryzacj´ wszystkiego, co
jeszcze jest widoczne w terenie, bez wàtpienia tego typu dodatkowe informacje przyda∏yby si´
przy projektowaniu docelowych rozwiàzaƒ.
Nast´pnie Rada pozytywnie zaopiniowa∏a przesuni´cia Êrodków w ramach inwestycji drogowych
w Starej Mi∏oÊnie, aby zapewniç wystarczajàcà

Z prac Rady Dzielnicy
W minionym miesiàcu Rada Dzielnicy zebra∏a si´ na
sesji 25 kwietnia. Rozpocz´∏o jà spotkanie z p. Ewà Podhorskà z Biura Architektury,
odpowiedzialnà za plany
zagospodarowania przestrzennego dla naszej dzielnicy. Niestety, z przygotowanej przez nià informacji wynika, ˝e ze wzgl´du
na zablokowanie przez Marsza∏ka Województwa
Mazowieckiego zgody na dopuszczenie zabudowy dzia∏ek leÊnych prace planistyczne kolejne miesiàce sta∏y w miejscu. Co prawda pojawi∏a si´
iskierka nadziei. Otó˝ w ostatnich dniach SKO, rozpatrujàc odwo∏anie m.st. Warszawy od analogicznej decyzji marsza∏ka Struzika dotyczàcej planu zagospodarowania okolic ul. Hafciarskiej (Wawer),
uchyli∏o t´ decyzj´, nie pozostawiajàc na niej
w uzasadnieniu suchej nitki i wytykajàc liczne b∏´dy merytoryczne. W nied∏ugim czasie spodziewane jest podobne orzeczenie SKO w sprawie planu
Starej Mi∏osny-Po∏udnie. OczywiÊcie to nie rozwià˝e jeszcze problemu – bowiem sprawa po raz trzeci wróci do rozpatrzenia do Marsza∏ka Województwa. Tym razem w sukurs planistom ma przyjÊç
warszawskie Biuro Ochrony Ârodowiska, przygotowujàc oparte na obowiàzujàcych regulacjach
prawnych uzasadnienie. Czy to wystarczy, by przezwyci´˝yç upór marsza∏ka Struzika? Czas poka˝e.
Kolejnym tematem by∏o sprawozdanie OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej z dzia∏alnoÊci za rok 2012.
Po krótkiej dyskusji i wyjaÊnieniach pani dyrektor Marzenny Todorskiej oraz obecnych pracowników OPS sprawozdanie zosta∏o przyj´te.
Nast´pnymi goÊçmi byli przedstawicie ZTM –

Spotkanie w sprawie
ul. U∏aƒskiej
Wydzia∏ Infrastruktury Urz´du Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy zaprasza wszystkich mieszkaƒców ul. U∏aƒskiej oraz inne
osoby zainteresowane jej budowà na prezentacj´ projektu oraz konsultacje zawartych w nim rozwiàzaƒ technicznych.
Spotkanie odb´dzie si´ w sali Rady
Dzielnicy naszego Urz´du, przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33, w poniedzia∏ek 13 maja
2013 r. o godzinie 17.00.

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

• 8 maja 2013 r., godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Centrum

• 15 maja 2013 r., godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Zielona

• 22 maja 2013 r., godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Stara Mi∏osna
kwot´ do rozstrzygni´cia przetargu na budow´ ul.
Jaspisowej i zapozna∏a si´ z pakietem informacji:
• o stanie utrzymania czystoÊci w dzielnicy,
• o pozyskanych i b´dàcych w trakcie pozyskiwania Êrodkach unijnych,
• o kosztach utrzymania oÊwiaty,
• o stanie przygotowaƒ do Pikniku Weso∏a,
• o planowanych remontach placówek oÊwiatowych.
W kolejnym punkcie, po zbadaniu sprawy
przez Komisj´ Rewizyjnà, Rada oddali∏a skarg´
grupy mieszkaƒców na dzia∏anie Zarzàdu. Chodzi∏o o wydanie decyzji na wycink´ drzew, które
w ocenie skar˝àcych by∏y w dobrym stanie,
a w ocenie pracowników WOÂ by∏y chore i kwalifikowa∏y si´ do wyci´cia.
Na koniec sesji Rada dokona∏a kilku zmian
zwiàzanych z wyborem pani Lidii Cybulskiej-Przes∏aw na funkcj´ wiceprzewodniczàcej Rady. W jej
miejsce w sk∏ad Komisji Rewizyjnej zosta∏a powo∏ana pani Iwona Kerschke, zaÊ nowym Przewodniczàcym Komisji Bezpieczeƒstwa i Ochrony Ârodowiska zosta∏ pan Arkadiusz Ciupak.
Kolejna sesja zaplanowana jest na 23 maja na
godz. 14.00, program jak zwykle dost´pny b´dzie na tydzieƒ wczeÊniej w Internecie. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

Dzieƒ Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
W dniu 2 maja 2013 r. o godz. 11.00 na placu
przed Urz´dem Dzielnicy Weso∏a odby∏a si´ uroczystoÊç z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Odczyt dotyczàcy Êwi´ta wyg∏osi∏ mjr Tomasz Klóskowski, nast´pnie odby∏o si´ uroczyste
wciàgni´cie na maszt Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz odÊpiewanie hymnu narodowego. Or-

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a –

ganizatorami uroczystoÊci byli Rada i Zarzàd
dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy oraz Dowódca
1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza
KoÊciuszki.

Karolina Baranowska
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic.
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mo ˝e dzia∏ania operacyjne prowadzone sà przez odpowiednie s∏u˝by, najlepszymi obserwatorami otoczenia sà sami mieszkaƒcy i sàsiedzi. Wi´kszoÊç
w∏amaƒ mia∏a miejsce w godzinach 12–16,
tylko jedno nocà. Zwracajmy szczególnà uwag´
na osoby nieznajome, które przebywajà wokó∏
naszych posesji, oraz rozglàdajmy si´ baczniej
wokó∏. Zg∏aszajmy wszystkie niepokojàce zdarzenia. Nie lekcewa˝my nienaturalnego zachowania si´ zwierzàt, szczególnie stró˝ujàcych.
Ka˝dy sygna∏ od mieszkaƒców b´dzie wnikliwie
sprawdzony przez Policj´ oraz Stra˝ Miejskà.
W nast´pnym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich” poinformuj´ Paƒstwa o dalszym ciàgu
sprawy oraz, mam nadziej´, o uj´ciu sprawców
kradzie˝y.
Lidia Cybulska-Przes∏aw

Uwaga, w∏amania!
Mieszkaƒcy osiedla Zielona,
W zwiàzku z licznymi sygna∏ami od zaniepokojonych mieszkaƒców w sprawie w∏amaƒ
do domów na terenie osiedla Zielona, pragn´
Paƒstwa poinformowaç, ˝e sprawa jest pod
szczególnym nadzorem i rozpoznaniem ze strony Policji oraz Stra˝y Miejskiej. Wed∏ug danych,
które zebra∏ Burmistrz Edward K∏os od Policji,
w analogicznym okresie ubieg∏ego tj. w 2012
roku na terenie osiedla Zielona by∏o 8 w∏amaƒ.
Od poczàtku 2013 w∏amaƒ z kradzie˝à w Zielonej odnotowano 11. Jak widaç z danych jest to
tendencja wzrostowa. Policja oraz Stra˝ Miejska
pracujà intensywnie w celu przeciwdzia∏ania
zdarzeniom oraz odnalezienia sprawców. Pomi-

AktualnoÊci z M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy
Czo∏em, m∏odzi! Co
tam u was? M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy pojawi∏a si´ na zebraniu
wszystkich M∏odzie˝owych Rad Warszawy
i zaprezentowa∏a swojà
dzia∏alnoÊç! PoznaliÊmy tam wszystkich innych radnych, którzy sà fascynujàcymi i pozytywnymi ludêmi zawsze ch´tnymi do

dzia∏ania. Nie mo˝emy si´ doczekaç projektów mi´dzy naszymi radami.
26 kwietnia odby∏ si´ kolejny koncert
w OÊrodku Kultury pod naszym patronatem, a tym razem by∏o hip-hopowo! Wyst´powa∏ Janek Droƒ!
Wyczekujcie nast´pnych imprez z naszym udzia∏em, a troch´ ich b´dzie!
Siema!

Adam Wiesio∏ek

Rekrutacja do przedszkoli
Podobnie jak latach ubieg∏ych, rekrutacja
do przedszkoli samorzàdowych na terenie
dzielnicy Weso∏a jest prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji
podaƒ. Wszystkie dzieci sà przyjmowane
zgodnie z ustalonymi w m.st. Warszawie
zasadami i kryteriami prowadzenia rekrutacji,
które zosta∏y w odpowiednim czasie zamieszczone na stronach dzielnicy Weso∏a oraz Biura Edukacji m.st. Warszawy. Na rok szkolny
2013/2014 w czterech weso∏owskich przedszkolach przygotowano 350 miejsc. Cz´Êç
z tych miejsc (202 miejsca) jest zarezerwowana dla dzieci, które ju˝ ucz´szczajà do przedszkoli w bie˝àcym roku szkolnym. Dzi´ki planowanym zmianom organizacyjnym, przy
pe∏nej mobilizacji ze strony poszczególnych
placówek, w naszej dzielnicy systematycznie
przybywa miejsc w poszczególnych przedszkolach. Sytuacja ta ulegnie dalszej znaczàcej poprawie z chwilà zakoƒczenia rozbudowy Przedszkola nr 261 (osiedle Weso∏a–Centrum) oraz wybudowaniem nowej siedziby
dla Przedszkola nr 262 (osiedla Zielona). Ofert´ przedszkoli samorzàdowych uzupe∏niajà
miejsca w przedszkolach niepublicznych dzia∏ajàcych na terenie naszej dzielnicy.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Sk∏adanie deklaracji na odbiór odpadów komunalnych
Z dniem 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od mieszkaƒców
i przedsi´biorców staje si´ m.st. Warszawa.
Zmiany dotyczà mieszkaƒców domów jednorodzinnych, bloków wielorodzinnych oraz nieruchomoÊci, w których nie zamieszkujà mieszkaƒcy (np. szko∏y, restauracje, zak∏ady produkcyjne,
centra handlowe czy dworce).
W∏aÊciciele oraz zarzàdcy nieruchomoÊci zobowiàzani sà do z∏o˝enia do dnia 31 maja br. deklaracji o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym za osoby mieszkajàce
w blokach lub w budynkach wielolokalowych,
w których utworzone zosta∏y wspólnoty, deklaracje
sk∏ada zarzàdca nieruchomoÊci lub zarzàd wspólnoty stosownie do przyj´tych zasad reprezentacji (np.
jeden cz∏onek zarzàdu), zaÊ w pozosta∏ych przypadkach deklaracj´ sk∏ada w∏aÊciciel/wspó∏w∏aÊciciel
nieruchomoÊci lub najemca, jeÊli ustali z w∏aÊcicielem, ˝e to na niego spada obowiàzek regulowania
nale˝noÊci za wywóz odpadów. Za nieruchomoÊci
o nieustalonym prawie w∏asnoÊci deklaracj´ mo˝e
z∏o˝yç podmiot w∏adajàcy nieruchomoÊcià. Dotychczasowe umowy na odbiór odpadów nie wygasnà
samoczynnie – konieczne jest wypowiedzenie umowy ze skutkiem na dzieƒ 30 czerwca 2013 r.
Zaznaczyç w tym miejscu nale˝y, ˝e nowy system gospodarowania odpadami dotyczy tylko odpadów komunalnych. Oznacza to, ˝e odpady medyczne, niebezpieczne oraz inne odpady b´dàce
wynikiem dzia∏alnoÊci produkcyjnej lub us∏ugowej, które wymagajà specjalnej utylizacji, sà wy∏àczone z miejskiego systemu gospodarowania odpadami, a produkujàcy takie odpady przedsi´biorca powinien mieç zawartà osobnà umow´ na ich
odbiór z podmiotami dzia∏ajàcymi na rynku.
Deklaracje mogà byç sk∏adane osobiÊcie
w Wydziale Obs∏ugi Mieszkaƒców Urz´du Dzielnicy Weso∏a, przes∏ane pocztà, lub te˝ przesy∏ane drogà elektronicznà. Miasto sto∏eczne War-

szawa przygotowa∏o dla Mieszkaƒców specjalnà
stron´ internetowà www.czysta.um.warszawa.pl, która jest serwisem w ca∏oÊci poÊwi´conym nowemu systemowi odbioru odpadów.
Na stronie g∏ównej znajduje si´ zielony baner
„Wype∏nij deklaracj´ – wybierz sposób wype∏nienia deklaracji”. Klikajàc baner, przechodzimy
do strony, na której znajdujà si´ informacje, co
nale˝y zrobiç, aby z∏o˝yç deklaracj´, oraz dost´pny jest kreator wype∏niania deklaracji.
Kreator umo˝liwia wype∏nienie i wydrukowanie
deklaracji w domu – po wype∏nieniu deklaracji wystarczy kliknàç ikon´ wydruku. Aplikacja generuje
wówczas stron´ wst´pnà z kodem kreskowym,
która drukuje si´ razem z deklaracjà. Do urz´du
przynieÊç nale˝y zarówno stron´ wst´pnà, jak
i podpisanà deklaracj´. Umo˝liwi to urz´dnikowi
wczytanie danych do systemu bezpoÊrednio z kodu, a tak˝e skróci czas wizyty interesanta w urz´dzie. Po z∏o˝eniu deklaracji interesant otrzymuje
potwierdzenie, na którym wydrukowany jest indywidualny numer konta bankowego do wp∏at. Do
wszystkich mieszkaƒców, którzy z∏o˝yli deklaracje
w pierwszej kolejnoÊci i nie otrzymali indywidualnego numeru konta, zostanie on przes∏any pocztà.
Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców przyjmuje
obecnie deklaracje na dwóch stanowiskach obs∏ugi (stanowisko nr 3 i 4), przy czym w szczytowym okresie sk∏adania deklaracji planuje si´
zwi´kszenie liczby stanowisk. Bioràc pod uwag´, ˝e termin sk∏adania deklaracji wyznaczony
zosta∏ do dnia 31 maja, zach´cam Paƒstwa do
tego, by nie zwlekaç z dope∏nieniem formalnoÊci, poniewa˝ od∏o˝enie wizyty na koniec maja
z pewnoÊcià b´dzie si´ ∏àczyç z koniecznoÊcià
oczekiwania w kolejce na za∏atwienie sprawy.
Do Paƒstwa dyspozycji przez ca∏y czas pozostaje punkt informacyjny Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców, który s∏u˝y drukami deklaracji, pomocà
w ich wype∏nianiu oraz udziela informacji miesz-

kaƒcom kontaktujàcym si´ telefonicznie pod numerem 22 773 60 00. Poza telefonem do informacji uruchomiona zosta∏a linia 22 773 60 03 jako dedykowana dla spraw gospodarki odpadami,
a najwa˝niejsze informacje dotyczàce odpadów
dost´pne sà równie˝ na stronie internetowej
Dzielnicy www.wesola.waw.pl. Ca∏y czas czynna jest te˝ infolinia ogólnomiejska 800 70 70 47.

Nowe oblicze lasku przy Jeêdzieckiej
Dwa lata temu cz´Êç ma∏ego lasku przy ul. Jeêdzieckiej, dzi´ki wspó∏pracy
Urz´du Dzielnicy z b´dàcà
jego formalnym w∏aÊcicielem Spó∏kà Ziemskà, zosta∏a zagospodarowana na
potrzeby placu zabaw dla
dzieci. By∏ to jeden z pierwszych sygna∏ów zmiany podejÊcia Spó∏ki do sposobu gospodarowania powierzonym jej przed
laty majàtkiem. Od tego czasu by∏o ju˝ kilka kolejnych inicjatyw inwestowania majàtku Spó∏ki
w infrastruktur´ osiedla Stara Mi∏osna. Po zmianach we w∏adzach Spó∏ki i obj´ciu funkcji Prezesa Spó∏ki przez pana S∏awomira Kowzana jest
szansa na przyÊpieszenie tego procesu.
Z kolejnej inicjatywy uzgodnionej pomi´dzy
Urz´dem Dzielnicy a Spó∏kà najbardziej cieszyç
powinna si´ m∏odzie˝. Dotyczy ona zagospodaro-
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wania ca∏ego terenu wspomnianego w tytule lasku na rodzaj parku miejskiego, gdzie m.in. ma
powstaç miejsce spotkaƒ dla m∏odzie˝y i plac zabaw dla starszych dzieci. Na mocy podj´tych zobowiàzaƒ Spó∏ka sfinansuje prace projektowe
i na w∏asny koszt przeprowadzi niezb´dne inwestycje. Po ich realizacji teren wraz z naniesieniami
zostanie przekazany do eksploatacji i administrowania Urz´dowi Dzielnicy. Jak podkreÊla Prezes
Spó∏ki, Êrodki finansowe na t´ inwestycj´ sà zarezerwowane w wystarczajàcej wysokoÊci, tak aby
jeszcze w tym roku wykonaç pierwszy etap prac.
Wed∏ug wst´pnych planów, docelowo w przekszta∏conym w park lasku majà powstaç Êcie˝ki,
∏aweczki, oÊwietlenie, mo˝e jakaÊ letnia kawiarenka. No i przede wszystkim urzàdzenia sportowo-rekreacyjne dla m∏odzie˝y, choç raczej na lokalizacj´ solidnego skateparku w tym miejscu liczyç nie mo˝na.

Marcin J´drzejewski

Marta Wepa
Naczelnik Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
dla Dzielnicy Weso∏a
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AktualnoÊci z Placu Wojska Polskiego
Spotkanie Wielkanocne
w 1. Warszawskiej
Brygadzie Pancernej

Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla
Kazimierza Jagielloƒczyka, a sformowanej przed
70 laty w Sielcach nad Okà.
Natomiast nasze „z∏ociste otoki” na czapkach
˝o∏nierzy brygady sà symbolicznym zwiàzkiem
z elementami umundurowania ˝o∏nierzy czasów
insurekcji koÊciuszkowskiej, Legionów Polskich
we W∏oszech, czy te˝ z∏ocistego snopa na sztandarze Regimentu Grenadierów Krakowskich
okresu powstania koÊciuszkowskiego.

Jest wieloletnià tradycjà,
˝e u progu Wielkiego Tygodnia w Si∏ach Zbrojnych RP
organizowane sà spotkania
wielkanocne, gromadzàce
˝o∏nierzy, pracowników cywilnych wojska, by∏ych ˝o∏nierzy, w∏adze samorzàdowe, a tak˝e zaproszonych goÊci.
1. Warszawskà Brygad´ Pancernà spotka∏ wielki splendor i zaszczyt, bo w takim spotkaniu organizowanym w dniu 27 marca
wzià∏ udzia∏ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnik Si∏
Zbrojnych Pan Bronis∏aw Komorowski z osobami towarzyszàcymi, a mi´dzy innymi Ministrem
ON Tomaszem Siemioniakiem,
Szefem BBN gen. Stanis∏awem KoFot.: chor. Wies∏aw Cegie∏ka
ziejem, Szefem Sztabu Generalnego gen. Mieczys∏awem CieniuSzko∏a Podstawowa nr 174
chem, Dowódcami Rodzajów Si∏ Zbrojnych i inChc´ Paƒstwa uprzejmie poinformowaç, ˝e
nymi znamienitymi osobami ˝ycia publicznego.
w roku bie˝àcym mija 20 lat od otwarcia szko∏y
OczywiÊcie rol´ gospodarza pe∏ni∏ dowódca
podstawowej na naszym osiedlu, a dokona∏o si´
1. WBPanc. Pan p∏k Stanis∏aw Czosnek.
to zdarzenie za sprawà Uchwa∏y Rady Miasta WeTo Wielkanocne spotkanie przebiega∏o w podso∏a Nr 138/XLII/93 z dnia 23 sierpnia 1993 roku
nios∏ym nastroju, ale by∏o w swojej wymowie
w sprawie za∏o˝enia Szko∏y Podstawowej nr 4.
bardzo serdeczne, bezpoÊrednie i ka˝demu
Uchwa∏à nr 213/LX/98 z dnia 24 kwietnia
uczestnikowi bliskie, a to za sprawà Pana Prezy1998 roku, Rada Miasta Weso∏a nada∏a naszej
denta, który swojà osobowoÊcià stwarza zawsze
szkole imi´ Tadeusza KoÊciuszki, a sztandar zotakà mi∏à atmosfer´.
sta∏ nadany 29 stycznia 1999 roku.
Jak nadmieni∏em na wst´pie tej krótkiej inforNatomiast w zwiàzku ze zmianà ustroju m.st.
macji, wspomniana uroczystoÊç odby∏a si´
Warszawy i wolà mieszkaƒców (wi´kszoÊci)
w siedzibie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej
miasto Weso∏a zosta∏o dzielnicà Weso∏a m.st.
im. Tadeusza KoÊciuszki, wchodzàcej w sk∏ad 16

Warszawy, co zaskutkowa∏o uchwa∏à Rady Miasta Sto∏ecznego Warszawy z dnia 16 wrzeÊnia
2004 roku w sprawie za∏o˝enia Szko∏y Podstawowej nr 174 – faktycznie sprowadzi∏o si´ to
do zmiany numeru naszej szko∏y jak i innych
spraw organizacyjnych.
Nast´pnie w roku 2006 Rada m.st. Warszawy
dokona∏a zmiany nazwy na „Szko∏a Podstawowa
nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi”.
Mo˝e zapytacie Paƒstwo dlaczego przypominam histori´ szko∏y – otó˝ mam w tym okreÊlony cel, zresztà nie tylko ja, ale te˝ dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie i na pewno tak˝e
rodzice obecnych i by∏ych uczniów.
Otó˝ zbli˝a si´ okràg∏a 20. rocznica powstania naszej szko∏y, szko∏y, która ma ju˝ nieaktualny sztandar, bo zmieni∏ si´ nie tylko numer,
ale i charakter szko∏y – powo∏ano oddzia∏y
integracyjne.
Dyrekcja szko∏y z gronem pedagogicznym
podj´∏a decyzj´ o zmianie sztandaru szko∏y
i nadaniu go szkole na poczàtku roku szkolnego
2013/2014, co moim skromnym zdaniem jest
bardzo zasadne i godne wsparcia.
Na przeszkodzie stoi jeden problem, a mianowicie problem Êrodków finansowych, tych
przeznaczonych na funkcjonowanie szko∏y nie
mo˝na wykorzystaç na ten zbo˝ny cel.
W zaistnia∏ej sytuacji pozostajà sponsorzy i inni darczyƒcy jako fundatorzy nowego sztandaru.
Ârodki finansowe na nowy sztandar szko∏y mo˝na wp∏acaç na konto: Rada Rodziców Szko∏a
Podstawowa 174, nr rachunku: 40-80191010-2202-0005-0514-0001 z dopiskiem „na
sztandar szko∏y nr 174”.
Mam nadziej´, ˝e staniemy na wysokoÊci zadania. Serdecznie pozdrawiam!

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

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

US¸UGI PRAWNE
MEC. ANDRZEJ KRYSZY¡SKI
ul. LeÊnych Zió∏ 12, Stara Mi∏osna
Tel. 698 42 42 41, 604 23 50 76
§
§
§
§
§
§

§

sprawy sàdowe i administracyjne, porady prawne
rozwody, alimenty, podzia∏ majàtku
spadki, prawo budowlane, nieruchomoÊci
wypadki komunikacyjne, odszkodowania zdrowotne
prawo pracy i ubezpieczenia
BHP

Bezp∏atne porady prawne

(po uzgodnieniu tel.) – poniedzia∏ek 18.00–19.00

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Biblioteka w Weso∏ej ma 60 lat ☺
30 czerwca 1953 roku w inwentarzu Biblioteki
zosta∏ odnotowany pierwszy wpis. Co to by∏o?
Ksià˝ka wydana w 1950 r. w serii „Biblioteka ˚o∏nierza – Opowiadania o Walce i Pracy”, autor
Mehdi Hussein, tytu∏ Komisarz. Od tego dnia tyka
zegar i liczony jest wiek naszej biblioteki. Jak ∏atwo policzyç, w tym roku weso∏owska ksià˝nica
obchodzi okràg∏e, 60. urodziny i choç staje si´ powoli seniorkà, to wydaje si´, ˝e m∏odnieje z roku
na rok. Od momentu powo∏ania rozwija∏a si´ pod
wzgl´dem liczby placówek, zbiorów, czytelników,
wypo˝yczeƒ. Lokalizacja tak˝e si´ zmienia∏a i dzisiaj sieç 4 naszych bibliotek (w Weso∏ej-Centrum,
Starej Mi∏oÊnie, Zielonej i Woli Grzybowskiej) pokrywa zapotrzebowanie mieszkaƒców dzielnicy.
Choç up∏yw lat w naturalny sposób warunkuje
zmiany i nasza ksià˝nica nowoczeÊnieje, to wszystko jest nadal podporzàdkowane ksià˝ce i jej promocji. Nic nie wskazuje na to, by ksià˝ka mia∏a odejÊç
do lamusa. To dobra wiadomoÊç, bo wielu z nas nie
wyobra˝a sobie przecie˝ ˝ycia bez czytania...
Komputeryzacja i cyfryzacja wbrew katastroficznym proroctwom nie odebra∏y ksià˝ce papierowej prymatu wÊród noÊników wiedzy, literatury
czy rozrywki. Ma∏o tego – pomagajà one bibliotece, umo˝liwiajàc zarówno rozwój jej oferty, jak
i podnoszenie poziomu obs∏ugi czytelników. Znikn´∏y katalogi kartkowe, a do naszej elektronicznej
bazy danych ma dost´p ka˝dy za poÊrednictwem
internetu. Biblioteka ma te˝ konto na Facebooku!
Jest nam niezmiernie mi∏o, ˝e niektórzy potrafià
wypatrzeç poszukiwanà ksià˝k´ na naszej stronie
www i nie wahajà si´ przyjechaç do Biblioteki nawet z odleg∏ych dzielnic Warszawy czy okolic. MieliÊmy tak˝e przypadek, ˝e o udost´pnienie wydanej dawno temu ksià˝eczki dla dzieci prosi∏a osoba z niewielkiego miasta, znacznie oddalonego
od stolicy! Zdradzimy, ˝e chodzi∏o o Bajk´ o pokrzywach i lichu Brunona Chlebowicza.
Musimy si´ pochwaliç, ˝e Biblioteka w Weso∏ej
notuje sta∏y wzrost liczby czytelników i wypo˝yczeƒ we wszystkich czterech swoich placówkach.
Po porównaniu danych w stosunku do 2005 roku,
odnotowano ich podwojenie, wzrost odpowiednio wyniós∏ 101,68% i 108,25%. Warto tu zauwa˝yç, ˝e odnotowano najwi´kszy wzrost wypo˝yczeƒ literatury popularnonaukowej.
JesteÊmy dumni z faktu, ze wielu naszych u˝ytkowników traktuje bibliotek´ jako miejsce pozyskiwania informacji – o literaturze, wydarzeniach kulturalnych, dzia∏alnoÊci wspó∏pracujàcych z nami instytucji. Czytelnicy ch´tnie wymieniajà si´ wiedzà
o przeczytanych ksià˝kach, sugerujà, co ich zdaniem warto by∏oby kupiç. Cz´sto korzystamy z tych
uwag i nowe nabytki okazujà si´ „trafione”! Cieszy
nas fakt, ˝e kontakt z osobami nas odwiedzajàcy-

mi nie koƒczy si´ na suchej „us∏udze”, ale ˝e czasem jest równie˝ miejsce i ochota na rozmow´.
Le˝y nam na sercu uÊwiadamianie u˝ytkownikom, ˝e dzia∏alnoÊç wspó∏czesnej biblioteki mo˝e
wykraczaç poza tradycyjne wypo˝yczanie ksià˝ek.
Nowoczesna biblioteka mo˝e Êmia∏o odnieÊç swoje
funkcje do tzw. teorii „trzeciego miejsca” Raya Oldenburga, w myÊl której ˝ycie spo∏eczne koncentruje si´ w trzech wa˝nych punktach: w domu, w pracy i owym „trzecim miejscu” – neutralnej przestrzeni, gdzie spotykamy si´, by mi∏o sp´dziç czas, odpoczàç od pracy zawodowej, s∏owem – oderwaç si´
od rutyny codziennoÊci. Zdaniem Oldenburga „trzecie miejsca” ogniskujà ˝ycie lokalnej spo∏ecznoÊci,
rodzà si´ w nich nowe pomys∏y oraz utrwalajà
i ewoluujà wa˝ne w danym Êrodowisku wartoÊci.
To, czy nasza Biblioteka mo˝e aspirowaç do tytu∏u
„trzeciego miejsca”, pozostawiamy Paƒstwa ocenie.
Obecnie w Bibliotece jest zatrudnionych 8 osób,
tworzàcych zgrany zespó∏. Nie unikamy wyzwaƒ:
staramy si´ nie tylko wype∏niaç swoje obowiàzki,
ale czyniç to w sposób kompetentny, kreatywny
i fachowy. Wspó∏pracujemy ze sobà w realizacji
codziennych zadaƒ, jesteÊmy zaanga˝owani
w ró˝ne formy dzia∏aƒ bibliotecznych, w organizowanie zaj´ç oraz imprez promujàcych czytelnictwo
i bibliotek´. Cenimy sobie kontakt z tymi, którym
zale˝y na propagowaniu rozwoju wiedzy i kultury.
Naszym Czytelnikom proponujemy spotkania
edukacyjne, autorskie oraz przedstawienia teatralne i opowieÊci dla dzieci i m∏odzie˝y gimnazjalnej.
Na zapotrzebowanie bibliotekarzy nauczycieli lokalnych szkó∏ w ka˝dym roku szkolnym przeprowadzane sà lekcje biblioteczne. Wspó∏praca uk∏ada si´ jak najbardziej poprawnie, a nic tak nie cieszy bibliotekarza jak nowi m∏odzi wielbiciele literatury, którzy zapisujà si´ do naszych bibliotek na
poczàtku ka˝dego roku szkolnego. Serce roÊnie!
Biblioteka bierze te˝ czynny udzia∏ w ogólnomiejskich akcjach dla dzieci – Lato i Zima w mieÊcie.
Od d∏u˝szego czasu tradycjà sà spotkania edukacyjne dla doros∏ych, m.in. cykl Otwartych Lekcji
Historii, który zyska∏ ju˝ sobie sta∏e grono s∏ucha-

Uczeƒ zdolny
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„Uczeƒ zdolny – uczeƒ o specjalnych potrzebach edukacyjnych?” to tytu∏ konferencji organizowanej 5 czerwca 2013 r. przez Przedszkole nr 261 „Pod D´bami” i Szko∏´ Podstawowà
nr 171 im. Stanis∏awa Staszica.
Prelegentami spotkania b´dà wyk∏adowcy
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Grzegorzewskiej w Warszawie, specjaliÊci Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23, nauczyciele Przedszkola nr 261 „Pod D´bami” i Szko∏y PodstaPRACOWNIA PROTETYCZNA
wowej nr 171 im. Stanis∏awa Staszica.
EWA WAÂ
We wspó∏czesnym
Êwiecie funkcjonujà ró˝tel.: 022 773 29 67 022 760 86 74 605 40 38 42
ne stereotypy ucznia
zdolnego. Spotykamy
si´ cz´sto z okreÊlenia-

czy. OczywiÊcie na spotkania te zapraszamy tak˝e
osoby, które nie sà jeszcze naszymi czytelnikami.
Biblioteka regularnie wspó∏pracuje z lokalnymi
organizacjami pozarzàdowymi. Stowarzyszenie
„Nasza Weso∏a” zaprosi∏o nas do wspó∏organizacji
imprez otwartych: festynu „Dzieƒ Sàsiada” oraz
pikniku szkolno-rodzinnego. Biblioteka wzi´∏a
udzia∏ w projekcie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna „Przeciw rutynie codziennoÊci”. Fina∏em projektu by∏a wystawa fotografii, udost´pniona w Bibliotece G∏ównej. Od 2009 roku Biblioteka
aktywnie wspó∏pracuje z Uniwersytetem Trzeciego
Wieku w Weso∏ej. Mo˝na u nas otrzymaç informacje o programie UTW, a w Bibliotece G∏ównej cotygodniowy dy˝ur pe∏ni jego przedstawiciel.
W ramach wspó∏pracy z bibliotekami publicznymi udost´pniliÊmy wystaw´ fotografii konkursowych Bibliotece Publicznej w Rembertowie.
Sta∏à wspó∏prac´ utrzymujemy równie˝ z placówkami kulturalno-oÊwiatowymi na terenie naszej
dzielnicy, a niekiedy wykraczamy poza jej granice.
Nie sposób nie wspomnieç te˝ ogromnego
przedsi´wzi´cia, jakim by∏y ca∏oroczne obchody
Jubileuszu 90. Urodzin Profesora Ludwika Maciàga w roku 2010. Mieszkaƒcy naszej dzielnicy
i nie tylko mieli wówczas moc okazji do kontaktu ze sztukà malarskà przez du˝e „S”.
W lokalnej prasie („WiadomoÊci Sàsiedzkie”,
„Gazetka Sàsiedzka”, „Lokalna”) oraz na portalu
www.wesola-gazeta.pl ukazujà si´ artyku∏y
o dzia∏alnoÊci Biblioteki oraz autorskie recenzje
prezentujàce nowoÊci ksià˝kowe i filmowe.
60. urodziny Biblioteki chcemy upami´tniç
znakiem graficznym – ekslibrisem, który to b´dzie efektem konkursu. Rozstrzygni´cie konkursu
nastàpi pod koniec roku. A przedtem, w maju zapraszamy do udzia∏u w imprezie plenerowo-rowerowej. „Odjazdowy Bibliotekarz” to ogólnopolska, a w tym roku ju˝ mi´dzynarodowa akcja
promujàca ksià˝k´, bibliotek´ i zdrowy styl ˝ycia.
Razem z Bibliotekà w Wawrze zapraszamy do
udzia∏u w rajdzie wszystkich sympatyków ksià˝ki
i biblioteki. Wi´cej informacji o rajdzie na stronie
Biblioteki i w naszych placówkach.

Ma∏gorzata Kazimierska
mi: ambitny, trudny, utalentowany, wymagajàcy,
a nawet nadpobudliwy. Dzieci trafiajàce pod
opiek´ przedszkoli, szkó∏ i poradni przejawiajà
bardzo wiele umiej´tnoÊci, talentów i sprawnoÊci. Czy wszystkie te cechy mogà kwalifikowaç
dziecko do miana ucznia zdolnego? Podczas spotkania b´dziemy si´ wspólnie zastanawiaç, kim
jest uczeƒ zdolny i jak nie przeoczyç go w t∏umie?
Jak rozpoznaç jego predyspozycje i uzdolnienia?
Jak pomóc mu rozwijaç zainteresowania i twórcze pasje? Spróbujemy znaleêç recept´ na okreÊlenie dziecka zdolnego i wskazówki dla nauczycieli i rodziców, jak pracowaç z takim dzieckiem.
Na spotkanie serdecznie zapraszamy nauczycieli i rodziców. Harmonogram konferencji b´dzie dost´pny na stronach internetowych organizatorów, a tak˝e w placówkach oÊwiatowych
dzielnicy Weso∏a.

Magdalena Dworzyƒska
nauczyciel Przedszkola nr 261 „Pod D´bami”
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Judo Fight Club z Weso∏ej
wygrywa WOM 2013 !!!
Weso∏a by∏a w tym roku gospodarzem
Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y w Judo
we wszystkich kategoriach wiekowych, poczàwszy od dzieci, poprzez m∏odzików
i na juniorach m∏odszych koƒczàc. Nasza
Hala Sportowa w Starej Mi∏oÊnie przy ul.
Klimatycznej 1 goÊci∏a przez dwa dni startowe 6–7 kwietnia blisko 400 zawodniczek
i zawodników z 35 klubów Warszawy i Mazowsza. Nasz weso∏owski Judo Fight Club
reprezentowa∏o 41 sportowców – uczniów
wszystkich szkó∏ podstawowych i gimnazjalnych w Weso∏ej. ZdobyliÊmy 19 medali
w tym 6 z∏otych, 7 srebrnych i 6 bràzowych, oprócz tego szeÊç 5 miejsc i pi´ç 7
miejsc. W generalnej punktacji klubowej –
sumujàc wszystkie kategorie wiekowe –
zdobyliÊmy 113 pkt., co da∏o nam UKS JFC
– I Miejsce w generalnej punktacji Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y. Druga lokat´ zajà∏ AZS Uniwersytet Warszawski – 80
pkt., a trzecià UKJ AON Rembertów – 75

pkt. Przypomnijmy, ˝e w ubieg∏ym roku 2012 równie˝ wygraliÊmy, ale tylko jednym
punktem z drugim zespo∏em,
a w bie˝àcym roku ta ró˝nica
zwi´kszy∏a si´ do 33 pkt.
Na pewno do tak dominujàcej wygranej przyczyni∏y si´
„w∏asne Êciany”, zawody
obejrza∏o i kibicowa∏o na nich
przez dwa dni ponad 1000 os. WOM
w Weso∏ej to równie˝ sukces organizacyjny, nasza hala Êwietnie obs∏u˝y∏a zawodników i kibiców, nasi goÊcie byli pod wra˝eniem obiektu i na pewno b´dà mi∏o wspominaç zawody. Równie˝ mieszkaƒcy Weso∏ej z zaciekawieniem zaglàdali do hali, aby
zobaczyç, co si´ tam dzieje i wielokrotnie
poznawali, ˝e na trybunach siedzà ich sàsiedzi wraz z dzieçmi, rozpoznawali równie˝ walczàcych zawodników i od razu
przyst´powali do dopingu. Impreza taka

jak WOM w naszej dzielnicy to wielki zaszczyt dla naszego klubu oraz sposób
na rozpowszechnienie naszej dyscypliny judo. Idàc krok dalej za zaszczytami, chcemy
zaprosiç wszystkie dzieci na treningi judo
do naszego klubu na bezp∏atne treningi
w maju i czerwcu. Kontakt na www.judofightclub.pl.
Paƒstwa dzieci mogà do∏àczyç do jednego
z najlepszych klubów judo na Mazowszu.

Redakcja Judo Fight Club

WieÊci z Hipodromu

Ogromny sukces zawodniczki UKS Volteo

W dniu 25 maja podczas Pikniku Dzielnicy Weso∏a odb´dà si´ regionalne zawody
w skokach przez przeszkody, na które serdecznie zapraszamy.
Jest to coroczna impreza otwierajàca sezon w naszym OÊrodku. Organizatorzy zapewnili mnóstwo atrakcji, zarówno dla dzie-

Z przyjemnoÊcià informujemy,
˝e podczas zawodów mi´dzynarodowych w wolty˝erce rozgrywanych w Geel (Belgia) w dniach
12–14.04 nasza zawodniczka
Aleksandra Maziƒska zaj´∏a bardzo wysokie 3 miejsce w kategorii seniorek CVI 1*.
Aleksandra Maziƒska startowa∏a na koniu Jean Paul Sartre
i w klasyfikacji koƒcowej zdoby∏a
6,005 pkt. co da∏o jej trzecie
miejsce. Pierwsze i drugie miejce

obstawi∏y Niemki – Pauline Riedl na
koniu Delia z wynikiem 6,506 pkt
i Sonyariasa Duckhouse na koniu
ILPH Islay z wynikiem 6,088 pkt.
Naszej zawodniczce serdecznie
gratulujemy i ˝yczymy kolejnych
sukcesów.
Wi´cej informacji o wolty˝erce
i zawodach na stronie www.volteo.pl. Zapraszamy

Natalia Olesiƒska
Trener

ci, jak i doros∏ych (gry i zabawy ruchowe
na Êwie˝ym powietrzu, przeja˝d˝ki bryczkami, oprowadzanki na kucykach, zamki dmuchane, trampoliny, zje˝d˝alnie, miasteczko
survivalowe, miniquady).
JednoczeÊnie serdecznie zapraszamy
na nauk´ jazdy konnej dla poczàtkujàcych
i zaawansowanych.
Wszystkich zainteresowanych prosimy
o kontakt pod nr tel. 0-601-299-564.
Andrzej WaÊ
Wiceprezes Klubu

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Odwo∏any WOM i co dalej?
Pomimo wielkiego zaanga˝owania ze strony Dzielnicy oraz owocnej wspó∏pracy
ze Szkolnym Zwiàzkiem
Sportowym, zawody XL Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y w biegach prze∏ajowych jednak si´ nie odby∏y.
Na przeszkodzie stan´∏a...
pogoda. Tegoroczna przed∏u˝ajàca si´ zima i nast´pujàce po niej roztopy sprawi∏y, ˝e teren Hipo-

dromu nie nadawa∏ si´ do przeprowadzenia zawodów, co podczas wizji lokalnej 02.04 ocenili
delegaci Zwiàzku. Planowana na po∏ow´ kwietnia 40. edycja zawodów zosta∏a odwo∏ana.
Oficjalny organizator zawodów, czyli Szkolny
Zwiàzek Sportowy potwierdzi∏ jednak, ˝e Weso∏a pozostanie organizatorem zmagaƒ w biegach prze∏ajowych. Kolejna edycja ma odbyç
si´ o tradycyjnej dla tej dyscypliny porze roku,
czyli jesienià. Przedstawiciele Zwiàzku podkreÊlili dobre warunki terenowe weso∏owskiego Hipo-

Sport w Weso∏ej – KS Weso∏a
Wiosenna ciep∏a pogoda zach´ca do aktywnoÊci na Êwie˝ym powietrzu, szczególnie gdy
mamy jeszcze w pami´ci niekoƒczàcà si´ zim´.
Min´∏o ju˝ kilka tygodni od czasu, gdy nasi pi∏karze wznowili po zimie treningi na boiskach.
Same treningi to jednak nie wszystko, zawodnicy KS Weso∏a biorà równie˝ udzia∏ w licznych
meczach oraz turniejach. Od poprzedniej wiosny, pomimo ˝e up∏ynà∏ tylko rok, znacznie si´
rozwin´liÊmy – nasze dzia∏ania przyciàgn´∏y
wielu m∏odych sportowców. W ka˝dym roczniku podwoi∏a si´ liczba trenujàcych pi∏karzy.

Przyjmujàc nowych zawodników, rozszerzyliÊmy kadr´ trenerskà oraz utworzyliÊmy wiele
nowych grup. Nasi trenerzy nie tylko uczà, jak
dobrze graç w pi∏k´, ale równie˝ kszta∏tujà
przysz∏ych sportowców oraz wychowujà m∏odych pi∏karzy. Zarówno zimà jak i latem Klub
organizuje obozy sportowe, na które zawsze
wyje˝d˝a spora grupa naszych pi∏karzy. Ostatnie ferie zimowe nasi pi∏karze sp´dzali na
obszarze Jury Krakowsko-Cz´stochowskiej
u podnó˝y ruin olsztyƒskiego zamku. Podczas
najbli˝szego lata Klub zabierze naszych za-

PTTK zaprasza

Kierownik wycieczki: Bo˝ena Jaêwiƒska, tel. 510
079 422.

Dla mi∏oÊników dwóch kó∏ek wycieczka
rowerowa:

Dla mi∏oÊników kajaków:

Wycieczka odb´dzie si´ do pobliskiego Ossowa, miejsca najgor´tszych walk Bitwy Warszawskiej 1920 roku. B´dziemy mieli mo˝liwoÊç zwiedzenia miejsc zwiàzanych z historii wojny polsko-bolszewickiej, o których opowie nam i oprowadzi ksiàdz opiekujàcy si´ miejscami pami´ci. Obejrzymy tak˝e pawilon ekspozycyjny „Panorama
Ossowska” – przy szkole w Ossowie, gdzie znajduje si´ m.in. mapa plastyczna bitwy. W Ossowie
przewidziane jest ognisko z pieczeniem kie∏basek.
Informacje praktyczne:
Termin: 8 czerwca 2013 r.
Wyjazd: o godz. 10. 00 z miejsca piknikowego
przy ratuszu dzielnicy Weso∏a, przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku w Weso∏ej. Ca∏a trasa ma ok.
40 km (w obie strony).
Wpisowe: 10 z∏ doroÊli, 5 z∏ dzieci do 15 roku ˝ycia (zbierane wpisowe jest przeznaczone na pokrycie kosztów przewodnika po Ossowie oraz
za zgod´ na palenie ogniska).
Uwaga: Wszyscy uczestnicy obowiàzkowo jadà
w kaskach. Nale˝y zabraç ze sobà zapas picia
i prowiant na drog´, a tak˝e kie∏baski na ognisko.
Dzieci: W wycieczce dzieci mogà braç udzia∏ jedynie
pod opieka rodziców lub opiekunów. Bardzo
prosimy o rozwa˝nà ocen´, czy Paƒstwo (lub
w szczególnoÊci dzieci) podo∏ajà trudom wycieczki.
Trasa jest ∏atwa, tempo nie b´dzie du˝e, b´dà postoje, ale trasa to bez ma∏a 40 km, wi´c nie taka
krótka...
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Szykuje si´ nie lada gratka 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.
Opis sp∏ywu:
Dzieƒ pierwszy. Zaczynamy na 81 km rzeki
w miejscowoÊci ¸ukomie. Tutaj zaczyna si´ odcinek rzeki zag∏´biony w morenowe wzgórza, bardziej urozmaicony od uregulowanego górnego
odcinka. Czekajà nas zwalone drzewa, ∏atwe
do wymini´cia, m∏yny i leÊne prze∏omy. Koƒczymy w miejscowoÊci Studzieniec na 67 km.
Dzieƒ drugi. Poczàtek w CieÊlinie na 38 km.
Liczne zwalone drzewa, ruiny m∏ynów, bystrza.
Ale wszystkie mo˝liwe do przep∏yni´cia. Koniec
w Parzeniu, na 21 km.
Dzieƒ trzeci. Zaczynamy w Parzeniu. Mijamy
Sikórz ze zniszczonymi jazami. I tutaj zaczyna si´
naj∏adniejszy odcinek Skrwy – p∏ynie przez las,
g∏´bokim wàwozem, stanowiàcym rezerwat
przyrody Sikórz. Po kilku kilometrach dolina rozszerza si´, pojawiajà si´ nadbrze˝ne ∏àki.
Koƒczymy w miejscowoÊci Cierszewo (2 km),
gdzie rzeka tworzy rozlewisko przed wp∏yni´ciem do Wis∏y.
Informacje praktyczne:
Wyjazd: 14 czerwca 2013, zbiórka na parkingu pod
halà sportowà przy ul. Pogodnej o godz. 7.30.

dromu oraz docenili zaanga˝owanie w przygotowanie imprezy ze strony Dzielnicy, dlatego te˝
jeszcze w tym roku do Weso∏ej przyjadà m∏odzi
biegacze z ca∏ej Warszawy.
Osoby odpowiadajàce ze strony Dzielnicy
Weso∏a za przygotowanie zawodów XL Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y chcà podzi´kowaç wszystkim osobiÊcie zaanga˝owanym
w organizacj´ imprezy oraz wyraziç nadziej´,
˝e mimo niepowodzenia wiosennej edycji,
równie˝ jesienià b´dzie mo˝na liczyç na
wspó∏prac´ z ich strony.

Karol Dziwiƒski
wodników w Bory Tucholskie. Profesjonalne
treningi oraz spójny system szkolenia wzorowany na najlepszych europejskich klubach to
kluczowe elementy naszej akademii pi∏karskiej. JeÊli Wasze dziecko marzy o byciu pi∏karzem, nie warto odk∏adaç decyzji na jutro –
zapraszamy ju˝ dziÊ!
Krzysztof Adamski
Klub Sportowy Weso∏a prowadzi
szkolenie w sekcjach badmintona,
szachów i tenisa sto∏owego. Przyjdê,
zobacz i do∏àcz do nas! Szczegó∏y na
stronie Klubu: www.kswesola.pl.

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.
Wy˝ywienie: obiadokolacja 14 czerwca, Êniadanie, suchy prowiant i obiad 15 i 16 czerwca.
Zg∏oszenia: do 5 czerwca 2013 r.
Kierownik wyjazdu: Anna Ksi´˝opolska, tel. 602
344 309.

Informujemy tak˝e, ˝e zosta∏o nam jeszcze kilka miejsc na wycieczk´ szlakiem Jurajskich zamków, warowni i ostaƒców
w dniach 25–26 maja. Kierownik: Marcin
J´drzejewski, tel. 601 31 48 22. Mo˝na tak˝e w ramach last minute zapisywaç si´
na otwarcie sezonu kajakowego na malowniczych rzekach Lubelszczyzny: Bystrzycy (na odcinku od Piotrowic do Zalewu
Zemborzyckiego) oraz Wieprza (od ¸´cznej
do Kijan) w dniach 11–12 maja. Kierownik:
Wojciech Chmielewski, tel. 502 278 790.
Serdecznie zapraszamy do udzia∏u.

Zarzàd Ko∏a
Szczegó∏owe informacje
i zg∏oszenia na nasze wycieczki za
poÊrednictwem strony internetowej
www.pttkwesola.pl.
Nr 147 / Maj 2013
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Weso∏owskie Gimnastyczki
Wicemistrzyniami Mazowsza UKS-ów
18 kwietnia odby∏y si´ Otwarte Mistrzostwa
Mazowsza w Gimnastyce Sportowej. Kolejny ju˝
raz (osiemnasty) organizatorem zawodów jest Garwolin. W zawodach biorà udzia∏ najm∏odsi zawodnicy – dzieci z klas 0–IV. Naszà dzielnic´ reprezentowa∏o 16 dziewczynek ze szkó∏ weso∏owskich, trenowanych przez panià mgr Bo˝en´ Borys. W zawodach uczestniczy∏o 86 dziewczynek z Warszawy,
Garwolina, Radomia, Miƒska Mazowieckiego,
a tak˝e z Lublina i Bia∏ej Podlaskiej, gdy˝ zawody
majà charakter otwartych mistrzostw.
W reprezentacji Weso∏ej wystàpi∏y: rocz.
2006: Zuzia Ozimkowska i Kasia Siembida –
SP 172, rocz. 2005: Iga Farhan, Eliza Goca, Gabrysia Sasim, Brygida Michalczyk i Weronika
Twardowska – SP 172, rocz. 2004: Ania Konop-

ka – SP 171, Zuzia Grzegorczyk – SP 335 i Angelika Szor – SP 172, rocz. 2003: Ela Zyskowska,
Ola Kluczek, Natalia Nalborczyk, ¸ucja Wróbel –
SP 172 i Maja Szmytkowska – SP 173 oraz
rocz. 2002: Oliwia Marczak – SP 172 .
Zawody sà rozgrywane w trójboju – çwiczenia wolne, çwiczenia równowa˝ne na ∏aweczce
i skok przez koz∏a. Dru˝ynowo reprezentacja
Weso∏ej uplasowa∏a si´ na drugim miejscu. Zwyci´˝y∏a SP nr 5 z Garwolina, która wyprzedzi∏a
naszà dru˝yn´ zaledwie o 2 punkty. Trzecie miejsce zaj´∏a SP nr 6 z Miƒska Mazowieckiego.
W dru˝ynie startowa∏y 4 zawodniczki, po jednej
z klas I, II, III i IV. W Weso∏owskiej dru˝ynie by∏y
to Weronika Twardowska, Ania Konopka, Natalia Nalborczyk i Oliwia Marczak.
Indywidualnie najlepsze miejsca zaj´∏y:
Oliwia Marczak, która
SEKCJA ¸UCZNICZA UKS WESO¸EK
zdoby∏a z∏oty medal
prowadzi nabór dziewczàt i ch∏opców rocznik 1997–2004.
za çwiczenia wolne,
Natalia Nalborczyk –
Kontakt: Prezes UKS WESO¸EK – Barbara Koz∏owska,
bràzowy medal w trójtel. 504 368 502 lub e-mail hanna.kozlowska1@op.pl.
boju, Weronika Twar-

dowska – srebrny medal w trójboju kl. I, Kasia
Siembida i Zuzia Ozimkowska – bràzowy medal
w trójboju rocz. 2006 oraz Brygida Michalczyk
otrzyma∏a dyplom za V miejsce w klasach I.
Ta pi´kna impreza zakoƒczy∏a si´ pokazami
akrobatyki w wykonaniu uczennic z Radomia
i cheerleaderek z Garwolina. Transport na zawody zapewnili rodzice, którzy poÊwi´cili swój
czas, umo˝liwiajàc dzieciom wzi´cie udzia∏u
w tej imprezie. Zawody otworzy∏ Burmistrz Garwolina, by∏y te˝ miejscowe w∏adze samorzàdowe oraz Dyrektor Zespo∏u Szkól nr 5 z Garwolina. PodkreÊla to rang´ tej imprezy zorganizowanej przecie˝ dla najm∏odszych.

Bo˝ena Borys

SP 353 Mistrzem Prawego Brzegu Warszawy w Szachach

19 kwietnia w Zamku Królewskim zosta∏ rozegrany Fina∏owy Dru˝ynowy Turniej Szkó∏ Podstawowych Prawobrze˝nej Warszawy w Szachach,

którego inicjatorem by∏ senator Marek Borowski. W rozgrywkach zagra∏y
wy∏onione najlepsze dru˝yny z dzielnic prawego brzegu Warszawy. Dzielnic´ Weso∏a reprezentowa∏a dru˝yna
z SP 353 oraz dru˝yna ∏àczona, w której sk∏adzie zagrali: Bernard K∏opocki, Grzegorz Kordula, Marcin PaczeÊniak, Zuzanna Kordula, Faustyna K∏opocka (uczniowie SP 173) oraz
Jan Sa∏uda uczeƒ SP 171. Faworytem turnieju by∏a dru˝yna z SP 353,
która przez ca∏e zawody grajàc w czo∏ówce,
uplasowa∏a si´ na pierwszym miejscu, zdobywajàc du˝à przewag´ nad rywalami. Zwyci´ska

dru˝yna zagra∏a w sk∏adzie: Mariusz Woênica,
Patryk Bartold, Konrad Jaƒczuk, Zuzanna ¸aszczuk, Zofia ¸aszczuk. W klasyfikacji indywidualnej uczniowie SP 353 uzyskali równie˝
bardzo wysokie wyniki. Na I szachownicy najlepszy wynik w turnieju uzyska∏ Mariusz Woênica. Najwi´cej punktów na IV szachownicy w rozgrywkach zdoby∏a równie˝ Zuzanna ¸aszczuk.
Druga dru˝yna z dzielnicy Weso∏a tak˝e uzyska∏a bardzo dobry wynik, zajmujàc wysokie
IV miejsce, tu˝ za podium.
Gratulujemy zwyci´stwa oraz ˝yczymy kolejnych sukcesów.

Teresa Osypiuk

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

05-077 Warszawa-Weso∏a
UL. JEèDZIECKA 4
Tel. 693 84 22 84 – 24 h
(22) 773 18 61 – 9-17
E-mail: autobartosz@o2.pl
www.autobartosz.prv.pl
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Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP 3 5 3

– ostatni z edycji Grand Prix
W sobot´ 20 kwietnia w Szkole Podstawowej
353 zosta∏ rozegrany I Turniej Szachowy o Puchar
Dyrektora SP 353. Po wspania∏ym sukcesie w Fina∏owym Turnieju Prawobrze˝nej Warszawy szachiÊci naszej szko∏y mieli okazj´ do kolejnej rywalizacji, walczàc o Puchar Dyrektora SP 353. Turniej ten by∏ jednoczeÊnie ostatnim z edycji Grand Prix. Organizatorami zawodów byli Uczniowski Klub Sportowy
„Gambit”-Weso∏a oraz Szko∏a Podstawowa 353.
Najlepszymi wÊród zawodników w ca∏ej
edycji Grand Prix okazali si´:
I miejsce – Cezary Kowal – MKS Polonia Warszawa
II miejsce – Joanna Kaczmarska – UKS MDK Otwock
III miejsce – Tomasz Woênica – MKS Polonia Warszawa

W turnieju wy∏oniono równie˝ zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w poszczególnych kategoriach. Najlepszym zawodnikiem z III kategorià
szachowà okaza∏ si´ Maciej Groszyk – UKS
„Gambit”-Weso∏a.
WÊród szachistów z IV kategorià szachowà najwi´cej punktów uzyska∏ Jan Sa∏uda – UKS „Gambit”-Weso∏a (uczeƒ SP 171). Najlepszym zawodnikiem z V kategorià zosta∏ Szymon Osypiuk UKS
„Gambit”-Weso∏a (uczeƒ Gimnazjum 119). Natomiast najlepszym zawodnikiem bez kategorii szachowej okaza∏ si´ Mi∏osz Siepsiak – uczeƒ SP 353.
Puchar Dyrektora dla najlepszego zawodnika SP 353 wywalczy∏ Mariusz Woênica.

Tenisowe sukcesy w Weso∏ej
ZakoƒczyliÊmy II edycj´ cyklu turniejów tenisowych CCS SPORTTEAM TOUR!
To by∏y wyjàtkowe rozgrywki. Na ka˝dej imprezie goÊciliÊmy tenisistów z ró˝nych stron Polski
oraz przedstawicieli Warszawsko Mazowieckiego
Zwiàzku Tenisowego. By∏y spotkania z utytu∏owanymi reprezentantami naszego kraju, w tym miejscu pragniemy podzi´kowaç Klaudii Jans-Ignacik

(finalistka French Open 2012), która swojà obecnoÊcià uÊwietni∏a nasze rozgrywki. Ka˝dy turniej
cieszy∏ si´ du˝à frekwencjà, a podsumowujàc pi´ç
imprez, mo˝emy pochwaliç si´ udzia∏em prawie 300 zawodników, którym towarzyszyli i aktywnie kibicowali rodzice – dzi´kujemy!
CCS Sportteam Tour to równie˝ niesamowite na-

grody. Wszyscy uczestnicy otrzymywali pakiety upominkowe i okolicznoÊciowe prezenty. Na zwyci´zców czeka∏y atrakcyjne telefony komórkowe, a w finale – turnieju Masters – tablety i smartfony firmy
Alcatel. Tak fantastycznà opraw´ zawdzi´czamy
spó∏ce Cyfrowe Centrum Serwisowe SA, która od
dwóch lat wspiera tenis dzieci´cy, dba o rozwój programu PZT Tenis10 i jest sponsorem tytularnym naszych rozgrywek. Dzi´ki zaanga˝owaniu Cyfrowego
Centrum Serwisowego zawodniczki i zawodnicy
mieli zapewnione wspania∏e nagrody oraz komfortowe warunki do gry i rozwijania swoich umiej´tnoÊci, za co pragniemy bardzo podzi´kowaç.
Charakterystycznà cechà rozgrywek CCS
Sportteam Tour by∏y animacje sportowe oraz testy sprawnoÊciowe dla wszystkich ch´tnych,
które sprawi∏y m∏odym uczestnikom wiele radoÊci i urozmaici∏y tenisowe zmagania.
W eliminacjach do turnieju Masters zawodnicy z sekcji tenisowej Sportteam Weso∏a zajmo-

WÊród pozosta∏ych zawodników zosta∏y rozlosowane 3 nagrody rzeczowe.
Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody zwyci´zcy otrzymali z ràk dyrektora SP 353 Katarzyny
G∏usek-Wojciechowicz. Gratulujemy osiàgni´tych
wyników.

Teresa Osypiuk
wali medalowe miejsca, udowadniajàc swojà
wysokà form´ i umiej´tnoÊci.
W turnieju podsumowujàcym cykl CCS Sportteam Tour nasza reprezentantka Natalia Ochab
wywalczy∏a III miejsce w cz´Êci oficjalnej,
a w kategorii klubowej Natalia Warcaba i Bartosz Jasik zdobyli z∏oto, srebrne medale wywalczyli Gustaw Owczarski i Wiktor Szczepura, natomiast III miejsca zaj´li Julianna Horyniec, Krzysztof Zi´tkiewicz i Jan Okurowski.
Jeszcze raz dzi´kujemy wszystkim za udzia∏, sportowe emocje w duchu fair play i wspólnà zabaw´.
Jest nam bardzo mi∏o, ˝e przygotowane imprezy cieszy∏y si´ Paƒstwa uznaniem, a zawodnicy ch´tnie
brali udzia∏ w tenisowych zmaganiach. Ju˝ dziÊ zapraszamy na III edycj´ CCS Sportteam Tour i obiecujemy wiele atrakcji. Zdj´cia, wynik i relacje z rozegranych imprez znajdujà si´ na stronie www.sportteam.pl oraz na Facebooku – Sportteam Zdrowy Styl.
Z tenisowymi pozdrowieniami i ˝yczeniami
wielu sukcesów – organizatorzy: UKS Sportteam.
Tomasz Urbanek – Sportteam

XXIII Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów M∏odszych

W dniach 16–17 marca w Zgierzu odby∏y si´
Mistrzostwa Polski Juniorów M∏odszych w ∏ucznictwie. UKS WESO¸EK reprezentowali: Anastazja
Stachwiuk, Klaudia ¸adziak, Joanna Bucior
TERMIN:
Uczniowski Klub Sportowy
oraz Mateusz Siwek.
I turnus 01–06 lipca
W turnieju wzi´∏o
II turnus 08–12 lipca
udzia∏ 211 zawodniIII turnus 15–20 lipca
ków reprezentujàcych
zaprasza dzieci i m∏odzie˝ na
IV turnus 22–27 lipca
kluby z ca∏ego kraju.
13
KOSZT: 400 z∏
PÓ¸KOLONIE LETNIE 20
Rywalizacja by∏a bardzo zaci´ta i sta∏a na
W PROGRAMIE:
wysokim poziomie.
• nauka wolty˝erki • nauka obchodzenia si´ z koƒmi •
zaj´cia z akrobatyki i gimnastyki • gry i zabawy ruchowe • obiad
Wyczerpujàce,
dwudniowe
zmagaMIEJSCE:
nia nie przynios∏y nieSzwadron Jazdy RP, ul. Szkolna 14, Stara Mi∏osna, 05-077 Warszawa.
stety naszym zawodnikom sukcesu w poInformacje i zg∏oszenia pod numerem tel.: 664 720 615
staci miejsca na pow w w. v o l t e o . p l
dium, ale na pochwa-

VOLTEO
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∏´ zas∏uguje ich dzielna postawa oraz determinacja i wola walki.
˚yczmy naszym ∏ucznikom wytrwa∏oÊci i konsekwencji w treningach, aby niezra˝eni drobnymi pora˝kami dà˝yli do osiàgania jak najlepszych wyników.

Mateusz Siwek
Zawodnik UKS WESO¸EK
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Rocznica Êmierci Jana Paw∏a II
W dniu 7 kwietnia 2013 r. o godz. 19.00
w koÊciele OpatrznoÊci Bo˝ej przy ul. ks.
Piotra Skargi 2 w Weso∏ej Centrum odby∏
si´ koncert chóru gospel Soul Connection,

nym zainteresowaniem mieszkaƒców naszej dzielnicy. Podczas tego ˝ywio∏owego
koncertu publicznoÊç klaska∏a w d∏onie
i g∏oÊno Êpiewa∏a. Chór zaÊpiewa∏ m.in.
„I go to the rock” z filmu „The preacher's
wife” (˚ona pastora) z repertuaru Whitney
Houston, „Bless me” Donalda Lawrence’a,
„Hosanna” Kirka Franklina, a na koniec umi∏owanà przez Jana Paw∏a II
„Bark´”. W uroczystoÊci

wzi´li udzia∏ m.in. Pan Edward K∏os Burmistrz Dzielnicy Weso∏a, jego zast´pca Pan
Marian Mahor oraz Pani Gra˝yna Weber
Radna Dzielnicy Weso∏a.
Organizatorami koncertu byli Rada i Zarzàd
Dzielnicy Weso∏a oraz Ojciec Mariusz T∏okiƒski
– Proboszcz Parafii OpatrznoÊci Bo˝ej.

Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

nad którego dzia∏alnoÊcià
mecenat sprawuje Centrum
Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Po∏udnie. Wyst´p
poÊwi´cony by∏ 8. rocznicy
Êmierci papie˝a Jana Paw∏a II i spotka∏ si´ z ogrom-

Spacery po Weso∏ej
najbli˝szym czasie po raz drugi odb´dzie si´ cykl spacerów
po naszej dzielnicy. Autorski program przygotowujà wykwalifikowane warszawskie przewodniczki, które w trakcie spacerów zaprezentujà uczestnikom histori´ najm∏odszej warszawskiej dzielnicy
i z pewnoÊcià opowiedzà szereg nowych ciekawych anegdot o Weso∏ej. Pierwsza wycieczka pt. „Dlaczego Mi∏osna?” rusza ju˝ w sobot´
18 maja o godz. 11.00 spod koÊcio∏a Êw. Antoniego, ul. Borkowska 1.
Bli˝sze informacje o tematach i terminach wycieczek wkrótce b´dà
dost´pne na stronie www.wesola.waw.pl.

W

Karolina Baranowska
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

„Dziewczyny, bàdêcie dla nas dobre na wiosn´”
Pod takim tytu∏em odby∏
si´ kolejny, szósty ju˝ koncert
„Niebieskich Migda∏ów”, zespo∏u, który chyba ju˝ na sta∏e, miejmy nadziej´, wpisa∏
si´ w kulturalny kalendarz
naszej dzielnicy. Amatorzy,
ale wielcy, utalentowani pasjonaci jak zwykle stworzyli
wspania∏e widowisko. Hity polskie i niepolskie wype∏ni∏y ten niezapomniany program, a repertuar
powa˝niejszy przeplatany by∏ l˝ejszymi utworami
i scenkami humorystycznymi. ArtyÊci urzekali
wdzi´kiem i strojami i nawet fakt, ˝e cz´Êç zespo∏u
by∏a mocno przezi´biona, nie zepsu∏ widowiska.
Z koncertu na koncert przybywa fanów grupy,
a co za tym idzie i widzów. Tym razem widownia p´ka∏a w szwach, a dla tych, którzy si´ nie
zmieÊcili, trzeba by∏o zdemontowaç drzwi do sali widowiskowej.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Ju˝ trzeci rok zespó∏ rozwija si´ pod skrzyd∏ami OÊrodka Kultury w Weso∏ej i pod czujnym
okiem znanego dziennikarza muzycznego Lecha
Nowickiego (dawniej mieszkaƒca Weso∏ej) oraz
El˝biety Strykier, która pracuje nad emisjà g∏osu.

Na potrzeby programu powsta∏ równie˝
wiersz autorstwa Marcina Webera, dedykowany
fanom „Niebieskich Migda∏ów”:
Wiosna idzie
Zerknà∏em z rana w poczty mojej otch∏aƒ
Przysz∏a dziÊ do mnie wieÊç wielce radosna
Otó˝ od Jas∏a idzie i od Krosna
Wiosna idzie, prosz´ paƒstwa, idzie wiosna
Bo zima ma pewien powa˝ny mankament
Szczególnie gdy jest si´ nieco starszym panem
Bo zimà dziewczyny bywajà niestety
Jak na mój gust zbyt grubo ubrane

W sk∏ad „Niebieskich Migda∏ów” wchodzà:
Kasia Szybiƒska, Ewa Zieliƒska, Gra˝yna Bany,
Ania Przygoda, Ala Gurba, Ela Rokicka, Tatiana Kentla, Krysia Mieszkowska, Ewa Rakowska,
Krzysiek Jastrzàb, Marcin Weber.

Ale, na szcz´Êcie, rok ma cztery pory
Wi´c cieszy si´ Wola i Stara Mi∏osna
Dlatego z radoÊcià oznajmiç jestem skory
Wiosna idzie, prosz´ panów, wreszcie idzie wiosna

Gra˝yna Weber
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„PIKNIK WESO¸A”
W dniu 25 maja 2013 roku tradycyjnie na terenach Szwadronu Jazdy RP w Starej Mi∏oÊnie
odb´dzie si´ PIKNIK WESO¸A. W tym dniu zapewnimy uczestnikom imprezy bogaty program estradowy i rekreacyjny. Zaproponujemy
gry i zabawy, zawody sportowe, pokazy plenerowe, place rekreacyjne i wiele innych atrakcji.
Sponsorem strategicznym imprezy sà K&M DELIKATESY oraz Piekarnie–Cukiernie PUTKA

25 maja 2013 r.
Teren hipodromu Szwadronu Jazdy RP,
ul. Szkolna 14, Warszawa

PROGRAM IMPREZY*
13.00 do 19.00
• Miasteczko Zabaw (dla dzieci w wieku przedszkolnym)
• Miasteczko Samochodowe: stoiska firm motoryzacyjnych
• Miasteczko Ekologiczne: warsztaty plastyczne dla
najm∏odszych, gry edukacyjne (memo, planszowe,
ekopuzzle), wykonywanie zabawek i przedmiotów
u˝ytecznych z domowych odpadów, wykonywanie
ekoinstrumentów, konkursy i zabawy ruchowe
• Miasteczko Ceramiczne pod nazwà II Festiwal „Ceramika. Moc ˚ywio∏ów”: kiermasz r´kodzie∏a,
warsztaty ceramiki, malowanie biskwitów, warsztaty tworzenia bi˝uterii, konkurs toczenia na kole
garncarskim, pokaz wypa∏u w technice raku
• Miasteczko Zdrowia: profilaktyka chorób odtytoniowych i pneumologicznych, badanie cholesterolu i punkty konsultacyjne szczepieƒ ochronnych
• Miasteczko Wojskowe: prezentacja sprz´tu wojskowego, w tym czo∏gu PT91 TWARDY
• Punkt Promocji Dzielnicy: wystawa fotografii
z konkursu WESO¸A – NIEZNANE OBLICZA
• strefa sponsorska: stoiska i materia∏y reklamowe
osób, firm i instytucji, które przyczyni∏y si´ do organizacji imprezy
• sport: rozgrywki i miniturnieje sportowe w pi∏ce
no˝nej oraz siatkowej
• rekreacja: konkurencje indywidualne, rodzinne
i zespo∏owe
• animatorzy w bajkowych przebraniach, szczudlarze
• rozrywka: plac zabaw (dmuchaƒce)
• pokazy udzielania pierwszej pomocy
13.00–17.00
• wyst´py amatorskie na scenie (placówki oÊwiatowe)
• Regionalne zawody w skokach przez przeszkody
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Weso∏a (pi´ç konkurencji hippicznych)

Wydarzenia kulturalne w maju
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

11 maja (sobota), godz. 17.00
ZMYS¸OWA PODRÓ˚ – „Ucho na Êwiat”.
Pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y Krzysztofa Âwidraka.
Podczas spotkania zabierzemy widzów
do wspania∏ej, tajemniczej, mistycznej, szalonej,
ale równie˝ niebezpiecznej krainy dêwi´ków
Êwiata. I to wszystko bez paszportu, biletu, kolejek i trudnych pytaƒ przy odprawie.
Program sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci. Pierwsza, to
wciàgajàca opowieÊç o tym jak „dêwi´czà” Himalaje na wysokoÊci 5 tys. metrów, Ocean Indyjski
z perspektywy wydrà˝onej z drzewa pirogi, Sahara, metafizyczne Waranasi oraz co s∏ychaç
w chmurach w okolicy pasma Annapurny. B´dzie
o ciszy i dêwi´kach stolicy Madagaskaru oraz
o klasztorze buddyjskim w miejscu, gdzie mieszka
Dalajlama. Potem zaprosimy wszystkich na oryginalnà podró˝ dêwi´kowà. To ok. 20-minutowa

„pocztówka dêwi´kowa” zmontowana z dêwi´ków przywiezionych z ró˝nych stron Êwiata. Ale na
s∏uchaczy czeka pewna niespodzianka. Poniewa˝
zwykle s∏uchamy oczami, a nie uszami, dlatego goÊciom damy specjalne opaski na oczy, ˝eby byç
mo˝e pierwszy raz w ˝yciu pos∏uchali tylko uszami.

18 maja (sobota), godz. 18.00
GDYBYM MIA¸ GITAR¢...
Program muzyczny z∏o˝ony ze znanych i lubianych piosenek z minionych lat w wykonaniu
Wies∏awa Kowalskiego. Zapraszamy do wspólnego Êpiewania!

25 maja (sobota), godz. 13.00
II FESTIWAL „CERAMIKA. MOC ˚YWIO¸ÓW”.
W programie: kiermasz r´kodzie∏a artystów
ceramików i pracowni ceramicznych, warsztaty
dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych, konkurs toczenia na kole garncarskim, pokaz wypa∏u ceramiki
i inne atrakcje!
Festiwal odb´dzie si´ w ramach PIKNIKU
WESO¸A organizowanego przez Dzielnic´
Weso∏a m.st. Warszawy na terenie Szwadronu Jazdy RP w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Szkolnej 14. Szczegó∏y na stronie www.domkultury
wesola.net.

POLSKIE BARWY NARODOWE. Pochodzenie,
symbolika – DZIE¡ FLAGI.
Prelekcja Leszka Rodziewicza, historyka i inicjatora Dnia Flagi, poÊwi´cona symbolice i pochodzeniu barw narodowych.

nych czasach, wydobytych z zapomnienia przez
znanego amerykaƒskiego gitarzyst´ i kompozytora muzyki filmowej Raya Coodera. Kamera Êledzi
prac´ muzyków w studio oraz ich codzienne ˝ycie
w Hawanie. Dokument obejmuje dwa koncerty
w Amsterdamie oraz wyst´p w Carnegie Hall
w Nowym Jorku, latem 1998 roku, prawdopodobnie ostatni, który muzycy dali w tym sk∏adzie.
Obsada: Compay Segundo, Eliades Ochoa, Ry
Cooder, Joachim Cooder, Ibrahim Ferrer, Omara
Portuondo, Rubén González, Orlando „Cachaito”
López, Amadito Valdés, Manuel „Guajiro” Mirabal, Barbarito Torres, Pío Leyva, Manuel „Puntillita” Licea, Juan de Marcos González. Re˝yseria:
Wim Wenders.

10 maja (piàtek), godz. 10.50

19 maja (niedziela), godz. 16.00

Filia OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a

OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH

„POGODNA”
Os. Stara M∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa, tel. 22 427 37 74
pogodna@domkulturywesola.net

7 maja (wtorek), godz. 18.00

NA KRÓLEWSKIM BALU.
Koncert taneczny z cyklu „Filharmonia Narodowa dla dzieci” w wykonaniu pary tancerzy
Baletu Dworskiego Cracovia Danza.
Zapraszamy ma∏ych melomanów na królewski
bal na Zamku Wawelskim. Muzyka grana na
dawnych instrumentach i renesansowe taƒce
z∏o˝à si´ na barwnà opowieÊç o dworze Zygmunta Starego i Królowej Bony.

18.00–19.00

Z¸OTE PRZEBOJE. Recital Rafa∏a Sadowskiego.
W repertuarze evergreeny wielkich artystów,
m.in. Franka Sinatry, Elvisa Presleya, Krzysztofa
Krawczyka i Czerwonych Gitar.

POLSKIE TRADYCJE ZWIÑZANE ZE ÂWI¢TEM
BO˚EGO CIA¸A. Prelekcja z pokazem slajdów oraz warsztaty plastyczne dla dzieci.
W programie prelekcji: tradycje legendy oraz
wierzenia zwiàzane ze Êwi´tem, ró˝ne formy obchodów Êwi´ta, procesja w strojach ∏owickich,
kwietne kobierce, Lajkonik i Król Kurkowy.
Podczas warsztatów dzieci stworzà „dywan”
inspirowany tradycyjnymi kwietnymi kobiercami
wed∏ug wzoru i w∏asnych pomys∏ów przy wykorzystaniu ró˝nych materia∏ów plastycznych.
Liczba miejsc ograniczona, obowiàzujà zapisy
pod nr tel. 22 427 37 74. Prowadzenie: Agnieszka Tomaszczuk-Roso∏owska.

• koncert zespo∏u C.O.D. laureata konkursu ROCK

17 maja (piàtek), godz. 19.00

23 maja (czwartek), godz. 19.00

* Uwaga, organizator zastrzega sobie mo˝liwoÊç
wprowadzenia zmian w programie imprezy.

BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
Film dokumentalny o grupie kubaƒskich muzyków grajàcych ze sobà jeszcze w przedrewolucyj-

NASTROJE I FASCYNACJE. Wernisa˝ wystawy
Izabeli Filipow.

13.00–19.00
gastronomiczne (grill, dania obiadowe,
s∏odycze, lody, napoje, piwo), stoiska handlowe
(zabawki, balony, itp.)

• stoiska

16.00–16.30

• pokaz wolty˝erki
16.00–17.00
• zawody cyklotrialowe (rowerowy tor przeszkód)
17.00–18.00

• program artystyczny
ON 2012
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12 maja (niedziela), godz. 18.00

OK Weso∏a
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W Bibliotece Publicznej...
Konkurs
– Ekslibris Biblioteki
Z okazji 60. urodzin Biblioteki og∏aszamy konkurs
na ekslibris. Konkurs ma
charakter otwarty, mogà
w nim uczestniczyç wszyscy
twórcy, nie tylko profesjonalni. Do udzia∏u w konkursie zapraszamy osoby pe∏noletnie. Szczegó∏owe informacje i regulamin sà zamieszczone na naszej stronie www.wesola.e-bp.pl.

Konkurs
„Objazdowy Czytelnik”
Zapraszamy wszystkich
Czytelników do odwiedzenia naszych filii i zapoznania si´ z bibliotekami w sàsiedniej dzielnicy Wawer.
W ka˝dym punkcie Czytelnik otrzyma pieczàtk´ potwierdzajàcà odwiedziny. Formularze do konkursu sà dost´pne na stronie internetowej i w naszych placówkach. Rozwiàzanie konkursu odb´dzie si´
na mecie Odjazdowego Bibliotekarza (11.05.2013 godz. 14.00).
Atrakcyjne nagrody ksià˝kowe czekajà!

Odjazdowy Bibliotekarz Wawer-Weso∏a
Odjazdowy Bibliotekarz to ogólnopolska
akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i mi∏oÊnicy ksià˝ek oraz rowerów, przeje˝d˝ajàc
przez miasto lub okolic´, mogà przyjemnie
i aktywnie sp´dziç wiosenne popo∏udnie
w gronie osób o podobnych pasjach.
PLAN RAJDU:
Organizatorzy: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Zapisy na rajd prowadzimy w ka˝dej bibliotece publicznej
obu dzielnic.
Start: 11.05.2013, godz. 11.00, Biblioteka G∏ówna Warszawa Wawer, ul. Trawiasta 10
Przystanki:
• Wypo˝yczalnia dla Doros∏ych i M∏odzie˝y Nr 59 – Marysin,
ul. Króla Maciusia 10
• Filia Nr 2 – Zielona, ul. Warszawska 55 lok. 207, Warszawa
Weso∏a
• Biblioteka G∏ówna Warszawa Weso∏a, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31
Meta: TKKF „Weso∏a”, ul. Armii Krajowej 32, Warszawa Weso∏a (ok.
godz. 13.00).
Na mecie planujemy wspólne ognisko, Êpiewanie, rozwiàzanie
konkursu „Objazdowy Czytelnik” i bookcrossing. Prosimy uczestników imprezy (rajdu czy ogniska) o przyniesienie ze sobà ksià˝ek,
którymi chcieliby si´ wymieniç z innà osobà.
W razie deszczu mo˝liwoÊç skrócenia trasy lub odwo∏ania imprezy.
Weso∏owskà edycj´ rajdu sponsorujà Piekarnie Putka i Delikatesy K&M, medialnie wspierajà wydarzenie WiadomoÊci Sàsiedzkie, Gazetka Sàsiedzka, portal www.wesola-gazeta.pl.

Justyna Kwiatkowska
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Kàcik bibliofila
„O DEPRESJI, O MANII,
O NAWRACAJÑCYCH ZABURZENIACH NASTROJU”
Iwona Koszewska,
Ewa Habrat-Prag∏owska
Pozycja z dziedziny psychiatrii i psychologii przybli˝y osobom zainteresowanym jak˝e aktualny i cz´sty
problem depresji i zaburzeƒ nastroju. Znajdziemy tu m.in. odpowiedzi na pytania: Dlaczego pojawia si´ depresja? Czym jest depre-

QLTURKA

sja? Czy depresja mnie zmieni∏a? Czy mo˝na samemu przeciwdzia∏aç zmianom nastroju? Ksià˝ka omawia te˝ sposoby leczenia i daje wskazówki osobom bliskim, jak post´powaç z chorymi cz∏onkami rodziny.
Zawarta na niewielkiej iloÊci stronic cenna wiedza „w pigu∏ce” adresowana jest
do czytelnika w niewielkim stopniu zorientowanego w temacie.
Polecam!

Co wyjdzie z po∏àczenia
punk rocka, s∏owiaƒskiego
temperamentu i cygaƒskich
tradycji? Petarda. Potwierdzeniem prawdziwoÊci wyniku tego równania jest zespó∏ Gogol Bordello. Istny
muzyczny kulturowy tygiel,
który na ka˝dym albumie
wybucha feerià barw i energii. Równie˝ na „Super
Taranta!” z 2007 roku. Dlaczego wybra∏am akurat
t´ p∏yt´, skoro póêniej zespó∏ wyda∏ jeszcze kilka
albumów studyjnych? Bo wed∏ug mnie najlepiej
oddaje klimat zespo∏u. Jest te˝ ich najpopularniejszym krà˝kiem (po jego wydaniu podpisali pierwszy kontrakt z du˝à wytwórnià).
Nazywanie tego zespo∏u nowojorskim jest bardzo mylàce. Tworzy go bowiem oÊmioro imigrantów, g∏ównie z Europy Wschodniej. I to w∏aÊnie
inspiracje z tych regionów sà najwa˝niejszym
czynnikiem w ich muzyce, nie s∏ychaç tu raczej
przesiàkni´cia kulturà amerykaƒskà, a raczej
sprzeciw wobec niej. Ten dystans do miejsca zamieszkania mo˝na zauwa˝yç ju˝ w historii nazwy
kapeli – poczàtkowo mia∏a brzmieç Hütz and the
Béla Bartóks, jednak jak stwierdzi∏ lider, Ukrainiec
Eugene Hütz, „Nikt w Stanach nie b´dzie wiedzia∏, kim do cholery by∏ Béla Bartók”. I tak wybrano po∏àczenie postaci Gogola oraz burdelu.
Ca∏y album „Super Taranta!” to p´dzàca machina, szalona podró˝ przez s∏owiaƒsko-ba∏kaƒskie
inspiracje, która ostatecznie hamuje na jednej

1. Divakaruni Ch. B. – Jedna niezwyk∏a
rzecz
2. Link Ch. – Przerwane milczenie
3. Cabre J. – Wyznaj´

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

1. Widmark M. – Tajemnica szpitala
2. Goscinny R. – Jak Obeliks wpad∏ do
kocio∏ka Druida, kiedy by∏ ma∏y
3. Kasdepke G. – W moim brzuchu
mieszka jakieÊ zwierzàtko

Literatura popularnonaukowa:

Iza Zych

z nowojorskich ulic. Szarpane tu sà struny gitar w iÊcie
punkowy sposób (prosto,
acz z ogromnà dawkà energii), b´bny nadajà szaleƒczy
rytm, ale g∏ównà rol´ i tak
zdaje si´ pe∏niç charakterystyczny akordeon oraz skrzypce, bez których muzyka ta w ogóle nie mia∏aby cygaƒskiego posmaku. Wokal z ukraiƒskim zaÊpiewem to niejednokrotnie krzyk bàdê specyficzne przyÊpiewki (Gogol
Bordello newpunkowe „na na na na” i „yeah
yeah yeah” zamieni∏ na ró˝ne wariacje sekwencji
„tararara”). Nawet kiedy zespó∏ wpada w klimat melancholijny [„Suddenly... (I Miss
Carpaty)”], to tylko z przytupem. I chocia˝ punk = prostota, to nie mo˝na odmówiç ambicji fragmentom instrumentalnym, jak w tytu∏owym „Super Taranta!”.
Teksty wr´cz pachnà
przepoconymi kolorowymi
strojami w´drownych cyganów i rozlanà na obrusach
wódkà. Zaraz po wst´pie
„Ultimate” zaserwowany nam zostaje przebój
„Wonderlust King” mówiàcy o niczym innym jak
ch´ci podró˝y i poznawania cudów Êwiata. I w tej podró˝y zostajemy ju˝ do koƒca albumu, przechodzàc przez takie tematy jak tajemnicza superteoria superwszystkiego, dziwni wujkowie z zagranicy (których nigdy nie poznaliÊmy,
ale czerpiemy inspiracj´ z ich ˝ywota), alkohol,
podró˝e, imigranckie ˝ycie, czy ogólnie – idea
wolnego ducha i buntu. Podró˝ koƒczy si´
na amerykaƒskim weselu („American Wedding”),
które Eugene obserwuje z wyraênym niesma-

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

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:

1. Koszewska I., Habrat-Prag∏owska E.
– O depresji...
2. Holewiƒski W. – Lament nad
Babilonem

Literatura pi´kna dla doros∏ych:

Wódka, cygaƒskie kobiety
i ukraiƒski zaÊpiew

4. Grange J.-Ch. – Pasa˝er
5. Young W. P. – Rozdro˝a

kiem, nie widzàc w nim typowo s∏owiaƒskiej radoÊci. Jego opis i wàtpliwoÊci mogà przywodziç
na myÊl to, co znamy z polskich realiów: „Have
you ever been to American wedding? Where is
the vodka, where's marinated herring? Where is
the musicians that got the taste? Where is the
supply that's gonna last three days? (...) I understand the cultures of a different kind, but here
word celebration, just doesn't come to mind” (we
w∏asnym t∏umaczeniu: „Czy byliÊcie kiedykolwiek
na amerykaƒskim weselu? Gdzie jest wódka,
gdzie Êledê w marynacie, gdzie zespó∏, który
mia∏by gust, gdzie jedzenie, które starczy na trzy
dni? (...) Rozumiem doskonale ró˝nice kulturowe, ale
tutejsza celebracja nie mieÊci mi si´ w g∏owie”). Inspiracje wschodem w tekstach podkreÊlajà odwo∏ania do ró˝nych postaci
i miejsc z tego regionu, jak
równie˝ wplecione s∏owiaƒskoj´zyczne wstawki.
Wolny duch i energia
Gogol Bordello to równie˝
podstawa ich wyst´pów
na ˝ywo. Nie dziwne, ˝e
w zesz∏ym roku porwali publicznoÊç na Open’erze. JeÊli chcecie zobaczyç, jak sobie radzà, koniecznie odwiedêcie Stodo∏´ 18 czerwca 2013 roku (cena biletu to 90 z∏)! Zapewniam was, ˝e takiej cygaƒskiej muzyki jeszcze nie s∏yszeliÊcie.
Gdyby tacy grajkowie wsiadali do warszawskich
tramwajów, proszàc o datek, z mi∏à ch´cià wrzuci∏abym im par´ groszy. I najprawdopodobniej nie
wysiad∏a, póki nie skoƒczyliby graç.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

NAUKA JAZDY KONNEJ
dla poczàtkujàcych i zaawansowanych
Stara Mi∏osna, tel. 601-299-564
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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

Aleksandra Walicka

Mateusz KoÊnic

BartuÊ Rudê

Urodzi∏a si´ 29 marca 2013 r.
Waga: 3300 g, wzrost 54 cm.
Córka Anny i Daniela.

Urodzi∏ si´ 3 kwietnia 2013 r.
Waga: 3650 g, wzrost 61 cm.
Braciszek Martynki.

Urodzi∏ si´ 21 lutego 2013 r.
Waga: 2790 g, wzrost 52 cm.
Syn Renaty i Adama.

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 maja 2013 r.

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

Zielony P∏omieƒ

Sprzàtanie z nagrodami
ChcielibyÊmy
serdecznie podzi´kowaç wszystkim,
którzy razem z nami Êwi´towali XV-lecie
powstania 44 WDH-y „Stanica”, bioràc
czynny udzia∏ w grze miejskiej. Tym samym zaczynamy przygotowania do kolejnej akcji naszego szczepu – sprzàtania
lasu – na którà równie˝ serdecznie Paƒstwa zapraszamy.
Co prawda Dzieƒ Ziemi obchodzimy
w kwietniu, ale chcàc trafiç na jak najlepszà pogod´, postanowiliÊmy posprzàtaç
miejsca naszych zbiórek w maju, dok∏adnie 11 maja (sobota) w godzinach
9.00–12.00. Od razu jednak zaznaczmy,
˝e lepiej przyjÊç wczeÊniej, bo sprzàtanie
b´dzie mia∏o charakter rywalizacji, a najlepsi „sprzàtacze” uhonorowani zostanà
cennymi nagrodami ufundowanymi przez

Urzàd m.st. Warszawy.
W Starej Mi∏oÊnie ulokowane zostanà
3 punkty startowe (du˝e namioty harcerskie), w których po rejestracji harcerze wydadzà Paƒstwu worki i r´kawice.
Prosimy dobieraç si´ w pary, poniewa˝
punktacja za gr´ dzia∏aç b´dzie tylko
w wypadku dru˝yn dwuosobowych.
Informacje o dok∏adnym miejscu
punktów startowych mogà Paƒstwo
znaleêç na plakatach porozwieszanych
na terenie ca∏ej dzielnicy. Zapraszamy
tak˝e do Êledzenia naszych facebookowych stron, gdzie na bie˝àco b´dzie
mo˝na uzyskaç informacje dotyczàce gry
– facebook.pl/44WDHy i facebook.pl/
Archandraja.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

pwd. Hubert Zieliƒski H.O.

Êrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy ju˝ po raz piàty organizuje
konkurs ROCK ON. Z roku na rok roÊnie si∏a tego
wydarzenia. Nie tylko ze wzgl´du na gwiazdy,
które wyst´pujà po cz´Êci konkursowej, a by∏y
nimi do tej pory zespo∏y takie jak: Armia, Lao Che,
Farben Lehre i Closterkeller, Myslovitz, ale tak˝e ze
wzgl´du na nagrody. G∏ównà nagrodà jest nagranie profesjonalnego singla w studiu CHRÓST,
w którym powsta∏o wiele przebojów mi´dzy innymi: „BaÊka” i „Here I am” Wilków, „Ch∏opaki
nie p∏aczà” zespo∏u T. Love, a tak˝e „Czas nie b´dzie czeka∏” BlueCafe oraz wiele innych.
W konkursie mogà wziàç udzia∏ amatorskie zespo∏y grajàce szeroko poj´tà muzyk´ rockowà, nie
posiadajàce umowy z wytwórnià p∏ytowà oraz
profesjonalnego wydawnictwa fonograficznego.
Zespo∏y powinny przygotowaç 3 utwory w∏asnego autorstwa o dowolnej tematyce.
Nast´pnie jury powo∏ane przez organizatora
podczas zamkni´tego posiedzenia dokona oceny nades∏anych materia∏ów i wy∏oni 7 zespo∏ów, które b´dà mog∏y zaprezentowaç si´ na
scenie w II etapie konkursu.
7 wrzeÊnia 2013 r. odb´dzie si´ II etap
z udzia∏em publicznoÊci oraz jury.
Po cz´Êci konkursowej na scenie pojawi si´
gwiazda wieczoru, zespó∏ PROLETARYAT.

O

Wi´cej informacji, regulamin konkursu
oraz karta zg∏oszenia na stronie:

www.domkulturywesola.net
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” sprawujà patronat
medialny nad wydarzeniem.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CH¢TNYCH
DO WZI¢CIA UDZIA¸U W KONKURSIE

dru˝ynowy 44 WDH-y „Stanica”
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Podwójnie jubileuszowy koncert
19 kwietnia w Sali Kongresowej odby∏ si´ niezwyk∏y koncert pod has∏em NIEåPA 2013.
Ju˝ po raz dziewiàty agencja estradowa Paja i Polskie Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii zorganizowa∏o imprez´, podczas której by∏y popularyzowane treÊci
dotyczàce profilaktyki uzale˝nieƒ. W piàtkowy wieczór w PKiN wystàpi∏ zespó∏
STO% wraz z Piotrem Nagielem, który odebra∏ nagrod´ za 30-lecie dzia∏alnoÊci artystycznej. Gwiazdà wieczoru by∏a grupa De Mono, Êwi´tujàca z kolei swoje 25-lecie.

Rozmawia∏a Olga ¸´cka

Poni˝ej prezentujemy zwyci´skie zwrotki
w naszym konkursie z ubieg∏ego miesiàca.
Zwyci´zcom gratulujemy!
Gdy samotnym Panem by∏em,
O mi∏oÊci tak! marzy∏em,
Wcià˝ szuka∏em i czeka∏em,
A˝ si´ w koƒcu zakocha∏em!
Zespó∏ Sto% porwa∏ ludzi do taƒca

ni przekazujà nam energi´, ja jà odbieram
i przekazuje dalej ze zdwojonà si∏à.

O.¸.: Mam dla Pana niespodziank´.
Andrzej Krzywy: Naprawd´? Dla mnie?
Tak. Na ∏amach naszej gazety organizowaliÊmy konkurs dla czytelników. Nagrodà by∏y zaproszenia na koncert Pana zespo∏u. Uczestnicy zabawy musieli napisaç
kolejnà zwrotk´ do jednego z hitów De
Mono. DomyÊla sie Pan do którego?
Podejrzewam, ˝e do „Statków na niebie”.
OczywiÊcie. Prosz´, oto zwyci´skie
zwrotki.
Ooo. Mog´ sobie zabraç?
Tak, to dla Pana.
Gratuluj´ serdecznie tym wszystkim, którzy
je napisali i wzi´li udzia∏ w koncercie. Te
zwrotki sà absolutnie doskona∏e, to coÊ
wyjàtkowego. Ciesz´ si´ bardzo. Zachowam sobie na pamiàtk´.
A ja gratuluj´ Panu koncertu, porwa∏
Pan do taƒca ludzi.
Dzi´kuj´, ale powiem szczerze, ˝e dziÊ to
spokojny by∏em.
Skàd Pan czerpie t´ energi´?
Nie wiem. Samo z siebie. Od ma∏ego by∏em
cz∏owiekiem ruchliwym, jakbym mia∏ ADHD
(Êmiech). Koncerty to jest moja pasja, moja
mi∏oÊç. Spe∏niam si´, kiedy widz´ ludzi, którzy biegnà do nas, Êpiewajà, prze˝ywajà ten
koncert. Si∏´ czerpi´ w∏aÊnie z nich. Nasi fa-
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W takim razie ˝yczymy energii i optymizmu.
Dzi´kuj´, wszystkiego dobrego.
Dzi´kuj´.

Z liderem zespo∏u De Mono spotka∏am si´ przy okazji akcji profilaktycznej NIEåPA 2013. Ju˝ na samym wst´pie Andrzej Krzywy
oczarowa∏ mnie uÊmiechem i pogodà ducha. Mimo ponad godzinnego koncertu tryska∏ energià.
Dziesi´ç minut rozmowy z piosenkarzem sprawi∏o, ˝e dosta∏am zastrzyk energii na kolejny tydzieƒ.

Zespó∏ De Mono wykona∏ wraz z Marikà
utwór pt. Wzejd´ polnym makiem

Czego ˝yczyç De Mono i Panu? Kolejnych 25 lat?
Raczej b´dziemy graç przez nast´pne lata.
MyÊl´, ˝e energii i formy, ˝ebyÊmy mogli
graç z takà si∏à.

Okazuje si´, ˝e pokolenia nucà piosenki
De Mono. Skàd wzià∏ si´ fenomen Pana
zespo∏u?
Nie wiem, nie mam poj´cia. To wszystko
wynika z mi∏oÊci do muzyki. Dla mnie ca∏y
czas ogromnà wartoÊcià sà melodie, które
zostajà w uchu. Dobry tekst jest oczywiÊcie
podstawà. Na ka˝dà p∏yt´ mamy z pi´çdziesiàt pomys∏ów, piosenek jest zawsze
bardzo du˝o. Musimy je poprzebieraç, nie
wiemy, czy wybieramy w∏aÊciwe utwory.
Na koƒcu dopiero, na tym ostatnim etapie,
gdy p∏yta wychodzi, okazuje si´, czy coÊ
jest na niej dobrego czy nie. Gdy pracujemy nad p∏ytà, jest wiele niewiadomych. Tak
naprawd´ o sukcesie decydujà s∏uchacze.
Dla nas te wszystkie piosenki sà jak nasze
dzieci. Wszystkie je kochamy, wszystkie sà
cudowne i ulubione.
¸atwiej by∏o trafiç do ludzi 25 lat temu
czy dziÊ?
Zdecydowanie by∏o ∏atwiej, gdy zaczynaliÊmy.
Dlaczego? Ludzie byli bardziej otwarci?
Wydaje mi si´, ˝e przez lata komuny, które
strasznie nas blokowa∏y równie˝ w dost´pie
do muzyki. Przecie˝ gdyby powiedzieç dzieciakom, ˝e kiedyÊ by∏y dwie stacje radiowe,
dwie telewizyjne, nie uwierzy∏yby. Nie by∏o
komputera, Internetu, konsoli. W tym momencie ∏atwiej by∏o zaciekawiç s∏uchaczy
czymÊ dobrym. DziÊ jest wszystko. Mamy
mnóstwo kana∏ów telewizyjnych, rozg∏oÊni
radiowych. Jest du˝o trudniej przebiç si´
przy tak du˝ej iloÊci piosenek, artystów z ca∏ego Êwiata. Jednak udaje nam si´ nagraç
coÊ, co jest na tyle dobre, by zaciekawiç ludzi. Zosta∏o nam chyba troch´ talentu, wi´c
na pewno b´dziemy dzia∏aç dalej.

By∏aÊ pi´kna, ja szcz´Êliwy,
Serce ogarn´∏y dziwy,
JesteÊ dla mnie taka bliska
Jak dla dziecka jest ko∏yska,
I widz´ tylko, Twoje pi´kne oczy...

Malwina Piszcz
Ja niczego ju˝ nie musz´.
Odnajd´ Twój Êlad na Ziemi.
Wszystko mi poka˝e drog´.
Nawet Twoje kapelusze!

Zofia Grzelak
JesteÊ jasnoÊcià mojà
Ty moja Bogini
Uwierz w s∏owa moje
Ty moja pi´kna Pani
zwróç uwag´ na mnie
wieczorami i dniami

Iwona Rzàdkowska
Czasem s∏owa nie wystarczà,
aby chmury zapomnienia,
os∏oni∏y mnie swà tarczà,
i choç pami´ç zapomina,
co w niej by∏o zapisane,
to me oczy wcià˝ zamkni´te,
widzà ciebie jak na kartce.

Wojciech Frelich
Upada∏y s∏one krople
i nadzieje na spotkanie.
Smagany silnym wiatrem,
Schowa∏em si´ pod twym p∏aszczem.
Ca∏owa∏em s∏one usta.
Oszukany przez t´ mi∏oÊç,
Chyba jej tu wcale nie ma.
Znów pragnà∏em twego cia∏a.

Izabela Szelàg
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535 000

do 5% zniżki!
Podpisując umowę do wakacji
d
kacji dostaniesz

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Przesàdy?
Sà lepsze sposoby na pecha!
Szanowni Paƒstwo,
W kolejnym artykule z cyklu „Ekspert
ubezpieczeniowy radzi” poruszymy
tematyk´ pecha zwiàzanego z faktem
posiadania przez nas pojazdu mechanicznego w postaci samochodu, przesàdów z nim zwiàzanych oraz prostego
sposobu na zlikwidowanie nast´pstw
przys∏owiowego pecha w postaci wykupienia ubezpieczenia Auto Casco.
Zach´cam Paƒstwa do lektury.

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

Czasem nawet najlepszy kierowca
ma pecha. Z∏apanie gumy, wypadek
czy kradzie˝ mogà zdarzyç si´ ka˝demu. „Dlaczego ja?” – pytamy wówczas. Có˝, zwyk∏y pech. A jak walczyç
z pechem?

Nie jedz orzeszków w aucie!
Remedium na irracjonalnego pecha
wydajà si´ byç irracjonalne przesàdy.
Wed∏ug badaczy a˝ 40% m´˝czyzn i 60%
kobiet wierzy w ró˝nego rodzaju zabobony. To oznacza, ˝e oko∏o po∏owa spo∏eczeƒstwa ma bardzo utrudnione ˝ycie.
Przesàdni zaraz po odebraniu pierwszego prawa jazdy muszà na nie nadepnàç. Ma to zapewniç bezpiecznà jazd´
w przysz∏oÊci. Aby spokojnie wyruszyç
w pierwszà tras´, muszà jeszcze schowaç we wn´trzu samochodu niewielkà
kwot´ pieni´dzy, co ma przynieÊç szcz´Êcie w przysz∏oÊci. JakieÊ drobne pod r´kà zawsze si´ przydadzà, ale czy uchronià przed wypadkiem? Znacznie gorzej
majà przesàdni kierowcy rajdowi. Po
pierwsze, karoseria pod ˝adnym pozorem nie mo˝e byç ani troch´ zielona.
Wzi´∏o si´ to podobno stàd, ˝e do produkcji zielonego barwnika w przesz∏oÊci
u˝ywano trujàcego arszeniku. Rajdowcy
majà te˝ zakaz jedzenia orzeszków
ziemnych. Wynika to z tego, ˝e w latach
30. na jednym z torów wyÊcigowych dosz∏o do Êmiertelnej kraksy, a w pojazdach bioràcych udzia∏ w wypadku znaleziono ∏upiny orzeszków ziemnych. Zwy-
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kli Êmiertelnicy podobno mogà jeÊç
orzeszki, ale nigdy nie wolno im narzekaç na swój samochód podczas jazdy.
Je˝eli b´dà powtarzaç, ˝e je˝d˝à nic
niewartym autem, maszyna na pewno
b´dzie si´ ciàgle psu∏a.

Sà lepsze sposoby
Niestety ˝aden z powy˝szych sposobów na pokonanie pecha nie zosta∏ naukowo potwierdzony. Jak zatem powinny walczyç z pechem osoby racjonalne?
Najlepiej jest zapobiegaç. Na drodze
obowiàzuje zasada ograniczonego zaufania do innych u˝ytkowników ruchu
oraz dostosowanie pr´dkoÊci do warunków jazdy. A co jeÊli pech nas w koƒcu
dopadnie?

Ubezpieczenie
Mo˝emy zminimalizowaç jego skutki,
posiadajàc ubezpieczenie Auto Casco.
Dzi´ki temu zrekompensujemy straty, jakie poniesiemy w wyniku wypadku czy
kradzie˝y auta. Cz´sto w czasie kryzysu,
szukajàc oszcz´dnoÊci, rezygnujemy
z ubezpieczenia, które w momencie k∏opotów okazuje si´ bardzo przydatne.
Jak wybraç odpowiednie dla siebie Auto Casco? Przede wszystkim trzeba dobrze dobraç zakres ubezpieczenia do swoich
potrzeb. UNIQA
oferuje 3 warianty ubezpieczenia:
MotoMini, MotoMaxi, MotoMega
o ró˝nych zakresach. Podstawowy wariant MotoMini za niewielkà sk∏adk´,
w którym ochronà obj´te sà
szkody powsta∏e
w nast´pstwie
dzia∏ania si∏ przyrody mo˝na rozszerzyç o ryzyko
kradzie˝y i rabunku.
Natomiast warianty

MotoMaxi i MotoMega chronià samochód od wszystkich ryzyk.

Pechowe drobiazgi
Przebita opona, uszkodzona felga czy
p´kni´ta szyba – takie nieprzyjemne drobiazgi zdarzajà si´ o wiele cz´Êciej ni˝
powa˝ne wypadki... Wyobraê sobie, ˝e
zamarzni´ta woda uszkadza Ci zamek.
Albo ˝e kluczyki wpadajà Ci do studzienki Êciekowej. Albo w roztargnieniu tankujesz olej nap´dowy do samochodu na
benzyn´. Przed tymi zdarzeniami nie
uchroni ˝aden rytua∏ ani przesàd, ale wyp∏ata ubezpieczenia na pewno poprawi
potem humor. W takim przypadku przydadzà si´ us∏ugi assistance dodawane
do Auto Casco, które zapewniajà uzyskanie szybkiej pomocy w razie k∏opotów
z samochodem. Warto tak˝e zwróciç
uwag´ na dodatkowe bonusy, które
otrzymujemy w poszczególnych pakietach. Nie do przecenienia jest na przyk∏ad gwarancja 60% zni˝ki po 3 latach
bezszkodowej jazdy czy zwrot kosztów
hotelu, jeÊli pojazd zostanie nam skradziony w trakcie podro˝y. Wszystkie wymienione tu opcje mogà zostaç dodane
do twojego ubezpieczenia Auto Casco.
JeÊli chcesz dowiedzieç si´ wi´cej
o ubezpieczeniach UNIQA, wejdê na
stron´ www.uniqa.pl lub skontaktuj si´
z naszym ekspertem:
Renata Karaban
Specjalista ds. Ubezpieczeƒ
Tel. (22) 616 33 55
e-mail: renata.karaban@uniqa.pl
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W Twoim ogrodzie

Ogród w lustrze
Coraz cz´Êciej aran˝uje si´ ma∏e ogrody
przy szeregowcach, na tarasach przy mieszkaniach w blokach na nowoczesnych osiedlach.
Przy urzàdzaniu tak ma∏ych przestrzeni cz´sto pada pytanie o mo˝liwoÊci ich optycznego powi´kszenia. Jak zrobiç to najlepiej, aby ogród wydawa∏ si´ wi´kszy? Tu wychodzà naprzeciw materia∏y, które odbijajà i powi´kszajà ogrodowe obrazy.
Lustrami podkreÊlamy ciekawe akcenty ogrodu
– wyjàtkowo pi´kne rabaty, zbiornik wodny czy
osie kompozycyjne. Mo˝emy tworzyç ogrodowy
nastrój, wywo∏ywaç wra˝enie tajemniczoÊci, g∏´bi,
magii, odbijaç Êwiat∏o i obrazy. Niepolecane jest
lokalizowanie luster naprzeciwko szlaków komunikacyjnych albo miejsc wypoczynkowych. Efekt
oglàdania w∏asnego odbicia w ogrodowym lustrze
mo˝e byç odwrotny do pierwotnych zamierzeƒ.
Zamkni´cie lustrem osi kompozycyjnej w ogrodzie
spowoduje wra˝enie „otwartej furtki”, nieskoƒczonoÊci i kontynuacji ogrodowej przestrzeni poza jej
rzeczywistymi granicami. W d∏ugich wàskich ogrodach montujemy lustra tak, aby poszerzyç i skróciç
go optycznie. W tym celu dobrym rozwiàzaniem
okazuje si´ powieszenie ciàgu luster naprzeciw

 Listy do redakcji
Skatepark
W Weso∏ej, podobnie jak w sàsiadujàcych dzielnicach, istnieje liczne grono entuzjastów sportów ekstremalnych (rolek, hulajnóg, deskorolek, BMX-ów
i wi´kszych rowerów wyczynowych). Owa grupa
od ponad 6 lat stara si´ o skatepark w swojej dzielnicy. W ca∏ej Warszawie brak jest tego typu obiektów, a te, które istniejà najcz´Êciej sà zbyt ma∏e
i ogólnie nie spe∏niajà oczekiwaƒ u˝ytkowników
(czego przyk∏adem jest miniskateplaza w Wawrze
– zat∏oczona i zaprojektowana bez mo˝liwoÊci tzw.
„p∏ynnych przejazdów”). Dzieje si´ tak cz´sto z powodu braku wczeÊniejszych konsultacji z potencjalnymi u˝ytkownikami przed stworzeniem obiektu,
wobec czego wykonawcy naciàgajà nieznajàcych si´
na sprawie urz´dników na opcje najdro˝sze, a niekoniecznie najlepsze, najbardziej funkcjonalne. W na-

siebie na d∏u˝szych bokach dzia∏ki. Odbijajàce si´
w nich roÊliny poszerzà i skrócà ogród oraz zwi´kszà optycznie powierzchni´ rabat. JeÊli chcemy,
aby lustro stanowi∏o jedynie narz´dzie do uzyskania efektu powi´kszajàcej iluzji, nale˝y wkomponowaç je w roÊliny, np. pnàcza, kolumnowe odmiany roÊlin czy wysokie byliny. Mo˝e byç ono
równie˝ elementem dekoracyjnym samym w sobie, wtedy staramy si´ wyeksponowaç jego walory, wieszajàc je w widocznym miejscu.
Lustra nie muszà byç wykonane z trudnego do
utrzymania w czystoÊci szk∏a. Odbijajàcym zwierciad∏em mo˝e byç polerowana stal nierdzewna,
poliestrowe czy akrylowe p∏achty, a nawet... stojàca woda odbijajàca np. niebo. NowoÊcià
na rynku jest szklany t∏uczeƒ, ciekawa alternatywa dla ˝wirowych nawierzchni, który odbija
i rozszczepia Êwiat∏o, dajàc w ogrodzie migocàcà
poÊwiat´, niczym tysiàce maleƒkich luster.
Je˝eli zdecydujemy si´ na zastosowanie szk∏a,
zamówmy lustro w zak∏adzie szklarskim, zaznaczajàc, ˝e ma byç ono zastosowane na zewnàtrz.
B´dziemy mieç pewnoÊç, ˝e szk∏o b´dzie grube,
kraw´dzie dobrze wyszlifowane, a tylna strona zabezpieczona farbà chlorokauczukowà. Dobrze b´dzie, jeÊli tafla zostanie umiejscowiona we
wn´ce, tak aby krople deszczu nie brudzi∏y zbytnio powierzchni, a nam nie dostarcza∏y ciàg∏ej
pracy zwiàzanej z jej piel´gnacjà i czyszczeniem.

Lustro, podobnie jak to w domu, mo˝e zostaç obramowane – tutaj wytycznà b´dzie wy∏àcznie fantazja. W ogrodach w stylu vintage czy glamour
ramy mogà byç patynowane lub bogato zdobione. W ogrodach nowoczesnych czy minimalistycznych rezygnujemy z ramy lub wybieramy designerskie proste obramowania w okreÊlonym kolorze, np. bia∏ym lub czarnym. Mo˝na równie˝ pokusiç si´ o drewniane obramowanie, komponujàce si´ kolorystycznie z tarasem czy altanà.
Montowanie lustra czy odbijajàcych obrazy tafli musi byç dostosowane do u˝ytego materia∏u.
Ci´˝kie szklane p∏aszczyzny bezpieczniej zamontowaç na kotwach, dodatkowo zabezpieczone
podk∏adkami rozk∏adajàcymi napr´˝enia i oddzielajàcymi lustro od elementów monta˝owych,
lekkie ekrany z tworzyw sztucznych mo˝na mocowaç mocnymi klejami.
Lustro w ogrodzie jest rozwiàzaniem problemu
ma∏ej przestrzeni. Przy u˝yciu kilku trików optycznych nawet niewielki ogródek mo˝e zamieniç si´
w du˝y ogrodowy salon. PodkreÊlajàc lustrami
kompozycje roÊlinne, uzyskujemy wra˝enie nieskoƒczonoÊci i zwi´kszonej iloÊci materia∏u roÊlinnego w ogrodzie. Mimo ˝e przestrzeƒ u˝ytkowa pozostanie ta sama...

szej dzielnicy sprawy m∏odzie˝y sà ca∏y czas zaniedbywane, doraêne akcje dziejàce si´ „od przypadku
do przypadku” (np. Rock On) sà organizowane bardzo rzadko i nie zawsze odpowiadajà rzeczywistym
potrzebom. Podstawowà bolàczkà jest te˝ brak „w∏asnego miejsca” m∏odzie˝y w Weso∏ej, gdzie mog∏aby
si´ spotykaç i aktywnie sp´dzaç czas. Od d∏u˝szego
czasu w ca∏ej dzielnicy jak grzyby po deszczu wyrastajà place zabaw dla najm∏odszych (to dobra inicjatywa, ale w samej Starej Mi∏oÊnie jest ich ju˝ oko∏o 8
– przesyt), a ludzie nieco starsi nie majà si´ gdzie podziaç. Weso∏owska m∏odzie˝ stara si´ o skatepark
w swojej dzielnicy ju˝ bardzo d∏ugo i usilnie, czy to
„prywatnie”, czy z pomocà M∏odzie˝owej Rady, jednak nawet na jej postulaty i monity Urzàd nie zwraca uwagi. Nale˝y tu przypomnieç petycje, ankiety
i projekty sk∏adane przez Rad´ do Urz´du, które pozosta∏y bez odzewu, mo˝e poza powszechnie znanym „nie ma pieni´dzy”, „nie ma miejsca”, „zajmiemy si´ tym”. Jednak sprawa stoi w miejscu ju˝ kolej-

ny rok i nie widaç ˝adnych dzia∏aƒ zmierzajàcych do
rozwiàzania sprawy. Skatepark móg∏by staç si´ nie
tylko obiektem zaspokajajàcym potrzeby sportowców, ale tak˝e przez swojà form´ rozwiàzaç problem
sp´dzania wolnego czasu w swojej okolicy przez
szersze kr´gi m∏odzie˝y, szerzàc ducha sportu, a tak˝e stajàc si´ miejscem do rekreacji dla tych m∏odych,
którzy nie uprawiajà sportów ekstremalnych. Od jakiegoÊ czasu wiadomo, ˝e Polska otrzyma∏a na nast´pne lata ogrom pieni´dzy unijnych, z czego niema∏a cz´Êç przeznaczona zostanie na inwestycje
sportowe – mo˝e to dobra okazja, by o nie zabiegaç
i w koƒcu odpowiedzieç na podnoszone od bardzo
dawna postulaty m∏odzie˝y, która jest w Weso∏ej grupà licznà, a od wielu lat zaniedbywanà i pomijanà?

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl

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

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

mgr. in˝. Nina Klejnowska
Architekt krajobrazu, projektantka ogrodów

Imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji
Odpowiedê Burmistrza Dzielnicy Weso∏a na powy˝szy list opublikujemy w czerwcowym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.

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
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Kapita∏y – Inwestycje – Waluty

RPP swoje decyzje t∏umaczy∏a
walkà z inflacjà. Ten proces uda∏o
si´ zatrzymaç. Jednak nie dzi´ki decyzjom Rady, tylko procesom zwiàzanym z innym wskaênikiem. Chodzi o wskaênik stopy bezrobocia. Nie od dzisiaj
wiadomo, ˝e gdy bezrobocie roÊnie, to inflacja
spada. Na rynku jest wi´cej bezrobotnych, ale
za to jest mniejsza poda˝ pieniàdza, bo przecie˝
bezrobotni w zdecydowanej wi´kszoÊci pozbawieni sà zasi∏ków pieni´˝nych. W listopadzie
ubieg∏ego roku stopa bezrobocia wynosi∏a
12,9%, a lutowe szacunki dotyczàce 2013 roku
wynios∏y ten wskaênik do poziomu 14,4%.
Wskaênik inflacji (CPI) w tym samym okresie
spad∏ z 2,76% do 1,3%. JeÊli decyzje RPP mia∏yby wp∏yw na dane gospodarcze, to przecie˝
taki indeks koniunktury gie∏dowej jak WIG 20
w analizowanym okresie ustanawia∏by rekordy
notowaƒ. Nic z tych rzeczy. WIG 20 w tym okresie zmieni∏ swoje po∏o˝enie z poziomu 2421
punktów do poziomu 2451 punktów. Wzrost
o 30 punktów to kpina albo ˝art, jeÊli porówna
si´ to z tym, co si´ dzia∏o w tym czasie na nieco bardziej rozwini´tym rynku, jakim jest nowojorska gie∏da papierów wartoÊciowych, czyli
NYSE. Ostatnio g∏ówny indeks koniunktury, czyli DJIA ustanawia∏ rekordy wszechczasów, làdujàc na poziomie 14 539 punktów. Od listopada
ubieg∏ego roku wzrós∏ z poziomu 12 471 punktów. Oznacza to wzrost o 16,6 procent. I chodzi
o indeks gie∏dowy, bo niektóre akcje, ustanawiajàc maksymalne notowania w swojej historii, osiàgn´∏y podwojenie swojej wartoÊci. Ale
jaka gie∏da i jaka gospodarka, takie wzrosty.
Nie mam nic przeciwko decyzjom polegajàcym na poprawie koniunktury gospodarczej.
Mam wiele sprzeciwu wobec decyzji, które robià
zam´t i zamieszanie. Tym razem RPP oprócz pozytywnych sygna∏ów przekaza∏a kilka negatywnych. Rynek bez entuzjazmu przyjmowa∏ kolejne
komunikaty. I nawet nie zmienià tego informacje

Obni˝ki, obni˝ki...
Na marcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieni´˝nej po raz kolejny
dokona∏a obni˝ki podstawowych stóp procentowych. I od razu pojawi∏y si´ rozbie˝noÊci.
Prezes NBP widzi mo˝liwoÊç dalszych obni˝ek.
Niektórzy cz∏onkowie RPP takiej mo˝liwoÊci
nie widzà. Gdy niewiadome jest, o co chodzi, to chodzi o pieniàdze.
Prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczàcy RPP Marek Belka po ostatnim posiedzeniu stwierdzi∏, ˝e w pewnych okolicznoÊciach stopy mogà zostaç jeszcze obni˝one.
By∏oby to mo˝liwe, gdyby si´ okaza∏o, ˝e stan
gospodarki czy poziom inflacji zmieni∏y si´
znacznie. Na ostatnim posiedzeniu Rada Polityki Pieni´˝nej obci´∏a stopy o pó∏ punktu. By∏a to piàta z rz´du decyzja o obni˝eniu stóp
procentowych. Obecnie podstawowa stopa
procentowa wynosi 3,25 procent. Obni˝ki rozpocz´to w listopadzie ubieg∏ego roku. Najpierw z zaskoczenia o 25 punktów, a póêniej
co miesiàc w tej samej rozpi´toÊci. OczywiÊcie
z obni˝ek ucieszyli si´ posiadacze wszelkiego
rodzaju zobowiàzaƒ, bo ich raty systematycznie mala∏y. Dla najpopularniejszych zobowiàzaƒ (czyli tzw. wielbicieli franka szwajcarskiego) obni˝ka stóp procentowych Êrednio oznacza∏a oszcz´dnoÊci na poziomie 270 PLN od listopada 2012 do marca 2013 roku. I wszystko by∏oby fajnie gdyby decyzje RPP mia∏y
prze∏o˝enie na aktualny stan gospodarki. Nic
z tych rzeczy. By∏o êle, a jest jeszcze gorzej.

Jak p∏aciç 3 razy mniej
za leki na katar alergiczny?
Co roku na wiosn´ osoby z alergià na py∏ki
traw zmagajà si´ z ucià˝liwymi objawami alergii – zatkanym nosem i ∏zawiàcymi oczami.
Oprócz leków hamujàcych reakcj´ alergicznà
mo˝na zastosowaç leki zmniejszajàce obrz´k
i przekrwienie b∏ony Êluzowej nosa, np. spreje
z ksylometazolinà. Po kilku minutach od aplikacji u∏atwiajà one choremu oddychanie i zmniejszajà iloÊç wydzieliny. Wydatki na leki z ksylometazolinà mogà byç ni˝sze, jeÊli b´dziemy wybieraç preparaty o najni˝szym koszcie za dawk´
sk∏adnika aktywnego. Portal LepszyLek.pl przygotowa∏ porównanie leków z ksylometazolinà.
Jednymi z najtaƒszych leków z ksylometazolinà sà leki tzw. niemarkowe, a wi´c takie,
które w swojej nazwie zawierajà tylko nazw´
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sk∏adnika aktywnego. Wi´cej zap∏acimy za leki reklamowane.
Wi´kszoÊç opakowaƒ leków z ksylometazolinà zawiera 10 ml preparatu, w ró˝nym st´˝eniu. JeÊli zakupimy ma∏o reklamowany lek
Xylometazolin, np. firmy Polfa, o st´˝eniu
0,05%, zap∏acimy za ca∏e opakowanie ok.
6 z∏. 1 mg ksylometazoliny b´dzie nas
kosztowa∏ ok. 1 z∏. Mo˝emy te˝ kupiç znanà

publikowane przez GUS. Otó˝ w ca∏ej masie
wskaêników, jakie sà dost´pne na stronach tej
instytucji, mo˝na znaleêç dwa ciekawe zestawienia. Najwa˝niejszymi wskaênikami, obliczanymi na podstawie przeprowadzonych badaƒ,
sà bie˝àcy wskaênik ufnoÊci konsumenckiej
– obrazujàcy bie˝àce tendencje zmian w konsumpcji indywidualnej oraz wyprzedzajàcy
wskaênik ufnoÊci konsumenckiej – obrazujàcy
oczekiwane w najbli˝szych miesiàcach zmiany
w tendencjach konsumpcji indywidualnej. Obydwa wskaêniki ufnoÊci konsumenckiej mogà
przyjmowaç wartoÊci od –100 do +100. WartoÊç dodatnia oznacza przewag´ liczebnà konsumentów nastawionych optymistycznie nad
konsumentami nastawionymi pesymistycznie,
natomiast wartoÊç ujemna oznacza przewag´ liczebnà konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. W styczniu 2013 roku WWUK (wyprzedzajàcy wskaênik ufnoÊci konsumenckiej)
zanotowa∏ najni˝szy poziom od stycznia 2009
roku (epicentrum Êwiatowego kryzysu finansowego) i wynosi∏ –40,9 procent. W lutym 2013
roku nastàpi∏a poprawa do poziomu –37,5 procent. Gdy w listopadzie 2012 roku RPP postanowi∏a obni˝yç podstawowe stopy procentowe
o 25 punktów bazowych, wspomniany parametr wynosi∏ –38,6 procent. Tym razem po up∏ywie 5 miesi´cy konsumenci znowu udzielajà kredytu zaufania. Po˝yjemy i zobaczymy, jak b´dzie
w nast´pnych miesiàcach. Oby tylko nie dosz∏o
do zmiany nastawienia przez RPP i podwy˝szania stóp procentowych. Bo wtedy decyzje RPP
b´dzie mo˝na uznaç za kabaret, a nie za profesjonalne i przez niektórych powa˝ane decyzje.
Andrzej Filipek
filand@go2.pl; tel. 515 311 764
Analityk finansowy, zajmuje si´
konsultacjami kapita∏owymi oraz ocenà
projektów inwestycyjnych

mark´ kropli do nosa Otrivin, o takim samym
st´˝eniu ksylometazoliny, tj. 0,05%, a 10 ml
b´dzie kosztowa∏o ok. 16 z∏. Dawka 1 mg
ksylometazoliny w tym opakowaniu b´dzie kosztowa∏a nas ponad 3-krotnie wi´cej, bo a˝ 3,18 z∏.
Cz´sto taƒsze sà preparaty niereklamowane, których nazwy zawierajà po prostu nazw´
sk∏adnika. Warto sprawdziç, które preparaty
na alergi´ zawierajàce ksylometazolin´ sà
najtaƒsze. Przeliczenia tego typu wymagajà
jednak du˝o czasu i ogromnej bazy danych leków. Dane te bezp∏atnie sprawdzimy na nowym portalu LepszyLek.pl.

DOTACJE NA INNOWACJE.
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Okiem coacha

Prezent dla naszych Czytelników!

9 zasad atrakcyjnoÊci

Bezp∏atne wyk∏ady Joanny Godeckiej
on-line, na temat poczucia w∏asnej
wartoÊci i budowania dobrych relacji.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje
kolejnoÊç zg∏oszeƒ. http://www.twoj
dobrycoach.pl/wyklady/sl4.html

Woko∏o pachnie majem...
Dostatek kwiatów i ptasie
koncerty w naszym zielonym skrawku Warszawy
– to idealna sceneria, by si´
zakochaç. A wi´c kilka s∏ów
o atrakcyjnoÊci... I dla singli,
i dla osób ju˝ zwiàzanych...
a mo˝e na wspominaniu si´ nie skoƒczy.
Rzecz jasna atrakcyjnoÊç to nie tylko pociàgajàca
powierzchownoÊç, to coÊ wi´cej. To si∏a jakà przyciàgamy do siebie innych ludzi, ˝yciowe okazje, zyskujàc dzi´ki temu poczucie szcz´Êcia i spe∏nienia.
To umiej´tnoÊç bycia interesujàcym. Nie tylko
na pierwszym spotkaniu.
A oto co sprawi, ˝e b´dziesz atrakcyjny/a dla innych:

o niesympatycznych spojrzeniach. Jak si´ czujesz po
takiej przechadzce? A teraz druga rundka, ale patrzysz
wy∏àcznie na rozkwitajàce krzewy, s∏oƒce wyglàdajàce zza chmury, na wygrzewajàcego si´ w oknie kota.
No i jak? Lepiej? Towarzystwo optymisty zawsze
podnosi na duchu. Przecie˝ to ta sama ulica.

rytet w dziedzinie komunikowania – Burt Decker.

4. NaturalnoÊç

7. KreatywnoÊç

Przesadne strojenie si´ na randk´ i wbijanie w ciuchy, w których trudno si´ zachowywaç swobodnie to
kilka punktów do ty∏u ju˝ na starcie. Kiedy jesteÊmy
przebrani, a nie ubrani, nie czujemy si´ ca∏kiem sobà.
Efekt? Druga strona widzi kogoÊ, kto strasznie si´ stara∏, ˝eby olÊniç wyglàdem. Tymczasem zazwyczaj mniej
znaczy wi´cej. Warto ubieraç si´ fajnie, ale swobodnie.

1. Samoakceptacja

Czy poczucie humoru to cecha wrodzona?
Z pewnoÊcià ma zwiàzek z inteligencjà. Im ktoÊ ma
wy˝szy iloraz inteligencji – zazwyczaj jego poczucie
humoru jest wi´ksze. W dowcipach, tekstach satyrycznych lub komediach zazwyczaj znajdujà si´ odwo∏ania do naszej wiedzy ogólnej i nie ka˝dy jest
w stanie „za∏apaç dowcip”. Dlatego brak poczucia
humoru zazwyczaj kojarzymy z brakiem owej lotnoÊci. Czasem jednak stres, np. pierwsza randka, mo˝e wywo∏aç usztywnienie naszych reakcji.
Warto wi´c wyluzowaç i pozwoliç sobie na spontaniczne reakcje. Chcesz poçwiczyç swoje poczucie
humoru? Po prostu zwracaj wi´kszà uwag´ na zabawne sytuacje, naucz si´ te˝ Êmiaç czasem z siebie.

Nie chodzi o bycie oryginalnym na si∏´. Jednak
zamiast sztampowej „kawy” mogà byç chocia˝by
∏y˝wy, rolki lub karaoke. Nie masz s∏uchu? Tym lepiej. B´dzie zabawnie.
Nie radz´ jednak przesadzaç. Najlepiej planowaç
spotkanie w sposób zgodny z naszà naturà. Bo jeÊli
najbardziej lubisz spacery po parku, a zaprosisz partnerk´ na Êcian´ wspinaczkowà tylko po to, by wydaç
si´ supermanem, to pr´dzej czy póêniej oka˝e si´, ˝e
by∏o to tylko reklamowe demo.
No i przecie˝ pierwsze wra˝enie to nie wszystko.
Najlepiej kiedy to drugie utwierdza nas w przekonaniu, ˝e spotkaliÊmy w∏aÊciwà osob´.

Nie warto zak∏adaç, ˝e tylko udajàc kogoÊ lepszego od siebie zainteresujemy otoczenie.
Zamiast ukrywaç to, co wydaje Ci si´ s∏abszà
stronà, skoncentruj si´ na zaletach. Nie wiesz, czy
je masz? Usiàdê i na kartce papieru napisz:
• co w sobie lubi´?
• co cenià i lubià we mnie inni? Mo˝esz poprosiç
bliskich o informacj´ od nich.
• co jest mojà mocnà stronà w kontaktach z otoczeniem?

2. OtwartoÊç
Trudno jest zainteresowaç kogoÊ, odpowiadajàc
pó∏s∏ówkami i chroniàc ka˝dy skrawek swego terytorium. Z drugiej strony jednak zbyt szybkie przejÊcie
na tematy osobiste, przesadna poufa∏oÊç, zbyt bliski
dystans fizyczny, zbyt natarczywy wzrok – odczuwamy jako wtargni´cie na nasze terytorium i nastawiamy si´ defensywnie.
Warto wiedzieç, co chcesz o sobie opowiedzieç,
jakie tematy akceptujesz, do jakiej granicy dopuÊcisz
poznanà osob´. JeÊli pytanie wydaje Ci si´ zbyt osobiste, mo˝esz odmówiç przyjaênie, mówiàc „o tym
powiem Ci, kiedy si´ lepiej poznamy”.

3. Pogodne usposobienie
Wyobraê sobie, ˝e idziesz ulicà i zwracasz uwag´
wy∏àcznie na to, co jest brzydkie, smutne i denerwujàce – na ka∏u˝e, na dziury w chodnikach, na ludzi

5. Poczucie humoru

A
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A

9. Czerwone Êwiat∏o dla kompleksów

Jest bardzo wa˝ny. Jeden z oÊrodków naszego
mózgu, zwany gadzim, odbiera bodêce na poziomie nieÊwiadomym. To ta cz´Êç mózgu decyduje
o tym, ˝e zaliczamy kogoÊ do wrogów lub przyjació∏. Kiedy rozmówca nie patrzy nam w oczy, daje
tym samym sygna∏, ˝e chce coÊ ukryç, jest nieszczery. Trudno nam obdarzyç takà osob´ zaufaniem.
JeÊli masz z tym problem, poza odkryciem, co
powoduje trudnoÊci z kontaktem wzrokowym, mo˝esz çwiczyç. Trenuj, mówiàc do papierowej postaci wyci´tej z kartonu i wyobra˝ajàc siebie, ˝e to
Twój rozmówca. Opowiadaj coÊ, utrzymujàc kontakt wzrokowy. Potem b´dzie Ci ∏atwiej rozmawiaç
tak z obcà osobà. To çwiczenie rekomenduje auto-
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• Mechanika pojazdowa
• Monta˝ i serwis samochodowych instalacji gazowych
• Atrakcyjne ceny
• Wieloletnie doÊwiadczenie
• Klimatyzacja
• Wulkanizacja
• Diagnostyka komputerowa

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

Kiedy idziesz na randk´, zaprezentuj siebie. Byç
mo˝e wolisz bezpieczne zachowania i boisz si´ wypaÊç g∏upio, ale sztucznoÊç i przesadna powÊciàgliwoÊç nie sà sexy. To nie znaczy, ˝e masz zaÊmiewaç
si´ ze s∏onych dowcipów lub sam/sama je opowiadaç. Wr´cz przeciwnie. SpontanicznoÊç zak∏ada tak˝e protest, kiedy coÊ Ci si´ nie podoba. Ale tak˝e
emocje takie jak radoÊç, zainteresowanie, zdziwienie. Twoje emocje to Ty i dowód na to, ˝e istniejesz.

6. Kontakt wzrokowy

AUTO NA GAZ
R

8. SpontanicznoÊç

Wiem, ˝e mogà one stanowiç barier´ w swobodnym zachowaniu i bardzo utrudniç nawiàzywanie kontaktów.
˚ycie jednak pokazuje, ˝e nie wszystkim podoba
si´ to samo. ˚e dobór partnerów nie polega na dopasowaniu do standardu. Idealna figura, olÊniewajàcy uÊmiech i pi´kne w∏osy nie stanowià bynajmniej
gwarancji szcz´Êcia. Osoby, które wydajà si´ sobie
za grube, za niskie, nieÊmia∏e – w czyichÊ oczach
mogà zobaczyç ca∏kiem inne odbicie samych siebie.
˚ycz´ Wam bardzo majowego maja

Joanna Godecka

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

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

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

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

Za narkotyki m∏odzi ludzie
nie uwa˝ajà dopalaczy, marihuany czy Êrodków amfetaminopodobnych. Szczególnie niebezpieczne mogà
okazaç si´ dopalacze, bowiem podczas gdy
przeprowadzonych zosta∏o wiele badaƒ dotyczàcych wp∏ywu narkotyków na organizm cz∏owieka, wp∏yw dopalaczy jest jeszcze niezbadany. Wiadome jest, i˝ dopalacze zawierajà wiele
substancji psychoaktywnych, które sà szczególnie niebezpieczne, gdy ∏àczy si´ je z alkoholem.
Badania przeprowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia wskazujà, i˝ dopalaczy próbowa∏o 17% ch∏opców i ponad 12% dziewczàt uczàcych si´ w trzecich klasach gimnazjum. Statystyki
sà jeszcze powa˝niejsze wÊród starszych uczniów.
WÊród uczniów drugich klas szkó∏ ponadgimnazjalnych dopalaczy próbowa∏o prawie 30% ch∏opców i 15,5% dziewczàt. Do stosowania substancji
psychoaktywnych przyznaje si´ tak˝e 5% szóstoklasistów (uczniów szko∏y podstawowej).
W ostatnich latach wÊród m∏odzie˝y zaobserwowano znaczàcy wzrost spo˝ycia napojów
energetyzujàcych. Produkty te zawierajà zwykle
biostymulatory pobudzajàce uk∏ad nerwowy, poprawiajàcy sprawnoÊç umys∏owà i majàcy dzia∏anie uspokajajàce inozytol, tauryn´ – usprawniajàcà funkcjonowanie uk∏adu nerwowego i guaranin´ – substancj´ prawie trzy razy bogatszà

„Modne” uzale˝nienia
Jeszcze kilka lat temu za najbardziej uzale˝niajàce Êrodki uwa˝ane by∏y napoje alkoholowe, tytoƒ,
narkotyki czy niektóre leki. Badania wskaza∏y na
uzale˝niajàce dzia∏anie kofeiny, a tak˝e... stresu.
W ostatnim czasie g∏oÊno by∏o te˝ o szkodliwym i uzale˝niajàcym wp∏ywie napojów energetyzujàcych, substancji pobudzajàcych, a tak˝e
Êrodków na potencj´. Te trzy grupy produktów
uznawane sà obecnie za najcz´Êciej spo˝ywane
przez m∏odzie˝. Niestety w du˝ej mierze problem
ten jest bagatelizowany zarówno przez rodziców,
jak i ze strony systemu ochrony zdrowia. Brakuje
tak˝e ogólnospo∏ecznej ÊwiadomoÊci na temat zagro˝eƒ, które sà skutkiem za˝ywania tych substancji. Wi´kszoÊç substancji jest bez ograniczeƒ dost´pna m∏odzie˝y, a nawet cz´sto reklamowana.
Wed∏ug danych Mazowieckiego Centrum Terapii Uzale˝nieƒ problemem jest szybkie zwi´kszanie si´ liczby m∏odych osób, które weekendowo wypróbowujà ró˝nego rodzaju substancje
uzale˝niajàce. W ciàgu ostatnich 5–6 lat zaobserwowano 200-procentowy wzrost.
Narkotyki przez wiele osób nie sà postrzegane jako produkty szkodliwe i niebezpieczne dla
zdrowia, ale jako niezb´dny Êrodek do zabawy.

w kofein´ ni˝ kawa. Z tego wzgl´du kilka puszek
tych napojów dzia∏a wi´c jak kilkanaÊcie kaw, co
mo˝e prowadziç do powa˝nych chorób uk∏adu
krà˝enia. Badania symulacyjne wskazujà, ˝e nastolatkowie, którzy nadu˝ywajà tych napoi, najprawdopodobniej nie do˝yjà 60. roku ˝ycia.
Badania Mazowieckiego Centrum Terapii Uzale˝nieƒ wskazujà, i˝ po napoje energetyzujàce
si´ga codziennie co czwarty uczeƒ szko∏y ponadgimnazjalnej oraz co piàty uczeƒ gimnazjum. IloÊç
spo˝ytych napoi zwi´ksza si´ w miesiàcach koƒczàcych semestry (styczeƒ/luty oraz czerwiec).
Najcz´stszymi objawami przedawkowania tych
napoi sà niepokój, pobudzenie, ko∏atanie serca.
Jednak zdarza si´, ˝e nadmiar kofeiny w organizmie powoduje powa˝niejsze skutki zdrowotne,
a niekiedy prowadzi nawet do zgonu. Z tego
wzgl´du napoje energetyzujàce od ponad roku
zakazane sà w kilku stanach USA. W niektórych
z nich mogà je kupowaç wy∏àcznie osoby powy˝ej 21. roku ˝ycia. Podobne regulacje wprowadzone zosta∏y tak˝e w innych krajach. Przyk∏adowo, na Litwie zakazana jest reklama napoi energetyzujàcych oraz ich bezp∏atna dystrybucja
wÊród osób niepe∏noletnich. Producenci napojów
energetyzujàcych nie mogà byç równie˝ sponsorami imprez organizowanych dla m∏odzie˝y.

Urszula Religioni
specjalista zdrowia publicznego

Muzyczne inspiracje Lekcja na 4 ∏apach
Uczniowie naszej szko∏y bardzo polubili comiesi´czne spotkania
z muzykà. W marcu odby∏o si´ kolejne spotkanie „Od menueta do
rock'n'rolla”. Podczas koncertu muzycy prezentowali gr´ na tràbce,
ksylofonie, werblach i saksofonie. Uczniowie us∏yszeli utwory klasyczne i z kr´gu muzyki rozrywkowej, m.in. „Marsz weselny”, „Bolero” czy
motyw z filmu „Ró˝owa Pantera”. Mogli równie˝ spróbowaç swoich si∏, grajàc na ksylofonie
i tràbce.
W kwietniu odby∏o si´ spotkanie
z kulturà i muzykà Indian Ameryki Pó∏nocnej. ArtyÊci z Zespo∏u PieÊni
i Taƒca „Huu-Ska
Luta” w oryginalnych indiaƒskich strojach opowiadali nam o ˝yciu i zwyczajach Indian.
Zaprezentowali taƒce indiaƒskie i przedmioty codziennego u˝ytku.
MieliÊmy okazj´ podziwiaç m.in. taniec nikap, taniec kobiecy oraz us∏yszeç legend´ o flecie, a tak˝e ∏apaczu snów Ojibwa.
W szkole goÊci∏ równie˝ zespó∏ Orkiestra Dni Naszych z muzycznym
spektaklem pt. „Jak KubuÊ zosta∏ szeryfem”. By∏a to rozrywkowa
przygoda z muzykà i humorem w tle. G∏ówny bohater – KubuÊ, przechodzi szereg prób i zadaƒ, aby otrzymaç gwiazd´ szeryfa. Musi wykazaç si´
m´stwem, wiedzà matematycznà, znajomoÊcià innych kultur...
Ten weso∏y i zabawny koncert bardzo podoba∏ si´ dzieciom. Mog∏y
wspólnie poÊpiewaç, przybiç „piàtk´”. Po prostu Êmiaç si´ i bawiç.

Nauczyciele SP 174
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

W dniu 26 marca nauczyciele Êwietlicy Szko∏y Podstawowej nr 173 zaprosili niezwyk∏ych goÊci. Pani Magda
i Pan Piotr z Fundacji Pomocy Osobom Niepe∏nosprawnym „PRZYJACIEL” przyszli do nas z psami. Spotkanie mia∏o na celu przybli˝enie dzieciom wiedzy o czworono˝nych przyjacio∏ach. Pierwsza cz´Êç zaj´ç poÊwi´cona by∏a ró˝nym zawodom, w których cz∏owieka wspiera pies np. policjant, stra˝ak, ratownik górski, ratownik wodny. Pieski pomagajà równie˝ osobom niepe∏nosprawnym fizycznie i osobom
niewidzàcym, np. podczas codziennych czynnoÊci, spacerów, poruszania si´ po mieÊcie itp. Prowadzàcy uczulali dzieci na wszystkie aspekty posiadania psa i podkreÊlali, jak powinny si´ zachowywaç w obecnoÊci czworonogów, czym karmiç psa, czego
mu nie dawaç, jak si´ z nim bawiç, jak po nim sprzàtaç.
Druga cz´Êç zaj´ç spotka∏a si´ z ogromnymi brawami, bo pieski mog∏y wykazaç
si´ swoimi umiej´tnoÊciami: aportowa∏y, turla∏y si´ po pod∏odze, szczeka∏y, przechodzi∏y pod tunelem utworzonym z dzieci. Dzi´kujemy Fundacji „PRZYJACIEL” za niezwyk∏à „Lekcj´ na czterech ∏apach”.

Lucyna Kryszyƒska
Kierownik Êwietlicy

BabyBoom, Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a róg Diamentowej
zaprasza 18.05.2013 na DZIE¡ MAMY .
Dla ka˝dej mamy s∏odka niespodzianka gratis!!!
Bezp∏atne warsztaty plastyczne dla dzieci
„Laurka dla Mamy” w godzinach 14.30–16.00.
Zapisy pod numerem 531 155 469, sklepbabyboom@op.pl lub osobiÊcie w sklepie.
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Europejski Tydzieƒ M∏odzie˝y w naszej dzielnicy.

Ju˝ od 26 maja – b´dzie si´ dzia∏o!
Czy m∏odzi ludzie majà wp∏yw na to, co si´
dzieje w ich okolicy, w regionie, w kraju? Odpowiedê raczej nie b´dzie jednoznaczna, no bo niby jaki wp∏yw mogà mieç nastolatki na decyzje zapadajàce na najwy˝szym szczeblu... Z drugiej strony obserwujemy, ˝e politycy, z tymi pierwszoligowymi w∏àcznie, cz´sto g∏oszà has∏a majàce trafiaç
prosto w serca w∏aÊnie tych najm∏odszych wyborców. Osiemnasto- czy dziewi´tnastolatki – to ca∏kiem spora grupa wyborców, no a ci troch´ m∏odsi podczas nast´pnych wyborów b´dà ju˝ doroÊli,
wi´c politycy lekcewa˝yç ich nie powinni.
Gimnazjum i Liceum im. E. Bu∏haka zaproponowa∏o m∏odym mieszkaƒcom Weso∏ej i okolic
wspólne obchody Europejskiego Tygodnia M∏odzie˝y. Patronat nad projektem, wspó∏finansowanym ze Êrodków unijnych, objà∏ Urzàd Dziel-

nicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Za∏o˝eniem projektu jest promowanie udzia∏u m∏odzie˝y w ˝yciu spo∏ecznym i kulturalnym
dzielnicy i kszta∏towanie postawy aktywnoÊci
obywatelskiej. Projekt jest cz´Êcià akcji „M∏odzie˝ w dzia∏aniu” – europejskiego programu,
majàcego uczyç m∏odzie˝, ˝e warto byç aktywnym, anga˝owaç si´ w inicjatywy zmieniajàce
naszà rzeczywistoÊç, warto te˝ wspó∏pracowaç
ze sobà i uczyç si´ od siebie.
W projekcie b´dzie bra∏a udzia∏ m∏odzie˝ od 15
roku ˝ycia ze wszystkich szkó∏ naszej dzielnicy.
Do udzia∏u w Europejskim Tygodniu M∏odzie˝y zosta∏y te˝ zaproszone szko∏y z Sulejówka i Halinowa.
Wspólne dzia∏ania ∏àczy inicjatywa budowy
Êcie˝ek rowerowych na terenach trzech sàsiadujàcych ze sobà miejscowoÊci. M∏odzi b´dà orga-

nizatorami i uczestnikami maratonu rowerowego pod has∏em: Rowerem do szko∏y!
Koordynator projektu – Gimnazjum i Liceum
im. E. Bu∏haka – zorganizuje debat´ z politykami –
przedstawicielami w∏adz lokalnych, pos∏ami
i przedstawicielami organizacji m∏odzie˝owych
na temat palàcych spraw dotyczàcych przysz∏oÊci
m∏odzie˝y i mo˝liwoÊci jej wp∏ywania na decyzje
polityków. M∏odzi b´dà tak˝e animatorami dzia∏aƒ
kulturalnych. Wszystkie inicjatywy majà zach´ciç
do dzia∏ania nie tylko m∏odych ludzi, ale tak˝e doros∏ych mieszkaƒców naszej dzielnicy i sàsiadujàcych z nià miejscowoÊci. Z ca∏à pewnoÊcià gimnazjaliÊci i licealiÊci przekonajà si´, ˝e warto wspólnie zastanowiç si´ nad tym, co mo˝na zmieniç, poprawiç, a tak˝e przekonajà do swych racji urz´dników i polityków, z którymi si´ spotkajà.
Ju˝ dziÊ zach´camy Wszystkich Mieszkaƒców do wzi´cia udzia∏u w Europejskim Tygodniu M∏odzie˝y! Wi´cej informacji ju˝ wkrótce –
na plakatach, ulotkach i Facebooku!

Hanna Kowalska

C i e k a w e w y c i e c z k i k l a s y I I I z S P 17 4
Uczniowie lubià wycieczki, a nauczyciele ch´tnie
wykorzystujà je do realizacji wa˝nych celów dydaktycznych i wychowawczych.
W kwietniu dzieci z klasy III uczestniczy∏y a˝
w trzech interesujàcych wyprawach. Zacz´liÊmy od
lekcji muzealnej pt. „Rycerze i ich Êwiat”
w Zamku Królewskim. Uczniowie dowiedzieli
si´, ˝e rycerstwo by∏o jednym z podstawowych stanów Êredniowiecznego spo∏eczeƒstwa. W trakcie
lekcji poznali rycerskà edukacj´ (od pazia do rycerza) oraz obowiàzki i przywileje rycerza w Êredniowiecznym paƒstwie. Oglàdali kopie broni i przymierzali cz´Êci zbroi. Uczestniczyli równie˝ w inscenizacji pasowania na rycerzy. Lekcja odby∏a si´

w Piwnicy Ksià˝´cej – autentycznym gotyckim wn´trzu. Po lekcji uczniowie potrafili wskazaç wartoÊci,
którymi powinien kierowaç si´ rycerz, oraz ich aktualnoÊç w dzisiejszym Êwiecie.
Kolejnym miejscem, które zwiedzali uczniowie
by∏a Fabryka Danone w Warszawie.
W mi∏ej, radosnej i serdecznej atmosferze czeka∏o
na nas wiele niespodzianek. Na poczàtku dzieci pozna∏y histori´ firmy Danone podczas prezentacji multimedialnej, po której odby∏ si´ quiz z zapami´tanych
wiadomoÊci. Wszyscy uczniowie wykazali si´ du˝à
wiedzà, umiej´tnoÊciami i odpowiednià postawà. Nast´pnie dzieci przebrane w stroje ochronne (czepki
i fartuchy) z okien galerii zwiedza∏y fabryk´, obserwu-

jàc, w jaki sposób produkowana jest ˝ywnoÊç, którà potem kupujemy i spo˝ywamy.
Po zwiedzaniu odby∏a si´ degustacja jogurtów i wyrobów mlecznych, które smakowa∏y dzieciom wybornie.
Niespodziewana wizyta Ma∏ego G∏oda by∏a dla dzieci
wielkim zaskoczeniem. Z ogromnà radoÊcià powita∏y
goÊcia, z którym ch´tnie stawa∏y do wspólnego zdj´-

cia. Nast´pnym punktem wycieczki by∏y zaj´cia plastyczne, do których uczniowie zabrali si´ z wielkà
ochotà i wykazali si´ du˝à pomys∏owoÊcià. Ogromnà
radoÊç i przyjemnoÊç sprawi∏y dzieciom prezenty, które otrzyma∏y na zakoƒczenie naszej wizyty.
Bardzo wa˝nà wycieczkà by∏o zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Podczas lekcji
„Jak zosta∏em/am powstaƒcem”, uczniowie poznali
podstawowe fakty dotyczàce okupacji hitlerowskiej
w Polsce oraz wiadomoÊci o Powstaniu Warszawskim. Kim byli powstaƒcy? Jak wyglàdali? ZwiedzaliÊmy ekspozycj´ muzeum, która pozwoli∏a uczniom
odnaleêç emocje i zachowania towarzyszàce uczestnikom tamtych wydarzeƒ. WchodziliÊmy w kana∏y,
dotykaliÊmy karabinów. Na zakoƒczenie lekcji dzieci
rysowa∏y to, co najbardziej zapami´ta∏y z lekcji, a nast´pnie na pamiàtk´ ka˝dy przybija∏ powstaƒczà piecz´ç. Uczniowie wychodzili z muzeum zachwyceni,
ta lekcja historii na d∏ugo zostanie w ich pami´ci.

Monika D´bicka
wychowawca kl. III
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Co to jest gotowoÊç szkolna?
Decyzja o pos∏aniu dziecka do klasy pierwszej
nie nale˝y do ∏atwych. Rodzicowi ma pomóc
przede wszystkim wychowawca z przedszkola,
do którego ucz´szcza dziecko. Wychowawca ma
cz´sty kontakt z dzieckiem, obserwuje je podczas zaj´ç edukacyjnych i zabawy swobodnej.
Ka˝dy wychowawca ma równie˝ obowiàzek
prowadziç usystematyzowanà obserwacj´
dziecka. Dotyczy to wychowawców wszystkich
grup wiekowych, natomiast wychowawcy dzieci
5-, 6-letnich majà obowiàzek wydaç rodzicowi
„Informacj´ o gotowoÊci dziecka do podj´cia nauki w szkole podstawowej” [§ 3 ust. 5 rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja
2010 roku w sprawie Êwiadectw, dyplomów
paƒstwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.
Nr 97, poz. 624, z póên. zm.)]. Taka informacja
powinna byç wydana w terminie do koƒca
kwietnia roku szkolnego poprzedzajàcego rok
szkolny, w którym dziecko 6-letnie mo˝e, a 7-letnie musi rozpoczàç nauk´ w kl. I. Informacj´
o gotowoÊci szkolnej majà obowiàzek wydawaç
wszyscy wychowawcy dzieci 5-, 6-letnich, bez
wzgl´du na to, czy jest to przedszkole, oddzia∏
przedszkolny w szkole czy inna forma wychowania przedszkolnego. JeÊli informacja o gotowoÊci
szkolnej wydana przez placówk´ nie wystarcza
rodzicowi, rodzic nie zgadza si´ z nià lub jest
ona dla niego niejednoznaczna, mo˝e si´ zg∏osiç
do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która

administracyjnie wspó∏pracuje z placówkà,
do której ucz´szcza dziecko. Decyduje tu po∏o˝enie placówki, a nie miejsce zamieszkania dziecka. Ka˝da placówka, nawet prywatna, wie, z jakà Poradnià wspó∏pracuje i posiada jej dane
kontaktowe. Dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej sà przyjmowane bezp∏atnie,
po wczeÊniejszym telefonicznym umówieniu.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23
w Weso∏ej bada dzieci 5-, 6-letnie „Baterià metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego
dzieci pi´cio- i szeÊcioletnich. Bateria – 5/6”, autorstwa Bogdanowicz, Kalka, Radtke, Sajewicz-Radtke. Jest to najnowsze narz´dzie do diagnozowania tej grupy wiekowej, a specjaliÊci z Poradni sà przeszkoleni przez autorów narz´dzia
w zakresie jego stosowania. Badanie gotowoÊci
szkolnej w Poradni jest badaniem pog∏´bionym
w stosunku do opinii wydanej przez placówk´,
do której ucz´szcza dziecko. Takie spotkanie
trwa zazwyczaj oko∏o pó∏torej godziny. Zapraszany jest rodzic z dzieckiem. Na poczàtku z rodzicem przeprowadzany jest wywiad, sà te˝ pytania do rodzica z Baterii 5/6. Nast´pnie specjalista pracuje tylko z dzieckiem. Test ma form´ zabawowà. Po zakoƒczeniu badaƒ ka˝dy rodzic
otrzymuje opini´ na piÊmie. Zawiera ona wyniki
badaƒ oraz wskazówki do pracy z dzieckiem i,
jeÊli to konieczne, proponowane formy wsparcia. Rodzic sam decyduje, czy przedstawi opini´

placówce, do której ucz´szcza dziecko. Poradnia
oczywiÊcie zach´ca do dzielenia si´ informacjami na temat dziecka, zw∏aszcza ˝e w opiniach
cz´sto sà wskazania do pracy z okreÊlonym specjalistà czy wykonywania konkretnych çwiczeƒ
i bez tej wiedzy wychowawca nie jest w stanie
pomóc dziecku.
Zwa˝ywszy na dynamik´ i indywidualny przebieg dojrzewania dziecka ∏atwiej zrozumieç, ˝e
ocena gotowoÊci szkolnej nie jest zadaniem ∏atwym i nale˝y podchodziç do jej wyniku z dystansem. Zw∏aszcza jeÊli jest wykonywana na
pó∏ roku przed rozpocz´ciem nauki szkolnej. Jest
to taki czas, kiedy dziecko poddane intensywnej
stymulacji mo˝e przezwyci´˝yç pewne trudnoÊci, usprawniç wykonywanie ró˝norodnych
czynnoÊci czy wr´cz nabyç nowe kompetencje.
Umys∏ dziecka w tym czasie jest ch∏onny i podatny na zmiany, dlatego uzyskanie w opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej braku gotowoÊci szkolnej nie przekreÊla i nie uniemo˝liwia pozytywnego przebiegu kariery szkolnej
dziecka. Z drugiej jednak strony, niezb´dna jest
ostro˝noÊç i rozsàdek. Pewne rzeczy da si´ wyçwiczyç przez pó∏ roku, inne natomiast potrzebujà wi´cej czasu, aby si´ rozwinàç. Tylko rozmowa ze specjalistà, który bada∏ dziecko pod
kàtem gotowoÊci, mo˝e rozwiaç wàtpliwoÊci,
czy to pó∏ roku jest wystarczajàce, aby wypracowaç po˝àdane umiej´tnoÊci.

mgr Magdalena ¸uszkiewicz

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
1204 110 1/3
4
1195 37
2/3
2
1154 55
1/2
2
444
44
1/3
2
670
30
1

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
621.000
Mi´dzylesie
250.000
Stara Mi∏osna
285.000
Wynajem Weso∏a
1.200
Wynajem Weso∏a
1.000

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
777
280
183
750
275
200
772
200
180
703
460
535

Rejon
Stara
Stara
Stara
Stara

Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna

Cena w PLN
765.000
770.000
720.000
1.500.000

Rodzaj domu
Segment
Segment
Bliêniak
Segment naro˝ny

Rok
1990
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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Pomagajà i uczà pomagaç
Uczniom Szko∏y Podstawowej nr 171 nieobce sà idee wolontariatu. Od wielu lat pomagamy potrzebujàcym, chorym i skrzywdzonym przez los. ZbieraliÊmy
pieniàdze, artyku∏y ˝ywnoÊciowe, zabawki itp.
W bie˝àcym roku rozpocz´liÊmy dzia∏ania pod patronatem Caritas Diecezji
Warszawsko-Praskiej. Dzi´ki
przychylnoÊci Dyrekcji Szko∏y powsta∏o Szkolne Ko∏o
Caritas.
Nale˝y do niego 20
uczniów. Opiekunem jest katechetka Krystyna Jezierska-Kalbarczyk, a asystentem
koÊcielnym ks. proboszcz –
o. Mariusz T∏okiƒski.
17 kwietnia 2013 r. mia∏a miejsce niecodzienna uroczystoÊç. GoÊciliÊmy przedstawicieli Caritasu.
Ks. Rafa∏ Paêdzioch przyjecha∏, aby wr´czyç uczniom legitymacje cz∏onkowskie
i opaski na r´k´, które przypominajà, ˝e zawsze mo˝emy liczyç na ich pomoc.
Pani Emilia Buczyƒska wr´czy∏a 11 uczniom dyplomy za przedÊwiàtecznà
zbiórk´ ˝ywnoÊci. Dzi´ki ˝yczliwoÊci w∏aÊcicieli sklepu K&M w Weso∏ej-Zielonej i ofiarnoÊci klientów zebraliÊmy 350 kg ˝ywnoÊci.
Podobnà akcj´ przeprowadziliÊmy w naszej szkole. Zebrane dary przekazaliÊmy potrzebujàcym.
Jeszcze raz dzi´kujemy wszystkim ofiarodawcom.

„Muzyczne r´kawiczki”
– „Muzyczne Robusiaki”
Pod koniec marca Niepubliczne Przedszkole „RobuÊ” goÊci∏o wspania∏à
autork´ ksià˝ek dla dzieci, s∏uchowisk radiowych i bajek muzycznych panià
Dorot´ Gellner wraz z wydawcà nowej p∏yty panià Alicjà Twardowskà.
WÊród goÊci byli równie˝ przedstawiciele Urz´du Dzielnicy Weso∏a oraz
wierni rodzice. Pani Dorota od lat jest „patronem honorowym” przedszkola
„RobuÊ” oraz autorkà hymnu
„Robusie to my”.
Ju˝ dawno zdoby∏a sympati´ przedszkolaków, które uczà
si´, bawià i wyst´pujà
przy tekstach ulubionej autorki.
Na premir´ nowej p∏yty pani
Gellner „Muzyczne r´kawiczki”
wszystkie grupy przygotowa∏y
krótkie przedstawienia. Po
atrakcyjnych wyst´pach „Robusiaków” pani Dorota opowiedzia∏a dzieciom nowe bajki swojego autorstwa oraz wspólnie z dzieçmi zaÊpiewa∏a piosenk´ przy przedstawionym przez siebie uk∏adzie tanecznym.
Wszyscy bawili si´ doskonale. Na pamiàtk´ spotkania ka˝de dziecko
otrzyma∏o ksià˝eczk´ z p∏ytà „Muzyczne r´kawiczki”, gdzie wspania∏y goÊç
wpisa∏ ka˝demu dziecku dedykacj´.
Zapraszamy do obejrzenia zdj´ç i relacji z tego spotkania na stronie
www.robus.pl w zak∏adce Wydarzenia.

Krystyna Jezierska-Kalbarczyk

Monika Golacik

Pierwszy Dzieƒ Wiosny – Dzieƒ Talentów w Bu∏haku
Gdy patrzy∏o si´ na to, co dzia∏o si´ na dworze,
trudno by∏o uwierzyç, ˝e zacz´∏a si´ wiosna. Za
oknem zimno i Ênieg, a w Bu∏haku goràco. 21 marca Szko∏´ wzi´li w swoje r´ce uczniowie. Nie poszli
na wagary, wcale nie dlatego, ˝e na zewnàtrz zimno, ale dlatego, ˝e mieli coÊ wa˝nego do zrobienia.
Ten obowiàzek to zaprezentowanie swoich talentów. Przygotowywali si´ wczeÊniej: napisali scenariusze, które ocenili nauczyciele, u∏o˝yli pytania dla
uczestników prezentacji. Na koniec zosta∏a ju˝ tylko ci´˝ka praca i przedstawienie swoich wystàpieƒ
dziesi´ciu grupom. Jak zwykle zwiedzanie stanowisk odbywa∏o si´ w rodzinkach, czyli losowo wymieszanych grupach uczniów z ró˝nych klas, w któ-

rych starsi opiekujà si´ m∏odszymi. Rodzinki
odpowiada∏y na pytania prowadzàcych
po zakoƒczeniu prezentacji.
Wszyscy uczniowie zaprezentowali si´ profesjonalnie i z wdzi´kiem. Furor´ zrobi∏y cheerleaderki z grupy Zenit z klasy 2b – zw∏aszcza ich Êwietny uk∏ad taneczny i swoboda
w prezentacji. Mateusz z klasy 4a zaciekawi∏
nas du˝ymi kotami. Profesjonalne wystàpienie Misi z klasy 2a i jej partnera Kamila – pary taƒca towarzyskiego, zrobi∏o ogromne wra˝enie na wszystkich oglàdajàcych. Albert
z klasy 4a przybli˝y∏ s∏uchaczom wielkie bitwy.
Trzeba by∏o zobaczyç, jak ten uczeƒ panowa∏ nad
grupà. Mówi∏, a nie czyta∏ i nawiàzywa∏ kontakt
ze s∏uchaczami, wciàgajàc ich w dyskusj´.
U Kuby i Janka z 5b mogliÊmy dowiedzieç si´,
jak powstaje film. Gosia
Warszawa, Marysin Wawerski, ul. Korkowa 84
z 4b zapozna∏a nas z ragodziny otwarcia sklepu: pn.–pt. 10–18, sob. 9–13
sami psów. Ile ona mia∏a materia∏ów i jak proSerdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu z art. szkolnymi
fesjonalnie przygotowai biurowymi. W naszej ofercie mamy tak˝e artyku∏y dla plastyków,
ne stanowisko! Trudnepapiery i koperty ozdobne; materia∏y eksploatacyjne; Êrodki czystoÊci
go zadania bycia przeoraz wiele innych. Âwiadczymy us∏ugi w zakresie ci´cia, foliowania
i konfekcjonowania papieru.
wodnikami po szkole,
i to w j´zyku angielZamówienia telefoniczne i mailowe realizujemy w ciàgu 24 h.
skim, podj´li si´ DobruTel.: 22-612-64-46, e-mail: sklep@enpap.pl, www.enpap.pl
sia i Dominik z klasy 4a.

sklep
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W tajniki muzyki wprowadzi∏y nas Ola, Oliwka i Zosia
– uczennice klasy 6a. Z lekkoÊcià i swadà opowiada∏y o instrumentach i muzyce klasycznej, a na dodatek
pi´knie wykonywa∏y utwory Wieniawskiego i Mendelssohna. Na koniec coÊ ci´˝szego kalibru. Jasiek
i Franek z klasy 4a opowiedzieli o czo∏gach.
Po przerwie na obiad odby∏ si´ rodzaj festynu,
na którym mo˝na by∏o dopytaç szczegó∏owo prezentujàcych uczniów o ró˝ne ciekawostki zwiàzane
z ich zainteresowaniami i talentami. Wtedy te˝ pojawi∏y si´ nowe stoiska. Mateusz z klasy 6a pokaza∏ swoje rysunki, ch∏opcy z klasy 4a i 4b otworzyli barek owocowy, Miko∏aj z 2a zagra∏ na keyboardzie. StaÊ z klasy 6a pokazywa∏, jak si´ robi filmy
animowane. Dzieƒ up∏ynà∏ szybko i przyjemnie,
a prowadzàcy i uczestnicy nabyli wielu nowych
umiej´tnoÊci.

Cezary Kielczyk
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PRYWATNY GABINET LEKARSKI

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

Specjalista medycyny rodzinnej
Badania do prawa jazdy, do pracy
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

zapisy tel.

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

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

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

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

TA XI - WESO¸ A
tel.

Lekarz chorób wewn´trznych

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

22 745-55-00

SPECJALISTYCZNY GABINET

G

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki

22 773 70 31, kom. 601 220 910

603-373-968

Rodzinny Dom Seniora
Warszawa-Weso∏a Tel. 505 439 155
❧ dom w spokojnej okolicy
❧ ca∏odobowa opieka

❧ domowe warunki – kuchnia
❧ pobyty sta∏e i czasowe

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

„PO LINIE”

Faktura VAT

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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Dzieƒ Otwartych Drzwi w SP 3 5 3
W sobot´ 9 marca 2013 r.
w Szkole Podstawowej nr 353
zorganizowano Dzieƒ Otwartych
Drzwi. Zaproszenie zosta∏o skierowane do wszystkich dzieci,
które chcia∏yby w przysz∏oÊci zostaç jej uczniami, oraz ich rodziców. G∏ównym celem spotkania
by∏o zapoznanie z placówkà, jej
bazà dydaktycznà i ofertà edukacyjnà – chcemy daç dzieciom
korzenie, aby mog∏y z nich czerpaç, mia∏y dobrà podstaw´ do
odbicia si´ i wspania∏ego lotu przez w∏asne ˝ycie. Mo˝emy poprzez nauk´ w naszej szkole pokazywaç màdroÊç, humanizm, ÊwiadomoÊç i doÊwiadczenia mi-

nionych pokoleƒ. Kszta∏cenie to
wielka odpowiedzialnoÊç i nadzieja. Poka˝my naszym dzieciom to,
co w ludziach najlepsze.
Przyby∏o liczne grono zainteresowanych. Nauczyciele odpowiadali na pytania nurtujàce rodziców, a dzieci, które tego dnia by∏y najwa˝niejszymi goÊçmi, bardzo ch´tnie zaglàda∏y do wszystkich sal prowadzone przez swoje
starsze kole˝anki i kolegów –
uczniów naszej szko∏y. Spotkanie
przebiega∏o w bardzo mi∏ej atmosferze, nasi mali goÊcie z zaciekawieniem w´drowali po szkolnych korytarzach i z uÊmiechem anga˝owali si´ w przygotowana Tuwima i Jana Brzechwy.
Wyjàtkowy klimat budowa∏a
tak˝e nastrojowa muzyka
w wykonaniu wybitnego pianisty Marka Drewnowskiego.
Nasza publicznoÊç pokaza∏a, ˝e bardzo dobrze zna wiersze polskich pisarzy. Uczniowie
w∏àczali si´ wi´c we wspólnà recytacj´. I trzeba przyznaç, i˝ zarówno dzieci, jak i aktorzy
bawili si´ poezjà i muzykà wspaniale.
Wa˝nym momentem by∏o spotkanie z aktorami i pianistà po spektaklu. Mo˝na by∏o z nimi porozmawiaç, zrobiç wspólne zdj´cie oraz
dostaç cenny autograf.
Dodatkowà niespodziankà by∏y Êwiàteczne
prezenty ufundowane przez Ferm´ OLDAR, producenta jaj z Soko∏owa.
W ten sposób wszyscy uczniowie wrócili do domów zadowoleni i pe∏ni nie tylko artystycznych
wra˝eƒ.

„S∏uchaj ze smakiem”
z uczniami z SP 171

Uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 171 w Warszawie wzi´li udzia∏ w niecodziennym wydarzeniu,
które odby∏o si´ w Teatrze Lalka. Tym razem by∏ to
wyjàtkowy spektakl „S∏uchaj ze smakiem”.
Znani i lubiani aktorzy – Borys Szyc, Jacek Rozenek, Wojciech Mecwaldowski, Grzegorz Ma∏ecki
i Wojciech S∏upiƒski czytali wspania∏e wiersze Julia-

ne dla nich zadania. Dzi´ki temu spotkaniu najm∏odsi mogli nieco oswoiç si´ ze szko∏à, by bez wi´kszego l´ku i stres 1 wrzeÊnia przekroczyç jej próg.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
PRZEDSZKOLAKÓW
I PRZYSZ¸YCH PIERWSZOKLASISTÓW
25 maja 2013 r. na
DZIE¡ OTWARTYCH ZAJ¢å
w Szkole Podstawowej nr 353

Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz
Dyrektor Szko∏y Podstawowej nr 353

oraz Nauczyciele
Zach´camy do odwiedzania naszej strony internetowej www.sp353.pl, gdzie znajdziecie
Paƒstwo wszystkie aktualne wydarzenia oraz
informacje.

Muzyka i sztuka
W bie˝àcym roku szkolnym dzieci
z SP 173 uczestniczà w wielu ciekawych
projektach edukacyjnych. WÊród nich jest
edukacja muzyczna i plastyczna.
„Spotkania z Filharmonià” odbywajà si´
cyklicznie na terenie szko∏y dla klas 0–6.
Dzieci poznajà ró˝ne instrumenty muzyczne, s∏uchajà muzyki wykonywanej
„na ˝ywo”, poznajà terminy muzyczne i aktywnie uczestniczà w tworzeniu muzyki.

Beata Bielska-Karwot

Odr´bnymi projektami specjalnie przygotowanymi dla dzieci z m∏odszych klas szkolnych oraz oddzia∏ów przedszkolnych sà
spotkania w Sto∏ecznym Centrum Edukacji
Kulturalnej.
Nasi uczniowie biorà udzia∏ w cyklu „Poranki Muzyczne” oraz „S∏ucham i maluj´”.
Wykonawcami koncertów sà uczniowie
szkó∏ muzycznych I i II stopnia oraz studenci Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka
Chopina w Warszawie. Przez po∏àczenie zaj´ç muzycznych z plastykà dzieci rozwijajà
swojà wra˝liwoÊç twórczà, estetycznà,
umiej´tnoÊç wyra˝ania prze˝yç wywo∏anych
s∏uchaniem muzyki w formie plastycznej.
Projekty te b´dà kontynuowane w SP 173
w nast´pnych latach.

Bernadetta Gierczycka
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WESO¸A

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

◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej,
w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà.
tel 503 730 158.
◗ Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie na os. zamkni´tym
w Starej Mi∏osnej – 86 m2 – 4 pokoje, kuchnia, 2 ∏azienki, lo˝a, piwnica, dwa miejsca parkingowe. Cena do

HOTEL DLA KOTÓW
I MA¸YCH ZWIERZÑT

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl

Stara Mi∏osna
Lek. wet. Izabela Rupiƒska
tel. 606-482-555, 22-773-10-88

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.

uzgodnienia. tel. 22 773 34 11; 608 736 533.
◗ Sprzedam ∏adnà kawalerk´ z widnà, du˝à kuchnià w Weso∏ej. Media, K. W., bardzo dobra komunikacja. Mieszkanie bardzo ciche i ciep∏e, blok po generalnym remoncie.
tel. 22 773 41 75 po godz. 17.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà – D´be Wielkie, naro˝nà
765 m2 z mediami, mo˝e byç pod us∏ugi. tel. 773 34 11;
608 736 533.
◗ 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.

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 100 m2 w Wawrze
na strze˝onym osiedlu. 4 pokoje, 2 ∏azienki z podgrzewanà pod∏ogà, 2 balkony, miejsce gara˝owe. 2 minuty
od stacji PKP Anin. Kontakt: 501-620-701.
◗ 37000 m2 rolne i las 1z∏/m2, 80 km na p∏n-wsch. Obok siedlisko 1,5 ha, dwa drewniane domki za 65 tys PLN. Razem
5,3 ha za 99000PLN, tel. 609864466, alak777@gmail.com
◗ Sprzedam mieszkanie BEZPOÂREDNIO 80m, 1 pi´tro, 3
pok., 2 piwnice. loggia, miejsce parkingowe – 429 tys.
506 131 014.
◗ Dom jednorodzinny 190m kw, stan b. dobry, w K´pie Choteckiej, niedaleko Kazimierza Dolnego zamieni´ na mieszkanie w Starej Mi∏osnej, lub okolicach, kom. 663130138.

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

Tel. 513-148-238
◗ Sprzedam pi´knà dzia∏k´ 15.000 m2. 25 z∏./m2 rolno-budowlanà trasa Kraków – Warszawa okolice Szyd∏owca.
WieÊ po∏o˝ona w lesie, mikroklimat, media w dzia∏ce. Blisko stacja kolejowa. tel. 784-087-798.
◗ Mieszkanie nowe do wykoƒczenia 96m2, 4950 z∏ za m2.
Tel: 504-102-544.
◗ Sprzedam domy w pierwszej linii Marek ul. Szpitalna: 1)
Dzia∏ka 975m powierzchnia domu 274m 2) Dzia∏ka 625m
powierzchnia domu 211m. Domy na górce w spokojnej okolicy 500m od Centrum Handlowego M1 tel. 600 331 000.
◗ Sprzedam segment w Starej Mi∏osnej. ¸adnie wykoƒczony. W rozliczeniu dzia∏ka lub mieszkanie – kierunek Miƒsk
lub Lublin, inne propozycje – 0 692 977 947.

◗ Sprzedam w Okuniewie (gmina Halinów) parterowy dom
64m2 do zamieszkania z mo˝liwoÊcià rozbudowy z dzia∏kà o pow. 1329 m2; cena: 399 tys do negocjacji; tel.
886942260 lub 601878157.
◗ Sprzedam dom wolnostojàcy St. Mi∏osna. Powierzchnia
mieszkalna 280m + urzàdzona suterena 150m. Du˝y taras, dwa gara˝e. Pow. dzia∏ki 520m. Tel. 501 400 044
◗ KUPI¢ dzia∏k´ budowlanà pod dom jednorodzinny w po-

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

13

◗
◗
◗
◗

∏udniowej cz´Êci os. Stara Mi∏osna. tel: 796 35 7575,
email: dzialka_stm@op.pl.
Sprzedam dzia∏k´ w Zakr´cie pow. 3000 m2 lub 2 x 1500
m2 budowlana, dojazd droga asfaltowà, media: pràd
i gaz. Cena 240 z∏/m2 tel. 501 620 666.
Sprzedam dom, Zakr´t 240 m2 nowy, parterowy, 5 pokoi,
dzia∏ka 1200 m2 dojazd drogà asfaltowà. Cena
1.150.000 z∏. tel. 888 730 565.
Sprzedam mieszkanie w centrum Warszawy z widokiem
na Belweder, kamienica 127 m2, II pi´tro windà. Okazyjna cena tel. 501 620 666.
Sulejówek, dzia∏ka rolna 3.000 m2, w kompleksie innych
dzia∏ek, w pobli˝u p´tla autobusowa. Cena 250 z∏/m2.
tel. 508 549 374

REMONTY mieszkaƒ, elektryka,
hydraulika, glazura, cyklinowanie,
malowanie, g∏adê, uk∏adanie pod∏óg
– szybko i solidnie. Cena do uzgodnienia. Tel. 785-972-835.
12
◗ 7000 m2 okolice Stanis∏awów k/ Miƒsk Maz. 15z∏ / m2.
Urokliwa, budowlana (mo˝na podzieliç na 5), las, rzeczka, lub po∏ow´ tel. 609864466
◗ Siedlisko 1,5 ha, dwa drewniane domki za 65 tys PLN.
Mo˝liwoÊç dokupienia po 1z∏/m2 do 5,2 ha tel. 609 86
44 66, 80 km od W-wy, wieÊ Telaki. alak777@gmail.com
◗ Sprzedam dom drewniany nowy 120 m2 na du˝ej dzia∏ce
ze starodrzewem w Puszczy Bia∏ej w okolicach Wyszkowa, tel. 504 464 489.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie 2-pokojowe, 39 m
kw., ciche, bezczynszowe, w centrum Weso∏ej (kameralne
osiedle, wysoki parter, du˝a piwnica, mo˝liwoÊç parkowania). Tel. 504 464 489.
◗ SPRZEDAM BEZPOÂREDNIO atrakcyjnà dzia∏k´ inwestycyjnà o pow. 15500 m2 w gminie Radziejowice. SzerokoÊç
dzia∏ki to 43m. Krótszym bokiem przylega do drogi asfaltowej. Tel. 533 538 811.
◗ 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 DZIA¸K¢

DAWBRUK

bez poÊredników, atrakcyjna cena,
bardzo dobra lokalizacja.
Szczegó∏owe informacje na stronie
www.dzialka-wiazowna.pl
lub 504-595-550
125

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

• PROJEKTOWANIE • REALIZACJA •
• NAWADNIANIE •
DO KO¡CA MAJA PROJEKT GRATIS!!!

tel. 504-167-731 www.greenpartner.pl
◗ 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
◗ Dzia∏ka 1000 m2 wieÊ Cupel vis' a vis Serocka nad Zalewem Zegrzyƒskim z domkiem letniskowym. Tel. 695 432
111, 603 208 763.
◗ Sprzedam dom: 1/2bliêniaka Zakr´t, stan surowy otwarty na
dzia∏ce 650m2, media, droga asfaltowa, okolica nowych domów, bezpoÊrednio sprzedam 310 tys. z∏. Tel. 504 078 195.
68

◗ 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 lub Zielonej-mo˝liwa dop∏ata. tel 535-635-635 informatykwesola@gmail.com
◗ Sprzedam dzia∏k´ Zakr´t o pow. 1140 m2 (rozpocz´ta budowa bliêniaka), media, asfalt, okolica nowych domów,
szko∏a, przychodnia, sklepy, bezpoÊrednio cena 270 tys.
z∏. Tel. 601 620 890.
◗ Sprzedam wspó∏udzia∏ 29/2791 z dzia∏ki nr 110/4, obecnie jako miejsce parkingowe przy ul. Pogodna oddzielna
KW. 19000 PLN. Tel. 501057364.
◗ Do sprzedania dom 95 m2, dzia∏ka 645 m2 w samym centrum Sulejówka Mi∏osny: 2 min od pkp, skm, obok sklepów, poczty 602-765-258

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

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
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131
◗ Sprzedam podk∏ady w formacie MP3 dla zespo∏ów
na wesela, dancingi, zabawy itp. Dynamiczne, profesjonalne brzmienie. 3.500 szt + du˝o tekstów na 4 p∏ytach DVD. Cena 99,00 z∏ tel: 603-313-938.
◗ Sprzedam suknie Êlubnà (kszta∏t rybka, z podczepianym
trenem) firmy Sposabella. Do sukni do∏àcz´ welon, kwiat
na g∏ow´ oraz futerko. Na ˝yczenie mog´ udost´pniç
zdj´cia. Tel; 510-618-518, e-mail: olgasu@op.pl,

TEL. 536 920 306
Remonty A–Z
Sprzàtanie A–Z
Prace w ogrodzie A–Z
Inne nietypowe prace

119

◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam, tel.
22 615-30-60.
◗ 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.

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

tel. 721 500 700

535-152-585

www.energetyczneswiadectwo.pl

◗ 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 bliêniak (320m2) na dzia∏ce 1800m2, Zakr´t,
stan surowy otwarty, media, asfalt, okolica nowych domów, bezpoÊrednio, cena 650 tys. z∏. lub mo˝liwoÊç
sprzeda˝y 1/2 bliêniaka. Tel. 601 620 890.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Po likwidacji piwnicy, stolarni odstàpi´ materia∏y i inne.
Tel. 22 615 30 60, e-mail: sylwia.brzeziska@autograf.pl
◗ Sprzedam wózek inwalidzki VERMEIREN 708D, szer. siedziska 39 cm, nie u˝ywany, gwarancja, cena: 450z∏,
tel: 503 896 616.
◗ Sprzedam 2 piece CO: piec gazowy 18 kw ma∏o u˝ywany
cena 800z∏.; piec Urlich 18 kw na paliwo sta∏e (w´giel, koks)
z mo˝liwoÊcià podgrzewania wody, zdalnego sterowania
temperaturà, bardzo wydajny, po dwóch sezonach u˝ytkowania. Cena 1200z∏. e-mail: sylwia.brzeziska@autograf.pl
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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.

Sklep Kamiks
chemia do kamienia
akcesoria na nagrobki

WWW.KAMIENIARSKI-SKLEP.ABC24.PL

KOLEKCJONER KUPI

ul. Diamentowa 20
501 75 75 42, 22 773 16 62

stare ksià˝ki, pocztówki, monety,
zegarki, bi˝uteri´, militaria

TEL: 502-011-257

127

◗ Sprzedam fabrycznie nowà term´ ∏azienkowà „Aleks”.
Kolor bia∏y, 300 W, 8 lat gwarancji. Tel. 501 074 671.
◗ Sprzedam KRYSZTA¸Y-misy, wazoniki, popielniczki itp.
wyroby tanio sprzedam. tel. 600 355 932.
◗ 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

◗ 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.
◗ 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

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

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

25

NIERUCHOMOÂCI

7

◗ Sprzedam ubrania cià˝owe, stan b. dobry tel. 605 077 751.
◗ Mam do sprzedania ciuszki dla nastolatki. Sà to ubrania
u˝ywane, ale w bardzo dobrym stanie. Sprzedam
za drobne kwoty. Tel. 606447707 .
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki, bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257.
◗ 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.
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OG¸OSZENIA DROBNE

Tel. 22 783-28-37; 606-752-724
27
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TRANSPORT – wywóz gruzu,
mebli, liÊci, ga∏´zi. Sprzàtanie
piwnic, gara˝y. Oczyszczanie
dzia∏ek, placów po budowie.
Tel. 607-390-585
49

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

STRZY˚ENIE, KÑPIELE
I PIEL¢GNACJA DLA
ZWIERZÑT

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

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

www.dogadajciesie.pl

78

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
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WESO¸A

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

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

MARZEC–MAJ 2013

10–15% RABATU NA PROTEZY
CAŁKOWITE

w

SZKIELETOWE

w

ELASTYCZNE

* szczegóły dotyczące promocji dostępne bezpośrednio w recepcji lub telefonicznie

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE
LECZENIE DZIECI I DOROSŁYCH:
w
w
w
w

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

Możliwość płatności kartą

www.lecznicaelixir.pl
Jesteśmy na Facebooku – Lecznica Stomatologiczna Elixir
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◗ 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.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach, 515-34-94-60.
◗ 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
◗ 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

Kompleksowe remonty
i adaptacje wn´trz
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Tel. 606-808-358
◗ ANGIELSKI – Udziel´ korepetycji z j´zyka angielskiego,
na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum
(matura podstawowa). 40z∏/godzina lekcyjna, dojazd
GRATIS na terenie Starej Mi∏osnej. Pierwsza lekcja próbna – GRATIS. tel. 502-238-740.
◗ MATEMATYKA!! Studentka SGH udzieli korepetycji z matematyki na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum
i liceum. Tel. 609084967
◗ MATEMATYKA (tak˝e po angielsku), ANGIELSKI. Student
ekonomii UW po maturze mi´dzynarodowej udzieli korepetycji na wszystkich poziomach szkolnych z dojazdem.
Tel. 794993443 lub e-mail oleksy92@gmail.com.
◗ MATEMATYKA – korepetycje – udzieli studentka matematyki. Tel. 519-159-553
◗ Korepetycje z j. angielskiego, francuskiego, t∏umaczenia j.
angielski (tak˝e specjalistyczne-medyczne Sylwia Szymaƒska telefon: 504948837 e-mail: sylwia_22@poczta.onet.pl

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

ul. Trakt Brzeski 35 (sklep Marcpol)
97

◗ FRANCUSKI – Studentka filologii francuskiej poprowadzi
lekcje dla dzieci. Kontakt: 508 484 217
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI. Wszystkie poziomy.
Korepetycje, konwersacje, nadrabianie zaleg∏oÊci w szkole. Studentka anglistyki i iberystyki. Dojazd do ucznia.
Tel: 0-518-339-517
◗ FRANCUSKI!! Dzieci 4–13 lat, 25zl/h, Nauka + zabawa
w tygodniu oraz w weekendy! Dojazd gratis! 603-311-824
◗ ANGIELSKI – T¸UMACZENIA, ka˝da inna pomoc, TANIO!
600 229 649 mreligioni@op.pl
◗ HISZPA¡SKI – mgr iberystyki UW, lektor i t∏umacz z wieloletnià praktykà, uczy j´zyka skutecznie i bezstresowo na ka˝dym poziomie. Mo˝liwy dojazd. Kontakt: 604 223 087.
◗ J´zyk NIEMIECKI. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. 10 lat doÊwiadczenia. 500 720 523.

ODZYSKIWANIE DANYCH
PROFESJONALNIE
ze wszystkich noÊników
i ze wszystkich systemów.
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ROLETY MATERIA¸OWE I ZEWN¢TRZNE
* ˚ALUZJE * SIATKI PRZECIW OWADOM *
OKNA PVC * ÂLUSARKA ALUMINIOWA

PROFESJONALISTA

Kompleksowa obs∏uga nieruchomoÊci
Tel. 608-053-676, 22 497-67-27
e-mail: biuro@bznprofil.pl REFERENCJE

Tel. 602 323 888, 692-506-275

tel.: 692 905 352

GLAZURNIK

ZARZÑDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOÂCIAMI
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Tel. 502-678-269, 505-171-575.
◗ Terapia – pomoc w wyjÊciu z uzale˝nienia: alkohol, narkotyki, hazard, inne. Spotkania, oÊrodki. Bezp∏atnie. Teen
Challenge, www.teenchallenge.pl, tel. 601 620 890.
◗ HISZPA¡SKI – Poprowadz´ korepetycje, nauk´ od podstaw, przygotowanie do egzaminów DELE oraz matur. Posiadam doÊwiadczenie w nauczaniu j´zyka na ró˝nych
poziomach. Telefon 794 680 940.
◗ FIZYKA, MATEMATYKA – matury, studenci. Doje˝d˝am.
Dr, tel. 607-690-614.
◗ CHEMIA, fizyka!!! Nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie
do klasówek oraz testu gimnazjalnego z cz´Êci przyrodniczej. Dojazd do ucznia! Korepetytorka z doÊwiadczeniem
w edukacji. Kontakt: 503410723.
◗ MATEMATYKA – student piàtego roku PW udzieli korepetycji dla uczniów gimnazjum. 508-529-094.

KUPI¢ U˚YWANE DREWNIANE:
altank´, mebelki ogrodowe,
piaskownic´, huÊtawk´,
ew. inne zabawki ogrodowe
dla dziecka.
Tel. 604 23 23 57
◗ Terapia – pomoc w wyjÊciu z uzale˝nienia: alkohol, narkotyki, hazard, inne. Spotkania, oÊrodki. Bezp∏atnie. Teen
Challenge, www.teenchallenge.pl, tel. 601 620 890.
◗ J¢Z. ANGIELSKI – studentka z kilkuletnim doÊwiadczeniem udzieli korepetycji uczniom szko∏y podstawowej,
gimnazjum i liceum z przygotowaniem do matury. Dojazd
na terenie Starej Mi∏osnej oraz okolic. Tel. 506 855 479.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam u˝ywany rower dla dziewczynki w wieku 8–12
lat, tel. 501 313 194.
◗ Sprzedam wyprawk´ dla noworodka (0–3m.), tel.
799176777.

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

Tel. 22 783 24 85
501 80 50 46
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◗ Sprzedania wózek dzieci´cy wielofunkcyjny firmowy bebecar (gondola, spacerówka, folie od deszczu). Stan b.
dobry. Tel. 799 176 777.

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Zaopiekuj´ si´ Twoim dzieckiem. Mam doÊwiadczenie,
sama mam 13-miesi´cznà córeczk´ oraz 6-miesi´cy opiekowa∏am si´ 1,5-rocznym ch∏opczykiem. Stawka 10z∏/h.
Tel. 609-946-302

NAJWY˚SZA JAKOÂå
Tel. 502 028 554, maxim.az@op.pl
warszawskieokna.com.pl 120
◗ Student fizjoterapii, z zami∏owaniem do przysz∏ego zawodu, oferuje wiele odmian masa˝u klasycznego oraz terapi´ manualnà likwidujàcà bóle stawów. Mo˝liwy dojazd.
tel. 500 344 408.
◗ Wszelkie drobne domowe naprawy – tel. 606 478 725 .
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka” Tel. 22 78328-37, 606-752-724.

NAPRAWA ROWERÓW
Wszelkie naprawy oraz cz´Êci do rowerów.

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

Tel. 508 348 728, 501 256 908,
22 773 73 88.
Weso∏a, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 11

◗ Ch´tnie podejm´ si´ pracy jako niania na weekendy i wybrane dni tygodnia, posiadam referencje i uwielbiam
dzieciaki tel. 606447707
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà, uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje
tel. 600 432 140.
◗ Studentka pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim zaopiekuje si´ dzieckiem w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym. (Dni i godziny do uzgodnienia, dyspozycyjnoÊç równie˝ w wakacje). Tel 721 316 141.

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

Tel. 601 262 086.

◗ Facet do wynaj´cia: drobne naprawy itd. tel. 731309725
◗ Osoba prywatna poszukuje pracy. Wykonam wszelkiego
typu prace remontowo-budowlane mieszkaƒ lub domów
lub inne propozycje, uczciwy nie pijàcy e-mail: zbigniew.
pajkowski@wp.pl
◗ Opieka w domu, gotowanie, zakupy, spacery tel.
503 836 166, 511 210 315.
◗ Zatrudnimy sprzedawc´ w salonie dekoracji wn´trz. Wymagania: - doÊwiadczenie w sprzeda˝y karniszy, firan, zas∏on
(warunek konieczny), - komunikatywnoÊç, - dok∏adnoÊç i odpowiedzialnoÊç, - dobra znajomoÊç MS Office, - umiej´tnoÊç
organizacji pracy w∏asnej, - zdolnoÊci aran˝acyjne, - mile widziane doÊwiadczenie w pracy w salonie dekoracji okien.
Aplikacje prosimy kierowaç na: tomasz@marcindekor.com.pl

US¸UGI KRAWIECKIE, KALETNICTWO
poprawki, przeróbki • szycie na miar´
przeszycia • szycie firan, zas∏on, obrusów
wyprzeda˝ biustonoszy (koƒcówki serii) 70
8

WYNAJM¢
◗ Wynajm´ budynek (gara˝, magazyn) 60m2+300m2 placu,
Warszawa Weso∏a (blisko Traktu Brzeskiego) teren ogrodzony cena 800 z∏+media. Tel. 601 620 890.
◗ Wynajm´ stanowisko w gara˝u w Weso∏ej-Zielonej na
rzadko u˝ywany samochód, pojazd, motor lub w celu
zmagazynowania rzeczy. Tel. 530 441 596.

US¸UGI OGRODOWE

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

Tel. 508 348 728, 501 256 908
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 55 m, warszawa weso∏a, blisko
pkp, skm, przystanek autobusowy, sklep spo˝ywczy.
Tel. 602-765-258.
◗ Wynajm´ budynek (gara˝, magazyn) 60m2+300m2 placu,
Warszawa Weso∏a (blisko Traktu Brzeskiego) teren ogrodzony cena 800 z∏+media. Tel. 601 620 890.
◗ Do wynaj´cia samodzielne mieszkanie w Halinowie. Oficyna. tel: 603 313 938.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Drobne naprawy i remonty – z∏ota ràczka. Tel. 601 313 561.
◗ Sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie okien. Tel.
503 836 166, 511 210 315.
◗ Mà˝ do wynaj´cia tel. 731 309 725.

Weso∏a, Trakt Brzeski 68 (przystanek Nizinna)
pon.-pt. 9-17, sob. 9-13, tel. 609-711-754
◗ Uczciwa Ukrainka szuka pracy: sprzàtanie, prasowanie,
mycie okien, sprzàtanie biur po godzinach pracy. Telefon: 880-096-769.
◗ Z∏ota Ràczka – Malowanie, tapetowanie, g∏adê, zabudowy K-G, uk∏adanie paneli. SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE.
Tel: 504-153-936.
◗ Z∏ota ràczka. Drobne naprawy domowe itp. 518 731 920
◗ Szukam pracy, sprzàtanie, prasowanie, mycie okien i inne.
Posiadam samochód tel. 505 103 948.
◗ Student, pasjonata rowerów, pomo˝e w przygotowaniu Twojego sprz´tu do sezonu, w naprawie usterek oraz w renowacji. Mo˝liwa naprawa w Twoim domu. tel. 500 344 408.

Konserwator zabytków z wieloletnim
doÊwiadczeniem wykona konserwacj´ dzie∏ sztuki (obrazów, rzeêby,
ramy). Szybko i na bardzo wysokim
poziomie. Tel. 510 516 204.
116
◗ DoÊwiadczona osoba z udokumentowanym wykszta∏ceniem pedagogicznym poszukuje pracy jako opiekunka lub
niania. Referencje. Praktyka krajowa i zagraniczna. Opieka nad osobami chorymi, niepe∏nosprawnymi, starszymi
i dzieçmi. Tel: 22 813 24 14, 794 999 829.
◗ Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje.
Tel. 507 542 645.
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel. 507 097 028.

REKLAMA
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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

129

130

DoÊwiadczony nauczyciel j. ang.
– NATIVE SPEAKER z Kanady,
uczy w Weso∏ej – Starej Mi∏oÊnie od
1997 roku. Zadzwoƒ i umów si´ na
BEZP¸ATNÑ KONSULTACJ¢: TOM LAW,
+48 505 119 608, tomlaw33@gmail.com

TANIO – 694-927-912
www.educzar.pl

89

◗ 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.

mieszkaniowych i samochodowych

58

85

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

DORABIANIE KLUCZY

Psycholog, terapeuta,
pedagog specjalny

98

T ¸U M AC Z E N I A
(ang–pol i pol–ang) – wykszta∏cony
w USA adwokat t∏umaczy
teksty/dokumenty z zakresu prawa,
ekonomii, bankowoÊci i finansów.
Tel. 607-520-521
128
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WESO¸A
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WESO¸A

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)

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44
tel. kom. 601 384 524

• 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

saloni
* szczegóły w
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WESO¸A

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)

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WESO¸A

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

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

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
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