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Nr
Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze r´ce kolejny, ju˝ 121
numer WiadomoÊci Sàsiedzkich. Ukazuje si´
on w nieco zmienionej, nowej szacie graficznej. Wynika to ze zmian organizacyjnych,
a w∏aÊciwie rozwoju naszego wydawnictwa.
Bowiem na bazie naszych, weso∏owskich
WiadomoÊci Sàsiedzkich tworzona jest
obecnie sieç bliêniaczych gazetek lokalnych
o podobnym charakterze. Od 4 miesi´cy
ukazuje si´ wydanie wawerskie, rozpoczynajà si´ prace nad dwoma kolejnymi wersjami. Ca∏y projekt jest realizowany przez dotychczasowego wydawc´, wi´c oprócz
zmian w szacie graficznej, nie sà przewidywane zmiany charakteru i linii programowej
gazety. Nadal b´dziemy gazetà mieszkaƒców, otwartà na promowanie wszelkich pozytywnych inicjatyw. B´dziemy starali si´
pokazywaç Paƒstwu, co w Weso∏ej si´ zmienia, gdzie mo˝na sp´dziç czas, b´dziemy
prezentowaç ofert´ kulturalnà i sportowà
weso∏owskich instytucji i organizacji.
Mamy nadziej´, ˝e choç przez prawie
13 lat ukazywania si´ naszego pisma przyzwyczaili si´ Paƒstwo do starej winiety, to
w nowym wydaniu przyjmiecie Paƒstwo
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” równie ciep∏o. Ze
swojej strony zobowiàzujemy si´, aby zapewniç Wam na naszych ∏amach solidnà
porcj´ ciekawej lektury.
Na koniec chcia∏bym wspomnieç kilka
s∏ów o najmniej znanych wspó∏pracownikach naszej gazety – spo∏ecznych kolporterach. Bowiem od pierwszego numeru WiadomoÊci Sàsiedzkie by∏y roznoszone przez
liczne grono wolontariuszy ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego. W ostatnim okresie zespó∏
ten zaczà∏ si´ bardzo wyraênie zmniejszaç,
cz´Êç nak∏adu trzeba by∏o zaczàç kolportowaç przez wynaj´tego pracownika. Obecnie
wi´kszoÊç kolporta˝u ma przejàç ta osoba.
Dlatego chcia∏em w tym miejscu bardzo
serdecznie podzi´kowaç wszystkim kolporterom, którzy przez tych prawie 13 lat zapewniali Paƒstwu skuteczny dost´p do WiadomoÊci Sàsiedzkich, szczególnie tym, którzy dotrwali a˝ do dzisiaj. Sam, noszàc gazet´ i spotykajàc si´ z ˝yczliwym jej przyj´ciem, wiem, ˝e sprawia to wiele satysfakcji.
Ale robienie tego regularnie co miesiàc to
tak˝e wielki wysi∏ek i wszystkim Wam nale˝à si´ za to wielkie i szczere gratulacje!
Redaktor Naczelny
Marcin J´drzejewski
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Fot. Ewa Stolarz

STARA MI¸OSNA

1849

99

kg

Indyk w Galarecie luz Stó∏ Polski

1079

12

kg

Kiełbasa Belgijska luz Lukullus

kg

299
19

3

Ser „Gouda smaki”
lub Do Smarowania
ró˝ne rodzaje Hochland

Mozzarella
Santa Lucia
125g Galbani

369

Ser Camembert lub Brie
ró˝ne rodzaje
President

169

389

Brzydkie A Dobre
80g Delicpol

Oreo
ciastka 176g Kraft

299

Ogórek konserwowy
860g Tenczynek

439

Sok ró˝ne smaki 490ml Tenczynek

49

1

Oreo
ciastka 66g Kraft

229

Party ró˝ne smaki
135g Delicpol

SKLEPY M&L:
ul. Jeêdziecka 21F, WARSZAWA - Stara Mi∏osna czynne: pon-sob 7-22, niedz 9-18 (Totolotek)
ul. Marsza∏kowska 138, 00-004 WARSZAWA czynne: pon-sob 7-22, niedz 12-22
ul. Dworcowa 67A, 05-070 SULEJÓWEK czynne: pon-sob 7-21, niedz 9-18
ul. Kombatantów 78, 05-070 SULEJÓWEK czynne: pon-sob 7-21, niedz 9-18 (Totolotek)
ul. Czwartaków 26, 04-417 REMBERTÓW czynne: pon-sob 7-22, niedz. 9-18 (Totolotek)
ul. Patriotów 137, WARSZAWA - Miedzeszyn, czynne: pon-sob. 7-22, niedz. 9-18 (Totolotek)

Oferta obowiàzuje od 01-01-2011 do 31-01-2011 lub do wyczerpania zapasów.

Pieczeƒ Rzymska luz

Z prac Rady Dzielnicy
Jeszcze tu˝ przed Âwi´tami, 20 grudnia, odby∏a si´
kolejna sesja Rady Dzielnicy. PoÊwi´cona by∏a g∏ównie sprawom formalnym
zwiàzanym z organizacjà
pracy Rady. Na poczàtku
Rada podj´∏a uchwa∏y o obsadzeniu mandatów radnych. Na poprzedniej sesji, po wyborze na funkcje burmistrzów zgodnie z ustawà warszawskà,
ze swoich mandatów radnych musieli zrezygnowaç panowie Edward K∏os, Krzysztof Kacprzak
oraz Marian Mahor. Teraz na ich miejsce w sk∏ad
Rady wesz∏y kolejne osoby z najwi´kszà iloÊcià
g∏osów z komitetów wyborczych, które oni reprezentowali. Sà to trzy panie: Gra˝yna Weber,
Hanna Bàbik oraz Katarzyna Zakrzewska.
Nast´pnie Rada powo∏a∏a 5 sta∏ych komisji:
Infrastruktury, Bud˝etu i Planowania Przestrzennego, OÊwiaty, Kultury i Sportu, Zdrowia
i Spraw Spo∏ecznych oraz Bezpieczeƒstwa

i Ochrony Ârodowiska. Zosta∏ powo∏any tak˝e
sk∏ad Komisji Rewizyjnych. Kolejnymi uchwa∏ami Rada powo∏a∏a przewodniczàcych i wiceprzewodniczàcych komisji. Zostali nimi:
– Komisja Infrastruktury – przewodniczàcy Ryszard Brzezik, wiceprzewodniczàca Ma∏gorzata Zaremba,
– Komisja Bud˝etu i Planowania Przestrzennego
– przewodniczàcy Marian BabuÊka, wiceprzewodniczàca Ma∏gorzata Zaremba,
– Komisja OÊwiaty, Kultury i Sportu – przewodniczàcy Leszek Winiarski, wiceprzewodniczàca Gra˝yna Weber,
– Komisja Zdrowia i Spraw Spo∏ecznych – przewodniczàca Izabela Antosiewicz, wiceprzewodniczàcy Arkadiusz Ciupak,
– Komisja Bezpieczeƒstwa i Ochrony Ârodowiska – przewodniczàca Lidia Cybulska-Przes∏aw, wiceprzewodniczàcy Marian BabuÊka,
– Komisja Rewizyjna – przewodniczàca Katarzyna Zakrzewska, wiceprzewodniczàca Ma∏gorzata Zaremba.

Kto odÊnie˝a Weso∏à?
Choç zima w „zielonych dzielnicach” Warszawy niewàtpliwie ma swój urok, a przykryte bia∏ym puchem krajobrazy cieszà oko, Ênieg niestety co roku uprzykrza nam ˝ycie, zalegajàc na drogach i chodnikach. Przy w∏asnych posesjach
mo˝emy (a wr´cz mamy obowiàzek) samodzielnie odÊnie˝yç chodnik i wjazd, ale do kogo nale˝y si´ zwróciç, gdy sprawa dotyczy któregoÊ
z obszarów publicznych w naszej dzielnicy?
Od Zast´pcy Burmistrza Weso∏ej – pana
Krzysztofa Kacprzaka dowiedzieliÊmy si´, i˝:
• Drogami krajowymi (Trakt Brzeski), wojewódzkimi (Okuniewska, Al. Marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego) oraz utwardzonymi drogami powiatowymi (Wspólna od ul. Korkowej do ul.
Niemcewicza, Niemcewicza od ul. Wspólnej
do ul. 1. Praskiego Pu∏ku, 1. Praskiego Pu∏ku,
Armii Krajowej od ul. 1. Praskiego Pu∏ku do
granicy Dzielnicy Weso∏a, Wydmowa, Torfowa, Jana Paw∏a II, Graniczna od ul. Jana Paw∏a II do ul. Borkowskiej, Borkowska od ul. Granicznej do granicy Dzielnicy), a tak˝e biegnà-

Ali Troninie przekazujemy
szczere wyrazy wspó∏czucia
z powodu Êmierci Taty.
Przyjaciele ze Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna

cymi wzd∏u˝ nich chodnikami zajmuje si´ Zarzàd Oczyszczania Miasta;
• Za drogi gminne oraz chodniki wzd∏u˝ tych
dróg, gruntowe drogi powiatowe, place, tereny otwarte odpowiada Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy;
• OdÊnie˝anie terenu przystanków komunikacji
miejskiej i p´tli autobusowych le˝y w gestii
Zarzàdu Transportu Miejskiego;
• Administratorzy, zarzàdcy osiedli, wspólnot
mieszkaniowych oraz w∏aÊciciele nieruchomoÊci majà obowiàzek usuwania b∏ota, Êniegu,
lodu oraz zabezpieczenia przed ÊliskoÊcià
chodników po∏o˝onych wzd∏u˝ nieruchomoÊci.
Wszystkie uwagi dotyczàce odÊnie˝ania przyjmowane sà przez Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców
(22 773 60 00), Zespó∏ Ochrony Ârodowiska
(22 773 60 36, 22 773 60 08) lub na infolini´
Zarzàdu Oczyszczania Miasta „CZYSTOÂå”

W kolejnym punkcie Rada uchwali∏a swój roczny plan pracy. Zosta∏o przyj´te ustalenie, ˝e planowe sesje odbywaç si´ b´dà zwyczajowo
w ka˝dy przedostatni czwartek miesiàca o godz.
14.00. Na koniec, Rada pozytywnie zaopiniowa∏a
projekt nadania nazwy nowej ulicy wewn´trznej,
wydzielonej na potrzeby budowy osiedla przy
drewnianym koÊciele w Starej Mi∏oÊnie. Zgodnie
z wnioskiem w∏aÊcicieli drogi, ma ona nosiç nazw´ ul. Âw. Antoniego (patrona koÊcio∏a).
Kolejna sesja, zwo∏ana dodatkowo poza planem,
odby∏a si´ 10 stycznia. Mia∏a tylko jeden punkt porzàdku obrad – zaopiniowanie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego dla naszej Dzielnicy. Plan ten by∏
ju˝ zaopiniowany przez Rad´ poprzedniej kadencji,
teraz uda∏o si´ Zarzàdowi wywalczyç dodatkowe 2,2 mln z∏ na termomodernizacj´ szkó∏ nr 171
i 174. Tak jak poprzednio, Rada zaopiniowa∏a WPI
pozytywnie, pod warunkiem przeznaczenia dodatkowych Êrodków na budow´ dróg.
Kolejna sesja zaplanowana jest na 20 stycznia
o godz. 14.00 w Sali Rady Urz´du Dzielnicy. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski
(0 800 800 117) oraz przez S∏u˝b´ Dy˝urnà Miasta (22 443 11 77, 22 551 53 71). Pracownicy
ZOÂ na bie˝àco (równie˝ w dni wolne od pracy)
przeprowadzajà kontrol´ jakoÊci i terminowoÊci
prac w zakresie odÊnie˝ania Weso∏ej.
Zanim jednak zg∏osimy skarg´, powinniÊmy
pami´taç, ˝e odÊnie˝anie odbywa si´ dopiero po
ustaniu opadów Êniegu, a drogi gminne podzielone sà na kategorie zimowego utrzymania wg
nast´pujàcego klucza:
• Drogi obj´te I i II kolejnoÊcià odÊnie˝ania
– muszà byç uporzàdkowane w czasie nie
d∏u˝szym ni˝ 6 godzin od momentu ustania
niekorzystnych warunków;
• Drogi obj´te III kolejnoÊcià odÊnie˝ania oraz interwencyjnym odÊnie˝aniem – muszà byç uporzàdkowane w czasie nie d∏u˝szym ni˝ 12 godzin
od momentu ustania niekorzystnych warunków;
• Chodniki – muszà byç uporzàdkowane nie
póêniej ni˝ 4 godziny od ustàpienia opadów.
Hanna Kowalska

Zapraszamy wszystkie
Organizacje Po˝ytku Publicznego z naszej dzielnicy!
Szanowni Paƒstwo,
zbli˝a si´ okres sk∏adania deklaracji podatkowych, który od jakiegoÊ czasu wià˝e si´ z mo˝liwoÊcià przekazania 1% podatku na rzecz organizacji po˝ytku publicznego. Chcemy zach´ciç mieszkaƒców Weso∏ej do przekazania swojego 1% organizacjom dzia∏ajàcym na terenie naszej dzielnicy. Aby to u∏atwiç, zamierzamy w nast´pnym numerze umieÊciç wykaz takich organizacji.
Dlatego te˝ serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje po˝ytku publicznego dzia∏ajàce na
terenie Weso∏ej, uprawnione do otrzymania 1% podatku, aby przys∏a∏y na nasz redakcyjny adres:
redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl dane niezb´dne do tej operacji:
- nazwa organizacji,
- numer KRS.
Dane nale˝y przys∏aç do dnia 31 stycznia 2011 r.
Hanna Kowalska, sekretarz redakcji
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Autobusem czy pociàgiem, a mo˝e promem?
Pod koniec listopada Zarzàd Transportu Miejskiego w ramach unijnego projektu CAPRICE
wprowadzi∏ na swojà stron´ internetowà
(www.ztm.waw.pl, zak∏adka „zaplanuj podró˝”)
wyszukiwark´ HAFAS, obok funkcjonujàcej ju˝
od jakiegoÊ czasu wyszukiwarki „jakdojade.pl”.
Dzi´ki obu rozwiàzaniom mo˝na dok∏adnie zaplanowaç podró˝ komunikacjà miejskà jeszcze
przed wyjÊciem z domu lub z pracy.
Sposób dzia∏ania obu wyszukiwarek jest podobny, a ich obs∏uga prosta i intuicyjna. Po wpisaniu punktu poczàtkowego i docelowego, daty
i godziny odjazdu bàdê przyjazdu oraz wybraniu
kilku dodatkowych opcji otrzymujemy list´ najdogodniejszych po∏àczeƒ z u˝yciem Êrodków
komunikacji miejskiej. Narz´dzia ró˝nià si´ jednak mi´dzy sobà kilkoma detalami.
Nowa wyszukiwarka ma minimalistyczny interfejs, wpisujàcy si´ swà stylistykà w wyglàd strony
internetowej ZTM. Sk∏ada si´ on g∏ównie z okienek
do wpisywania danych i doprecyzowania zapytania. W przypadku wyszukiwarki „jakdojade.pl” centralne miejsce na stronie zajmuje mapa. „Jakdojade.pl” oferuje sporo dodatkowych opcji, mo˝na np.
zdefiniowaç, które linie preferuje si´ przy wyborze
po∏àczenia lub których chce si´ unikaç. Wyszuki-

warka mo˝e nam podpowiedzieç po∏àczenie najwygodniejsze, gdzie przesiadek i odcinków do pokonania pieszo jest niedu˝o, ale podró˝ d∏u˝sza,
bàdê te˝ szukaç takiego po∏àczenia, które pozwoli
nam w jak najkrótszym czasie dotrzeç do celu.
W wyszukiwarce HAFAS informacje domyÊlnie wyÊwietlane sà w postaci tekstowej. Na mapie mo˝emy je zobaczyç dopiero po klikni´ciu
opcji „poka˝ na mapie”. W „jakdojade.pl” wybrane po∏àczenia sà od razu wyÊwietlane zarówno tekstowo, jak i graficznie. W przypadku cz´sto u˝ywanego przez nas po∏àczenia w wyszukiwarce HAFAS mo˝na wygenerowaç „osobisty
rozk∏ad jazdy” dla tej trasy, w postaci pliku PDF,
który nast´pnie otrzymamy drogà mailowà bàdê
Êciàgniemy spod podanego linka.
Funkcjà najbardziej przydatnà dla dzielnicy,
w której linia kolejowa stanowi istotny element
transportu miejskiego, jest zintegrowanie wyszukiwarek z rozk∏adami jazdy Kolei Mazowieckich i SKM. W „jakdojad´.pl” opcja taka ju˝ jest
dost´pna, w HAFAS wkrótce zostanie wdro˝ona.
W przysz∏oÊci wyszukiwarka HAFAS b´dzie
umo˝liwia∏a równie˝ znalezienie zarówno naziemnych, jak i lotniczych po∏àczeƒ mi´dzynarodowych. Dzi´ki niej mo˝na planowaç, na zasa-

Inwestycje 2011

Wykaz zadaƒ inwestycyjnych Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy na rok 2011

Co prawda w chwili publikacji obecnego numeru WS bud˝et Warszawy jeszcze nie jest
ostatecznie zatwierdzony, ale jest ju˝ po wszelkich uzgodnieniach i raczej w takim w∏aÊnie
kszta∏cie zostanie uchwalony. W stosunku
do najbardziej pesymistycznej wersji z listopada
ub.r. ju˝ nieco si´ polepszy∏. Zarzàdowi Dzielnicy uda∏o si´ bowiem zdobyç 2,2 mln z∏ na termomodernizacj´ szkó∏ nr 171 oraz 174. Trwajà
jeszcze rozmowy na temat kolejnego zwi´kszenia bud˝etu, tym razem z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i budow´ kanalizacji burzowej. Weso∏a mia∏a spore oszcz´dnoÊci w niektórych dzia∏ach, co rokuje spore szanse, ˝e
przy podziale nadwy˝ki bud˝etowej tak˝e te
Êrodki uda si´ pozyskaç, tyle tylko ˝e nie nastàpi to raczej ju˝ teraz, a dopiero za kilka tygodni.
Dla formalnoÊci przypominam, ˝e zapisane
w tabeli kwoty sà kwotami wynikajàcymi z kosztorysów. Choç sà one robione na bazie obowiàzujàcych cen rynkowych, o rzeczywistych kwotach b´dzie mo˝na powiedzieç dopiero po rozstrzygni´ciu przetargów. Drugà kwestià jest to,
˝e sà to tylko i wy∏àcznie plany inwestycyjne
Dzielnicy Weso∏a. Prócz tego, na naszym terenie
zaplanowane sà inwestycje innych jednostek,
w szczególnoÊci MPWiK, które po kilku latach
praktycznej bezczynnoÊci w najbli˝szym czasie
b´dzie intensyfikowa∏ o swoje inwestycje na naszym terenie. Ich wykaz postaram si´ wkrótce
przedstawiç, jak tylko uda si´ uzyskaç potwierdzone dane z MPWiK.
Marcin J´drzejewski
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dzie „od drzwi do drzwi”, po∏àczenia z Warszawy
do cz´Êci niemieckich landów (Badenia-Wirtembergia, Saara, Nadrenia Palatynat, Dolna Saksonia, Brandenburgia, Berlin, Hamburg, Brema
i Szlezwik-Holsztyn), krajów skandynawskich,
Holandii, Luksemburga i regionu Alzacji. I tak np.
mo˝liwe b´dzie wyszukanie po∏àczeƒ z przystanku PKP Wawer na Alexanderplatz w Berlinie.
Wyszukiwarka HAFAS zosta∏a wdro˝ona na stronie ZTM pilota˝owo na rok. Zarzàd Transportu Miejskiego zaprasza wszystkich u˝ytkowników do przetestowania obu wyszukiwarek i przekazania swoich
uwag na adres: wyszukiwarka@ztm.waw.pl.
Ja zaÊ zach´cam do korzystania z tych narz´dzi na co dzieƒ, nie tylko w ramach testów.
Znacznie u∏atwiajà planowanie podró˝y, szczególnie w sytuacji, gdy na wielu przystankach brakuje rozk∏adów jazdy. Ca∏a strona ZTM-u, a wraz
z nià obie wyszukiwarki, dost´pne sà równie˝
w wersji mobilnej. ¸àczàc si´ za pomocà telefonu komórkowego z adresem m.ztm.waw.pl uzyskamy dost´p do „odchudzonej” wersji strony,
dzi´ki czemu szybko i sprawnie sprawdzimy rozk∏ad jazdy autobusów bàdê zaplanujemy podró˝.

Nazwa inwestycji
Budowa ul. Jagielloƒskiej I etap
Projekty drogowe ulic w os. Centrum, Plac WP i Wola Grzybowska

Hanna Kowalska

Bud˝et 2011
800 000,00
50 000,00

Projekty drogowe ulic w os. Zielona

150 000,00

Budowa ul. Uroczej do os. Segment (wspó∏finansowanie z mieszkaƒcami)

310 000,00

Budowa ulicy B∏´kitnej I etap

540 000,00

Modernizacja uk∏adu drogowego na Pl. Wojska Polskiego V etap

100 000,00

Przebudowa ulicy Sikorskiego II etap

700 000,00

Przebudowa ronda Okuniewska

100 000,00

Budowa ulicy Wilanowskiej II etap
Budowa ulic os. Wola Grzybowska
Budowa ulicy G∏owackiego II etap

1 060 000,00
200 000,00
1 600 000,00

Budowa uk∏adu drogowego wraz z systemem kanalizacji deszczowej w obr´bie
ulic Jaspisowej, Rubinowej, Turkusowej, Szmaragdowej oraz ul. Pogodnej

160 000,00

Budowa ulicy Dobrej I etap

855 000,00

Budowa ulicy Cieplarnianej (prace przygotowawcze)
Budowa budynku socjalno-komunalnego
Owietlenie skwerów przy ulicach: Warszawskiej, Akacjowej, Jana Paw∏a II
Budowa przedszkola w os. Stara Mi∏osna (projekt)
Budowa przedszkola w os. Zielona (prace przygotowawcze)
Budowa szko∏y podstawowej w os. Stara Mi∏osna
Termomodernizacja szko∏y podstawowej Nr 173
Termomodernizacja szkó∏ podstawowych Nr 171 i 174
RAZEM:

10 000,00
1 790 000,00
43 600,00
150 000,00
35 000,00
7 050 352,00
150 000,00
2 222 318,00
18 076 270,00

Akcja „Zima w MieÊcie 2011”
- oferta dla dzieci i m∏odzie˝y
W czasie zbli˝ajàcych si´ szkolnych
ferii zimowych, w okresie od 14 do 25
lutego 2011 r. Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury
i Sportu dla Dzielnicy Weso∏a zorganizuje akcj´ „Zima w MieÊcie 2011”. Akcja skierowana b´dzie do dzieci szkó∏
podstawowych oraz m∏odzie˝y szkó∏
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Z zaj´ç w ramach powy˝szej akcji, prowadzonej w placówkach na terenie
Dzielnicy Weso∏a, b´dzie móg∏ bezp∏atnie skorzystaç ka˝dy nasz ma∏y mieszkaniec. Siatk´ placówek dzia∏ajàcych w ramach akcji „Zima w MieÊcie 2011” b´dà tworzyç: punkty dziennego pobytu
usytuowane w szko∏ach podstawowych
oraz placówki prowadzàce zaj´cia specjalistyczne: Gimnazjum nr 119, OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a, Filia
OÊrodka Kultury „Pogodna”, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Weso∏a. Prowadzone b´dà zaj´cia rekreacyjno-sportowe w tym zaj´cia na basenie i si∏owni oraz zaj´cia Êwietlicowe, komputerowe, muzyczno-taneczne, warsztaty
plastyczne, teatralne. Przewidziany jest

Nowe radne
w Weso∏ej

m.in. udzia∏ w szeregu imprez miejskich i wiele innych atrakcji m.in. bezp∏atne
przedstawienia
teatralne.
W punktach dziennego pobytu i niektórych punktach zaj´ç specjalistycznych prowadzone b´dzie bezp∏atne ˝y-

Kwiaty dla zas∏u˝onego Jubilata
W listopadzie 2010 roku swoje 80
urodziny obchodzi∏ mieszkaniec Dzielnicy Weso∏a, Pan Józef Kalinka, aktywny dzia∏acz spo∏eczny, kapitan rezerwy

Wojska Polskiego, a tak˝e zas∏u˝ony
nauczyciel. Pan Józef przepracowa∏ 39
lat w zawodzie nauczycielskim, z czego
a˝ 37 lat jako dyrektor szkó∏.
„W okresie swej pracy nauczycielskiej wybudowa∏ jednà szko∏´, drugà

wienie. Szczegó∏owa informacja o planowanych zaj´ciach oraz pozosta∏ych
atrakcjach b´dzie dost´pna w szko∏ach
w naszej Dzielnicy, na stronie internetowej Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy oraz na miejskich portalach
internetowych w ostatnich dniach stycznia bie˝àcego roku. Wszystkie dzieci
oraz m∏odzie˝ w wieku szkolnym serdecznie zapraszamy!
Karol Cudny
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a

szko∏´ rozbudowa∏. By∏ wieloletnim
przewodniczàcym Rejonowych Konferencji Nauczycielskich” – tak opowiada o nim pan Longin Wàsowski, prezes
Zarzàdu Ko∏a Weso∏a
Zwiàzku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej
i By∏ych Wi´êniów Politycznych. Za dzia∏alnoÊç
zawodowà i spo∏ecznà Józef Kalinka zosta∏ wielokrotnie odznaczony m. in.
Krzy˝em
Kawalerskim
Odrodzenia Polski oraz
Z∏otà Odznakà ZNP.
Z okazji urodzin Burmistrz Dzielnicy Weso∏a,
Pan Edward K∏os, wystosowa∏ do Szanownego Jubilata list gratulacyjny z ˝yczeniami, który wraz z kwiatami wr´czy∏ w jego imieniu Pan Marian Mahor
– Zast´pca Burmistrza Dzielnicy.
Wydzia∏ Spraw Spo∏ecznych i Zdrowia
dla Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy

W zwiàzku z wygaszeniem mandatów radnych, którzy zostali burmistrzami kadencji
2010-2014, zgodnie z ordynacjà wyborczà
do nowej Rady Dzielnicy do∏àczy∏y trzy osoby,
które zdoby∏y kolejno najwi´kszà iloÊç g∏osów
na listach, z których startowali wybrani burmistrzowie. Sà to trzy panie: Hanna Bàbik, Gra˝yna Weber i Katarzyna Zakrzewska.
Hanna Bàbik – radna z listy Stowarzyszenie Sàsiedzkie Razem,
okr´g nr 2, 95 g∏osów poparcia.
Lat 54, filolog i t∏umacz j´zyka
francuskiego. W Weso∏ej mieszka
od 20 lat, a w Warszawie od urodzenia. Aktywnie zaanga˝owana
w ˝ycie weso∏owskiej spo∏ecznoÊci, m.in. w zakresie zapobiegania zalewaniu domów.
Gra˝yna Weber – radna z listy
KW Platforma Obywatelska RP,
okr´g nr 1, 105 g∏osów poparcia.
Lat 55, wykszta∏cenie wy˝sze,
emerytowana nauczycielka z 25letnim sta˝em w placówkach
oÊwiatowych Weso∏ej i Sulejówka. W latach 1988–1990 by∏a
radnà miasta Weso∏a, a wczeÊniej pracowa∏a w komitetach osiedlowych. W Weso∏ej mieszka od 1956 r.
Katarzyna Zakrzewska – radna
z listy KW Platforma Obywatelska,
okr´g nr 2, 122 g∏osy poparcia.
Lat 46, wykszta∏cenie wy˝sze,
jest lekarzem weterynarii. Aktywna spo∏ecznie: radna ostatnich
trzech kadencji, wspó∏twórca
Spo∏ecznego Komitetu Budowy
Placu Zabaw w Starej Mi∏oÊnie, wspó∏pracownik
Stowarzyszenia „Alternatiff” na rzecz dzieci z rozbitych rodzin, zagro˝onych patologià. W Weso∏ej
mieszka od 17 lat.

JednoczeÊnie chcielibyÊmy sprostowaç
pomy∏k´ z opublikowanego miesiàc temu biogramu radnej El˝biety Nowosielskiej. OczywiÊcie by∏a ona wieloletnià dyrektorkà
Przedszkola Publicznego (a nie, jak napisaliÊmy, prywatnego) nr 261 „Pod d´bami”.
Serdecznie za to przepraszamy.
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Wielkie dzi´ki za WIELKIE SERCE
XIX Fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy
poÊwi´cony
dzieciom
z chorobami urologicznymi
i nefrologicznymi ju˝ za nami. 9 stycznia na ulicach
Weso∏ej mo˝na by∏o spotkaç wolontariuszy, którzy
zbierali do puszek pieniàdze. Imprezy odbywa∏y si´
w dwóch miejscach – w Gimnazjum nr 119 przy
ul. Klimatycznej 1 oraz w OÊrodku Kultury
w Dzielnicy Weso∏a przy ul. Starzyƒskiego 21.
W Gimnazjum nr 119 mo˝na by∏o podziwiaç
wyst´py i pokazy m.in. klubów sportowych (lokalne „Mambo” i „Yoko” – UKS Józefów – sekcja judo), studia muzycznego p. Gra˝yny Alber, ˝o∏nierzy 1. Brygady
Pancernej w Warszawie,
Orkiestry Wojskowej;
uczniów i absolwentów
Szko∏y
Podstawowej
nr 173 oraz Gimnazjum
nr 119. Ponadto organizowane by∏y aukcje,
kiermasz i kawiarenka.

W OÊrodku Kultury mo˝na by∏o wziàç udzia∏ w serii
artystycznych warsztatów tj.
Klub Weso∏ego Tatusia, gdzie

bi˝uterii dla paƒ.
Na zakoƒczenie
imprezy wystàpi∏ muzyk, kompozytor i pieÊniarz
– Michael Fedoroff.
W wyniku zaanga˝owania mieszkaƒców naszej dzielnicy zosta∏o zebrane:

49 033,67 z∏
Powy˝szà kwot´ stanowià zbiórki prowadzone
przez:
33 323,71 z∏
• Gimnazjum nr 119
• Pierwsze Autorskie Gimnazjum i Spo∏ecznà
14 850,69 z∏
Szko∏´ Podstawowà nr 12
• OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a 859,27 z∏

ojcowie i dzieci przygotowywali pi´knie zdobione maski, warsztatach ceramicznych prowadzonych przez lokalnà artystk´ Dorot´ ¸asisz oraz warsztatach
decoupage i tworzenia

Dzi´kujemy serdecznie wszystkim, którzy
zaanga˝owali si´ w akcj´. To dzi´ki Wam, wolontariusze mogli w atmosferze przyjaêni i radoÊci dzia∏aç na rzecz chorych dzieci potrzebujàcych nowoczesnego sprz´tu medycznego. Dzi´kujemy firmom „Piekarnie-Cukiernie Putka”
oraz restauracji „U Szymona”, które wspar∏y
prac´ wolontariuszy.
Karolina Baranowska

Wigilia w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej
W dniu 22 grudnia, jak
przysta∏o na naszà narodowà i chrzeÊcijaƒska tradycj´, w 1. Warszawskiej
Brygadzie Pancernej mia∏a
miejsce uroczysta Wigilia
z udzia∏em ˝o∏nierzy, pracowników cywilnych wojska i zaproszonych przedstawicieli w∏adz samorzàdowych naszej Dzielnicy i Sulejówka.
Dowódca 1. W. B. Panc. Pan p∏k Janusz Wiatr
powita∏ wszystkich uczestników wieczerzy, jednoczeÊnie sk∏adajàc im najserdeczniejsze ˝yczenia Êwiàteczne i noworoczne.
Przekaza∏ te˝ dwie wiadomoÊci, dobrà i z∏à.
Z∏a to koncepcja (jeszcze nic pewnego) rozfor-

mowania 1. Warszawskiej
Dywizji Zmechanizowanej,
a dobra – to pozostawienie
w dotychczasowym miejscu
postoju naszej Brygady
z w∏àczeniem w struktury innego zwiàzku taktycznego.
T´ pierwszà wiadomoÊç
przyjà∏em z du˝à dozà
smutku, jako ˝e by∏em dowódcà 1. Praskiego Pu∏ku
Zmechanizowanego, zast´pcà dowódcy 1. dywizji,
a od 2003 roku jej honorowym ˝o∏nierzem.
Miejmy tylko nadziej´, ˝e
na koncepcji si´ skoƒczy, ale do rzeczy. Uroczy-

Naszej Kole˝ance
Ani Lato

Ani Lato przekazujemy
szczere wyrazy wspó∏czucia
z powodu Êmierci Mamy.
Przyjaciele ze Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna
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Sk∏adamy
szczere wyrazy wspó∏czucia
z powodu Êmierci Mamy.
Aniu, w tych smutnych dniach
jesteÊmy z Tobà
Zarzàd Ko∏a PTTK w Weso∏ej

stà opraw´ wieczerzy wigilijnej wzbogaci∏o wystàpienie ksi´dza kapelana Tomasza Szafliƒskiego wraz z jego wokalnym i instrumentalnym kol´dowaniem „WÊród nocnej ciszy”.
OczywiÊcie by∏o te˝ wzajemne dzielenie si´
op∏atkiem i sk∏adanie ˝yczeƒ i ja te˝ w imieniu
Rady i Zarzàdu Dzielnicy z∏o˝y∏em wszystkim
uczestnikom wieczerzy serdeczne ˝yczenia.
Na stole, jak przysta∏o na tradycj´, nie zabrak∏o
Êledzia, uszek z czerwonym barszczem, karpia
i innych daƒ.
Szcz´Êliwego Nowego 2011 Roku!
Wiceprzewodniczàcy Rady
dr Stefan S∏owikowski
Fot. Wies∏aw Cegie∏ka

Nasza Weso∏a to Weso∏a ka˝dego z NAS!
Nowy Rok to najlepszy moment na podsumowanie. Jeszcze nie otwieramy korka od szampana z okazji pierwszych urodzin naszego dziecka –
„Stowarzyszenia Nasza Weso∏a”, ale razem z ˝yczeniami noworocznymi chcielibyÊmy krótko
przypomnieç, co uda∏o nam si´ zrobiç, i uchyliç
ràbka tajemnicy, jakie niespodzianki przygotowaliÊmy na kolejny, ju˝ drugi rok naszej dzia∏alnoÊci.
Po zakoƒczeniu bardzo d∏ugich i ucià˝liwych
formalnoÊci zwiàzanych z rejestracjà zadebiutowaliÊmy na Festynie Szkolno-Rodzinnym w Zielonej. ChcieliÊmy, ˝eby dzi´ki nam zarówno mali, jak
i duzi bawili si´ jeszcze lepiej. PrzygotowaliÊmy
liczne konkursy i zabawy: sportowe i plastyczne,
jednak najwi´kszà furor´ zrobi∏o stanowisko „malowania buzi” i ko∏o fortuny, zaÊ w chwili odpoczynku ka˝dy móg∏ posiliç si´ kie∏baskà z grilla,
chlebem ze smalcem lub wyÊmienitym ogórkiem
kwaszonym. Wszyscy uczestnicy pikniku wrócili
do domu z uÊmiechem na buziach, co stanowi∏o
najlepszy dowód tego, ˝e nasze pierwsze przedsi´wzi´cie zakoƒczy∏o si´ sukcesem.
W pewnà wrzeÊniowà s∏onecznà niedziel´
na Êwie˝o otwartym placu zabaw przy ulicy
Warszawskiej w Zielonej zawis∏ baner „Dzieƒ Sàsiada”, nagle na placu zaroi∏o si´ od ludzi, a niektórzy rodzice wraz z dzieçmi zostali zaskoczeni

zaproszeniem na przepyszne ciasta i kie∏bask´
z grilla. Jednak tymi przysmakami nie mogli cieszyç si´ zbyt d∏ugo, gdy˝ dzieci ciàgn´∏y ich
za r´ce, bo chcia∏y wziàç udzia∏ w loterii fantowej, obejrzeç galeri´ pi´knych obrazów, poskakaç w workach lub te˝ pomalowaç buzie. Ca∏y
czas w tle s∏ychaç by∏o utwór „Jak dobrze mieç
sàsiada” i z ca∏à pewnoÊcià wszyscy uczestnicy
festynu uwa˝ali, ˝e jest to szczera prawda.

Po kulinarnych szaleƒstwach wakacyjnych
paêdziernik up∏ynà∏ pod znakiem sportu. Odby∏
si´ bieg terenowy oraz „spacer z kijkami” czyli
coraz bardziej popularny obecnie nordic walking.
Dla ka˝dego coÊ mi∏ego. By∏a to doskona∏a okazja do spotkania si´ z przyjació∏mi w innych okolicznoÊciach ni˝ przy stole, bo przecie˝ nic nie
∏àczy ludzi silniej ni˝ wspólny wysi∏ek fizyczny.
Kolejna impreza by∏a adresowana do zapalonych cyklistów, których przecie˝ tak wielu samotnie krà˝y po lasach Weso∏ej, a jednoczeÊnie

Zima mo˝e byç pi´kna
Za oknem dopada∏o w∏aÊnie Êwie˝ego
puchu, który przykry∏ twardy, ubity Ênieg
mi´kkà ko∏derkà. Temperatura oko∏o
–5°C, czyli idealne warunki na narciarstwo biegowe. Sàdzàc po Êladach w lesie,
nie jestem jedynà mi∏oÊniczkà tego sportu. I ca∏e szcz´Êcie. Nie tylko dlatego, ˝e
po czyichÊ Êladach ∏atwiej si´ jedzie, ale
kiedy przemierzam sama leÊne ost´py,
z radoÊcià spotykam na szlaku innego
turyst´. A propos, zacz´∏am wdra˝aç
w ˝ycie „nizinny savoir-vivre”. O co chodzi? O mówienie sobie „dzieƒ dobry”.
W górach, na szlaku, takie powitanie nie
dziwi nikogo. Dlaczego nie sprawiç, by
odrobina ˝yczliwoÊci zagoÊci∏a równie˝
w naszych, warszawskich lasach?
Na styczniowà wycieczk´ wybra∏am
tras´ zielonym szlakiem ze Starej Mi∏osnej do Anina, a wi´c niezbyt d∏ugà, ta-

kà, na którà mogà si´ wybraç nawet ci
niezbyt wytrawni piechurzy. Czarny
szlak rozpoczyna si´ przy skrzy˝owaniu
ul. Jana Paw∏a II z Traktem Brzeskim.
Niewtajemniczonym wyjasni´ tylko, ˝e
wbrew powszechnie panujàcej opinii kolor szlaków pieszych nie ma ˝adnego
zwiàzku z ich trudnoÊcià. Prosz´ jednak
nie ulec z∏udzeniom! Chodzenie po szlaku to nie zawsze przys∏owiowa kaszka
z mleczkiem, bowiem podobnie jak infrastruktura turystyczna, tak te˝ i stan
warszawskich szlaków pozostawia wiele
do ˝yczenia. W´drujemy wi´c w stron´
lasu, gdzie po omini´ciu cmentarza
wspinamy si´ pod górk´. Wchodzimy
na grzbiet wydmy, którym dotrzemy do
Anina. Trasa nie jest d∏uga (oko∏o 5 km),
dobrze dost´pna i mo˝e temu w∏aÊnie
zawdzi´cza swà popularnoÊç. Czarny

S P R O S T O W A N I E
W grudniowym numerze „WS” (120) w relacji ze spotkania W∏adz Dzielnicy z organizacjami pozarzàdowymi, przy prezentacji osoby pana Dariusza Stachelka zosta∏o u˝yte sformu∏owanie, ˝e
by∏ wspó∏za∏o˝ycielem chóru „Il Canto Magnificant”. W rzeczywistoÊci pan Dariusz Stachelek
na jednym z pierwszych etapów dzia∏ania i rozwoju chóru przez kilka miesi´cy by∏ prezesem stowarzyszenia, pod auspicjami którego dzia∏a∏ chór. Za zbyt daleko idàcy skrót myÊlowy wszystkich
zainteresowanych przepraszamy.
Redakcja

do mi∏oÊników historii, gdy˝ to w∏aÊnie 11 listopada odby∏ si´ Rajd Szlakiem Józefa Pi∏sudskiego. Uczestnicy rajdu odwiedzili dworek Pi∏sudskiego w Sulejówku, gdzie umilali sobie czas
wspólnym Êpiewaniem pieÊni patriotycznych:
tych znanych i podnios∏ych, ale równie˝ tych
mniej znanych, czasem zabawnych, traktujàcych naszà histori´ „z przymru˝eniem oka”.
W nadchodzàcym Nowym Roku zamierzamy
kontynuowaç naszà dzia∏alnoÊç. Z ca∏à pewnoÊcià
ju˝ dziÊ mo˝emy zapowiedzieç „Festyn Szkolno-Rodzinny” oraz „Dzieƒ Sàsiada 2011”, zaÊ informacje o innych imprezach b´dà na bie˝àco pojawiaç si´ na naszej stronie internetowej www.nasza
wesola.pl oraz w WiadomoÊciach Sàsiedzkich.
W tym szczególnym czasie chcielibyÊmy serdecznie podzi´kowaç wszystkim uczestnikom imprez, naszym sponsorom, zaprosiç tych, którzy
jeszcze nie odwa˝yli si´ do∏àczyç do nas. ˚yczymy
szcz´Êliwego Nowego 2011 Roku i przypominamy,
ze jesteÊmy otwarci na wszelkie pomys∏y. Czekamy na wszystkie osoby, które chcia∏yby si´ zaanga˝owaç w dzia∏alnoÊç naszego stowarzyszenia.
W koƒcu Nasza Weso∏a to Weso∏a ka˝dego
z nas!
Zarzàd Stowarzyszenia Nasza Weso∏a
M.K. / A.C

szlak koƒczy si´ w miejscu, gdzie spotyka si´ z czerwonym i zielonym (mniej
wi´cej w po∏owie trasy). My kontynuujemy naszà wycieczk´ szlakiem zielonym,
w kierunku zachodnim – dalej grzbietem wydmy (wybierajàc wariant na po∏udnie dotarlibyÊmy do Mi´dzylesia).
Po drodze mo˝emy napawaç si´ widokiem rudych d´bów, które nie zgubi∏y liÊci na zim´, hub okrytych bia∏ym ko˝uszkiem, zagadkowych Êladów i tropów
zwierzàt. Krótkie zjazdy dostarczà odrobiny emocji, a zdrowy wysi∏ek – satysfakcji. Z lasu wychodzimy wprost na ty∏y
znanego na ca∏à Polsk´ Instytutu Kardiologii. Dzi´ki wykorzystaniu funduszy
unijnych, Instytut jest rozbudowywany
o nowy Oddzia∏ Intensywnej Terapii.
Ulicà Zorzy dochodzimy do Kajki
na wysokoÊci koÊcio∏a (parafia Matki
Bo˝ej Królowej Polski). Przed koÊcio∏em wmurowano kamieƒ poÊwi´cony b∏.
ks. Jerzemu Popie∏uszce, który przez 3
lata by∏ wikariuszem tutejszej parafii.
Powrót do Starej Mi∏osnej – autobusem z ul. Kajki.
Jako kierowcy mo˝emy mieç zimy
doÊç, ale b´dàc jednoczeÊnie mieszkaƒcami Weso∏ej, skorzystajmy z jej uroku
i zajrzyjmy do bajkowego lasu. Do zobaczenia na szlaku!
Ma∏gorzata Matyka
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Ko∏o PTTK w Weso∏ej zaprasza na spotkanie
– Wokó∏ Annapurny, królestwo Lo
Weso∏owskie PTTK
zaprasza na kolejne
spotkanie z cyklu podró˝niczego. 20 stycznia (czwartek) o godz.
19.00 w Sali OÊrodka
Dzia∏aƒ Twórczych
„Pogodna” w Starej
Mi∏oÊnie, ul. Jana Paw∏a II 25, Katarzyna Twardowska opowie o swojej wy-

Na narty z PTTK
Natomiast, korzystajàc z nadejÊcia
zimy, ju˝ dziÊ mi∏oÊników nart zapraszamy na krótkie przetarcie Êlizgów
przed zimowymi feriami. Zaplanowane sà dwa wyjazdy – w sobot´ 22 stycznia oraz w sobot´ 5 lutego, w formie
jednodniowych wypadów na gór´ Kamieƒsk k. Be∏chatowa. To niewielki,
choç bardzo dobrze wyposa˝ony oÊrodek narciarski. Ró˝nica poziomów 123 m mo˝e nie jest imponujàca,
ale nowoczesny, 4-osobowy wyciàg
krzese∏kowy i Êwietnie utrzymany stok

prawie w Tybet, w szczególnoÊci o unikalnym miejscu, jakim jest królestwo
Mustang (mo˝e je odwiedziç nie wi´cej
ni˝ 2 tysiàce turystów rocznie!). Serdecznie zapraszamy!
Po prezentacji zapraszamy na spotkanie Ko∏a, na którym zostanà omówione
plany tegorocznych wypraw. Zapraszamy na nie tak˝e wszystkich zainteresowanych dzia∏alnoÊcià naszego Ko∏a.
gwarantujà dobra zabaw´ (szczegó∏y
http://www.gorakamiensk.eu). Planowany koszt (dojazdu autokarem)
to 35,00 z∏ od doros∏ych i 25,00 z∏ dzieci do lat 15. No i oczywiÊcie koszt ski-passu, który w bie˝àcym sezonie wynosi 70,00 z∏ (-20% zni˝ki dla grup powy˝ej 12 osób). Ski-pass dla dzieci poni˝ej 5 lat kosztuje 6,00 z∏, trzeba pami´taç o zwrotnej kaucji za kart´ magnetycznà – 20,00 z∏.
Jedziemy na jazd´ popo∏udniowà
i nocnà, czyli na godziny od 13.00 do
21.00. Pierwsze 4 godziny pewnie b´dzie t∏oczno, za to po 17.00 spory

Biegaj z nami na biegówkach!
Znowu mamy pi´knà zim´. Jednych
to bardzo smuci, bo zimno, znowu
trzeba odÊnie˝aç, Êlisko na jezdniach
i chodnikach, a ile na opa∏ wydamy!!!
Sà jednak i tacy, którzy zim´ kochajà, a zw∏aszcza zwiàzane z ta porà roku
niezliczone atrakcje – zabawa w Ênie˝ki, lepienie ba∏wana, kolorowe Êwiate∏ka w wielu oknach i ogrodach, sanna,
a przede wszystkich jazda na nartach.
Wielu z nas zamienia swoje auta, motory i rowery w∏aÊnie na narty zjazdowe
i biegowe. Zw∏aszcza te ostatnie cieszà
si´ wÊród warszawiaków coraz wi´ksza
popularnoÊcià. W Weso∏ej mamy bodaj
najpi´kniejsze trasy biegowe. Niesamowita fauna i flora, a do tego bardzo
urozmaicona konfiguracja terenu sprawiajà, ˝e ka˝dy przebyty na nartach
fragment trasy dostarcza niezapomnianych wra˝eƒ. Ju˝ w poprzednim sezonie narciarskim na terenie Weso∏ej za∏o˝ono oko∏o 30 km szlaków biegowych. Tak zwane „Êlady narciarskie”
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prowadzi∏y nas po najpi´kniejszych zakamarkach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, cz´stokroç niedost´pnych
w innych porach roku.
Wed∏ug oceny moich przyjació∏,
z którymi od zesz∏ego roku zacz´liÊmy
przygod´ z biegówkami, w Weso∏ej biega na nartach grubo ponad 100 osób.
Sà to g∏ównie osoby, których technika
biegania, jak i mo˝liwoÊci fizyczne sà
bardzo odleg∏e od poziomu naszej mistrzyni Justyny Kowalczyk. Biegamy
dla zdrowia i przyjemnoÊci. Biegamy
z ciekawoÊci, co tym razem nowego odkryje przed nami przyroda, czy spotkamy ∏osia, a mo˝e sarny lub stado ptactwa na bagnach. Biegamy dla naszych
nieskromnych ambicji pokonania kolejnej bariery w swoim ˝yciu. Biegamy
bo ... po prostu to pokochaliÊmy!
Nawiàza∏em kontakt z nowo powsta∏ym w Warszawie stowarzyszeniem Towarzystwo Narciarskie „Biegówki”. Cz∏onkowie TN „Biegówki”

Ch´tni b´dà wtedy tak˝e mieli mo˝liwoÊç zapisania si´ do PTTK. Informacji mo˝na tak˝e zasi´gnàç telefonicznie
u mnie pod numerem tel. 601 31 48 22.
A kolejne spotkanie zaplanowane
jest ju˝ na 10 lutego. Tym razem opowieÊç o Tajlandii przedstawi pan Les∏aw Karst. Ju˝ dziÊ zapraszamy.
Marcin J´drzejewski
komfort i jazda bez kolejek. Wyjazd
zaplanowany jest o godz. 10.00,
zbiórka na ul. Pogodnej ko∏o Gimnazjum nr 119. Powrót ok. 23.30 w to
samo miejsce. Na miejscu jest wypo˝yczalnia sprz´tu narciarskiego,
mo˝liwoÊç wynaj´cia instruktora,
bufet i restauracja. B´dzie te˝ wi´c
mo˝liwoÊç zjedzenia obiadu i odpoczynku w cieple.
Zainteresowanych prosimy o zapisy do Kasi Szaszkiewicz pod nr. tel.:
604 23 23 57.
Katarzyna Szaszkiewicz
sà tak˝e mi∏oÊnikami narciarstwa biegowego, posiadajàcymi w∏asny sprz´t
do zak∏adania Êladu, instruktorów
narciarstwa biegowego, instruktorów
biegów na orientacj´ i organizatorów
imprez sportowych i rekreacyjnych.
TN „Biegówki” planuje za∏o˝yç
w Warszawie i najbli˝szych okolicach 1000 tras biegowych (zobacz
stron´ http://www.tnbiegowki.pl). Bez
naszej pomocy trudno im b´dzie za∏o˝yç profesjonalny Êlad w Weso∏ej.
Wsparcie przedsi´wzi´cia zapowiedzieli ju˝ w∏aÊciciele otwartego jesienià „Baru leÊnego” (w Êrodku lasu
za Dakowem, przy ul. Fabrycznej,
w miejscu przeci´cia szlaków biegowych) oraz ... No w∏aÊnie, kto jeszcze?
MyÊl´, ˝e je˝eli ustalimy sta∏y i niezmienny termin spotkaƒ braci narciarskiej na ka˝dà Êniegowà sobot´
i niedziel´ o godz. 12.00 przy „Barze
leÊnym” to z czasem coÊ fajnego przyjdzie nam do g∏owy.
Do zobaczenia na szlaku!
Pawe∏ Malinowski

Kol´dowanie z Tadeuszem Woêniakiem
W dniu 26 grudnia 2010 roku dla
mieszkaƒców Weso∏ej kol´dy zaÊpiewa∏ Tadeusz Woêniak z zespo∏em.
Koncert odby∏ si´ w KoÊciele Âw. Bra-

ta Alberta przy ul. Szerokiej 2, o godz. 18.50 i spotka∏ si´ z ogromnym zainteresowaniem mieszkaƒców
naszej dzielnicy.
Tadeusz
Woêniak zaÊpiewa∏
wiele tradycyjnych kol´d w ciekawych aran˝acjach, a wspólnie
z publicznoÊcià
wykona∏ kol´d´
„Dzisiaj w Betlejem”. Na zakoƒczenie wszyscy
us∏yszeli jednà
z najbardziej znanych piosenek artysty – „Zegarmistrza
Âwiat∏a”. W koncercie wzi´li
udzia∏: Tadeusz Woêniak

– wokal, gitara,
Jolanta
Majchrzak – wokal,
Piotr Woêniak
– gitara, wokal
oraz Mariusz Jagoda – skrzypce,
wokal. Organizatorem koncertu by∏a Rada
i Zarzàd Dzielnicy
Weso∏a,
a wspó∏organizatorem Proboszcz
Parafii Âw. Brata
Alberta.
Karolina Baranowska
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Sukces Szlachetnej Paczki w Weso∏ej
W tym roku Weso∏a po raz pierwszy
bra∏a udzia∏ w ogólnopolskiej akcji
Szlachetna Paczka, polegajàcej na obdarowywaniu rodzin potrzebujàcych z naszej dzielnicy i okolic przez
darczyƒców. Mimo
˝e Szlachetna Paczka poczàtkowo nie
spotka∏a si´ z zainteresowaniem specjalistycznych organów, odpowiedzialnych za niesienie pomocy w Weso∏ej,
zakoƒczy∏a si´ ogromnym sukcesem.
Szlachetna paczka pomog∏a 34 rodzinom z Weso∏ej i okolic, przekazujàc
prezenty, które odpowiada∏y na konkretne potrzeby rodzin, takie jak: sprz´t
AGD i RTV, komputery, ∏ó˝ka, telefony, ubrania, artyku∏y medyczne, papiernicze i piÊmiennicze, wszelkiego rodzaju ˝ywnoÊç i Êrodki czystoÊci, ksià˝ki,
zabawki oraz inne potrzebne rzeczy
Dostarczono nam 270 paczek, które
z trudem pomieÊci∏ magazyn przy Gimnazjum 119. W dniach od 10 do 12
grudnia wolontariusze rozwieêli paczki
do rodzin, aby te mog∏y cieszyç si´ nimi jeszcze przed Âwi´tami.
Podczas akcji ogromnym wsparciem
by∏o Gimnazjum 119, które udost´pni∏o
powierzchni´ na magazyn, za co bardzo

serdecznie dzi´kujemy. Podzi´kowania
nale˝à si´ te˝ Szkole Podstawowej
nr 173, która przygotowa∏a paczki dla 14
rodzin z naszej dzielnicy. Specjalne podzi´kowania nale˝à si´ te˝ Pizzerii PEPE, która zasponsorowa∏a pocz´stunek
dla wolontariuszy pracujàcych w magazynie. Na koniec bardzo dzi´kuj´ wolontariuszom ze Szlachetnej Paczki, wolonta-

riuszom z gimnazjum oraz wszystkim
osobom zaanga˝owanym w akcj´,
w Gimnazjum. Bez Was ca∏a akcja nie zakoƒczy∏aby si´ takim wielkim sukcesem.
Pozdrawiam serdecznie – Lider
Akcji Szlachetna Paczka Warszawa
Weso∏a 2010.
Wojciech Szewczyk
paczka2010@o2.pl
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Rozgrywki Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki
ZakoƒczyliÊmy rozgrywki rundy jesiennej Sàsiedzkiej
Ligi Siatkówki w edycji 2010/2011. RozegraliÊmy w sumie
59 meczów (jeden zaleg∏y mecz w II lidze odb´dzie si´
w styczniu). Rozgrywki prowadzone by∏y na sali gimnastycznej Szko∏y Podstawowej nr 173, s´dziowali nam licencjonowani s´dziowie Mazowiecko-Warszawskiego Zwiàzku
Pi∏ki Siatkowej. Rozgrywki odbywajà si´ dzi´ki wsparciu
dotacyjnemu Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Poni˝ej przedstawiamy wyniki rozegranych spotkaƒ oraz
aktualnà klasyfikacj´ dru˝yn po V kolejce ligowej:
I LIGA
Miejsce Dru˝yna
1
2
3
4
5
6

Rozegrane Punkty Sety Ró˝nica
mecze
setów
BRACIA
5
15
15:3
12
LENNOX
5
10
12:8
4
NO NAME
5
7
9:9
0
ROYAL SPIKE
5
5
9:13
-4
DZI¢CIO¸Y
5
5
9:13
-4
KLUB TKM
5
3
6:14
-8

I kolejka (9.10.2010)
NO NAME – BRACIA 0:3 (12:25; 11:25; 24:26)
KLUB TKM – DZI¢CIO¸Y 2:3 (20:25; 28:26; 21:25;
25:20; 15:17)
LENNOX – ROYAL SPIKE 2:3 (25:19; 25:20; 23:25;
26:28; 13:15)
II kolejka (16.10.2010)
BRACIA – ROYAL SPIKE 3:1 (19:25; 25:13; 25:17; 25:12)
DZI¢CIO¸Y – LENNOX 1:3 (25:21; 14:25; 20:25; 19:25)
NO NAME – KLUB TKM 3:0 (25:22; 25:12; 25:17)
III kolejka (6.11.2010)
ROYAL SPIKE – DZI¢CIO¸Y 3:2 (13:25; 25:14; 30:28;
24:26; 20:18)
KLUB TKM – BRACIA 1:3 (25:21; 16:25; 19:25; 23:25)
LENNOX – NO NAME 3:1 (25:20; 25:19;14:25; 25:23)
IV kolejka (20.11.2010)
BRACIA – DZI¢CIO¸Y 3:0 (25:14; 25:17; 25:18)
NO NAME – ROYAL SPIKE 3:0 (25:19; 25:18; 25:20)
KLUB TKM – LENNOX 0:3 (23:25; 19:25; 8:25)
V kolejka (11.12.2010)
ROYAL SPIKE – KLUB TKM 2:3 (25:22; 25:21; 12:25;
22:25; 12:15)
LENNOX – BRACIA 1:3 (25:19; 18:25; 19:25; 16:25)
DI¢CIO¸Y – NO NAME 3:2 (25:9; 35:37; 25:21; 20:25;
15:6)
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II LIGA
Miejsce Dru˝yna
1
2
3
4
5
6

Rozegrane Punkty Sety Ró˝nica
mecze
setów
UKS SUNCO
4
12 12:0
12
GRIM TEAM
4
11 12:2
10
DKB
5
10 11:6
5
AZALIOWA TIM 5
6
6:10
-4
JASZCZEMBIE
5
3
4:12
-8
HIERONIMKI
5
0
0:15
-15

I kolejka (9.10.2010)
HIERONIMKI – GRIM TEAM 0:3 (20:25; 16:25; 24:26)
JASZCZEMBIE – DKB 0:3 (20:25; 20:25; 21:25)
UKS SUNCO – AZALIOWA TIM 3:0 (25:14; 25:13; 25:15)
II kolejka (16.10.2010)
GRIM TEAM – AZALIOWA TIM 3:0 (25:22; 25:23; 25:20)
DKB – UKS SUNCO 0:3 (10:25; 17:25; 17:25)
HIERONIKMI – JASZCZEMBIE 0:3 (17:25; 17:25; 22:25)
III kolejka (27.11.2010)
AZALIOWA TIM – DKB 0:3 (30:32; 22:25; 16:25)
JASZCZEMBIE – GRIM TEAM 0:3 (21:25; 10:25; 13:25)
UKS SUNCO – HIERONIMKI 3:0 (25:18; 25:8; 25:11)
IV kolejka (20.11.2010)
GRIM TEAM – DKB 3:2 (17:25; 27:25; 25:18; 22:25; 17:15)
HIERONIKMI – AZALIOWA TIM 0:3 (13:25; 10:25; 12:25)
JASZCZEMBIE – UKS SUNCO 0:3 (18:25; 14: 25; 19:25)
V kolejka (11.12.2010)
AZALIOWA TIM – JASZCZEMBIE 3:1 (19:25; 21:25;
25:18; 25:19)
UKS SUNCO – GRIM TEAM mecz prze∏o˝ony
DKB – HIERONIMKI 3:0 ( 25:19; 25:13; 25:20)
Runda wiosenna rozpocznie si´ 5 lutego i trwaç b´dzie
do 7 maja 2011 r. Od rundy wiosennej mecze rozgrywane
b´dà równolegle na dwóch boiskach w nowej hali Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1 w godz. 10.00–15.00.
Poni˝ej przedstawiamy terminarz wiosenny naszej Ligi,
a wszystkich zainteresowanych odsy∏amy na stron´ Stowarzyszenia Sàsiedzkiego do zak∏adki Liga Siatkówki.
VI kolejka
VII kolejka
VIII kolejka
IX kolejka
X kolejka

–
–
–
–
–

05.02.2011
05.03.2011
19.03.2011
16.04.2011
07.05.2011
Pawe∏ Malinowski
Sàsiedzka Liga Siatkówki

Zmagania m∏odych pi∏karzy
W grudniu 2010 roku odby∏y si´ dwa du˝e halowe turnieje pi∏ki no˝nej „Weso∏a Indoor Cup”, których organizatorem by∏ Klub Sportowy „Weso∏a”:
jeden dla dru˝yn 10-latków oraz drugi dla 7-latków.
Podobne turnieje organizowane sà kilka razy
do roku przez KS „Weso∏a”, ale po raz pierwszy
mogliÊmy pochwaliç si´ nowà halà widowiskowo-sportowà, gdzie towarzyszàcy zawodnikom
rodzice mogli w komfortowych warunkach z trybun oglàdaç gr´ swoich dzieci i kibicowaç im do

ostatnich sekund meczów. Jak si´ bowiem okaza∏o, wygrany mecz mo˝na przegraç zaledwie
na kilka sekund przed koƒcem spotkania.
W turnieju 12 grudnia, adresowanym do zawodników urodzonych w roku 2000 i m∏odszych,
uczestniczy∏o 12 dru˝yn z ca∏ego Mazowsza:
Akademia Sportu Imielin, AON Rembertów, The
British School, Cezar Konstancin, Hutnik Warszawa, Mazowsze Mi´tne, MKS Polonia Warszawa,
Pogoƒ Siedlce, KS Ursus oraz dwie dru˝yny gospodarzy turnieju KS Weso∏a „A” i „B”. W ramach
turnieju rozegrane zosta∏y 42 mecze: 30 meczów
fazy grupowej A i B oraz 12 meczów fazy fina∏owej. Ca∏y turniej wygra∏a dru˝yna Pogoni Siedlce
strzelajàc zwyci´skà bramk´ w meczu fina∏owym
na kilka sekund przed koƒcem meczu z The British School. Trzecie miejsce zaj´∏a MKS Polonia

Warszawa. Najlepszym strzelcem turnieju Weso∏a Indoor CUP 2010 zosta∏ zawodnik Pogoni Siedlce – Bart∏omiej Rychlik, a najlepszym bramkarzem – zawodnik MKS Polonia Warszawa – Patryk Andrzejczak. Dru˝yna KS Weso∏a A zaj´∏a 9
miejsce, zaÊ KS Weso∏a B – 8.
W sobot´ 18 grudnia w Ogólnopolskim Halowym Turnieju Pi∏ki No˝nej „Weso∏a Indoor
CUP 2010” dla rocznika 2003 oglàdaliÊmy zmagania 7-latków (dodam, ˝e kilku z naszych najm∏odszych zawodników mogliÊmy
ju˝ wczeÊniej oglàdaç na pokazie pi∏karskim z okazji otwarcia hali w Gimnazjum 119). W turnieju dzielnic´
Weso∏a, a jednoczeÊnie i stolic´ reprezentowa∏y dwie dru˝yny KS Weso∏a, natomiast pozosta∏e dru˝yny
przyjecha∏y z ró˝nych cz´Êci Mazowsza oraz Polski: Radomiak 1910
Radom (dwie dru˝yny), BKS Lublin,
UKS 9 Siedlce, UKS 1 W´grów, Lider
W∏oc∏awek, Naprzód Skórzec, ANPREL Nowa. Turniej wygra∏a dru˝y-

na BKS Lublin, pokonujàc w finale Radomiaka Radom. Najlepszym bramkarzem turnieju, wed∏ug
trenerów zaproszonych dru˝yn, zosta∏ Wiktor Bar
z Klubu Sportowego „Weso∏a”. Najwy˝szà wygranà w turnieju odnotowa∏a KS Weso∏a „A”
w meczu pó∏fina∏owym B, w którym pokona∏a rówieÊników a˝ 9:0.
Ostatecznie dru˝yna KS Weso∏a B za-

W nocy 17 grudnia w tragicznym wypadku zgin´∏a
komendantka Szczepu 295 WDHiGZ

phm. Anna Grzebieluch.

Po Nowym Roku
zgas∏y fajerwerki
ucich∏a przestrzeƒ
niebo odzyska∏o swój blask
mróz skrzypi
na swà nut´
zimowe dni i noce
znów biegnà
poprzez czas
Irena ¸ukszo

j´∏a 4 miejsce, zaÊ KS Weso∏a A – 6. Warto podkreÊliç, ˝e w sk∏adzie obu dru˝yn gra∏y równie˝
dziewcz´ta, trenujàce w KS Weso∏a: Dominika
Ducal i Aleksandra Grodzka. Wielkie brawa dla
dziewczàt – mo˝e powstanie w przysz∏oÊci
˝eƒska dru˝yna pi∏karska?
Znana ju˝ wÊród trenerów innych klubów sportowych profesjonalna organizacja turniejów: letnich „Weso∏a Cup” oraz zimowych „Weso∏a Indoor Cup” przyciàga
dru˝yny nie tylko z Warszawy czy ca∏ego
Mazowsza, ale równie˝ z odleg∏ych miast
(Lublin, W∏oc∏awek, ¸ódê). Udana organizacja nie by∏aby mo˝liwa bez pomocy kilku
ch´tnych do poÊwi´cenia czasu osób oraz
rodziców dzieci trenujàcych w KS „Weso∏a”. W organizacji turnieju pomagajà nam
te˝ prywatne firmy, które fundujà s∏odycze,
drobne nagrody oraz puchary, ale równie˝
przygotowujà odpowiednie posi∏ki dla m∏odych
sportowców (Restauracja „Pasjonata”).
Ju˝ w styczniu planowane sà kolejne turnieje
– wi´cej aktualnych informacji jak zawsze
na stronie internetowej Klubu www.kswesola.pl
– zapraszamy!
Tekst i zdj´cia:
Anna Ksi´˝opolska
Krzysztof Adamski

Ze smutkiem przyj´liÊmy wiadomoÊç o Êmierci
naszej Kole˝anki

Druhna Ania by∏a nie tylko fantastycznà instruktorkà,
ale te˝ przez kilka lat nauczycielkà w Spo∏ecznej
Szkole Podstawowej im. Emanuela Bu∏haka.

z którà dane nam by∏o kilka lat temu pracowaç.

By∏a w tym roku z nami na obozie harcerskim
odwiedzajàc obóz swojego Szczepu.

Prosimy o przyj´cie wyrazów wspó∏czucia
wszystkim Bliskim Ani

¸àczymy si´ w ˝alu i smutku z bliskimi Ani
harcerki i harcerze szczepu 420 WDHiGZ

Grono Pedagogiczne SSP nr 12
i Fundacja Szko∏y Spo∏ecznej w Weso∏ej

Ani Grzebieluch
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SzachiÊci grajà dla powodzian
W miko∏ajkowy weekend 4–5 grudnia 2010 roku w ca∏ym kraju odby∏y si´
turnieje szachowe dla dzieci w ramach
Akcji „SzachiÊci grajà dla powodzian”.
Do akcji w∏àczy∏ si´ równie˝
Uczniowski Klub Sportowy „Mi∏oÊnik”
z dzielnicy Weso∏a, który jest organizatorem cyklicznych turniejów szachowych z edycji Grand Prix SP 173
w Warszawie. 4 grudnia w Szkole Podstawowej nr 173 szachiÊci z Warszawy
i okolic grali dla swoich rówieÊników
z terenów dotkni´tych powodzià.
Zgromadzone Êrodki z turnieju umo˝liwià wyjazd dzieciom poszkodowanym
przez tegorocznà powódê na obóz
sportowy „Wakacje z szachami 2011”.
Zawody rozgrywane by∏y w formule
szachów szybkich, na dystansie 7 rund,
tempem P – 15’ dla zawodnika. Do

zmagaƒ przystàpi∏o 32 zawodników ze
szkó∏ podstawowych i gimnazjalnych.
Nad prawid∏owym przebiegiem rozgrywek czuwa∏a s´dzia turnieju Agnieszka
Brustman, która wy∏oni∏a najlepszych
w poszczególnych kategoriach.

W kategorii szkó∏ podstawowych:
I miejsce – Tomasz Woênica – MKS
Polonia Warszawa (5 pkt.)
II miejsce – Maciej Groszyk – KK
Anin (5 pkt.)
III miejsce – Dominik Rzeszowski
– MKS Polonia Warszawa (4,5 pkt.)

Potrzebna
inicjatywa
Od poczàtku paêdziernika 2010 r.,
w ka˝dà Êrod´ wieczorem, w goÊcinnej
sali Zespo∏u Szkó∏ nr 94 w Zielonej,
odbywajà si´ zaj´cia gimnastyczne. Za-

W kategorii szkó∏ gimnazjalnych:
I miejsce – Daniel Worobiej – UKS
MDK Otwock (6,5 pkt.)
II miejsce – Jakub Suliborski – MTSz
Miƒsk Mazowiecki (6,0 pkt.)
III miejsce – January Jedynak – UKS
MDK Otwock (5,5 pkt.)
Najlepszym zawodnikiem do lat 8 zosta∏ Mariusz Woênica – MKS Polonia
Warszawa (uczeƒ SP 173). W kategorii
wiekowej do lat 10 najlepszym okaza∏
si´ Wojciech Mazurek
– UKS „Mi∏oÊnik”
(uczeƒ SP 173)
Na zakoƒczenie turnieju gratulacje oraz
s∏owa podzi´kowania
do wszystkich zawodników skierowa∏a dyrektor SP nr 173 Mariola
Wróblewska. Tym razem zwyci´zcami turnieju byli nie tylko Ci,
którzy osiàgn´li najwy˝sze wyniki w zawodach, ale wszyscy
uczestnicy, bo to ka˝dy z nich, grajàc
w sobotnim turnieju, wniós∏ wk∏ad w realizacj´ szlachetnego celu.
Teresa Osypiuk

inicjowa∏o je Stowarzyszenie Nasza
Weso∏a. Zaj´cia sà bezp∏atne. Chocia˝
biorà w nich udzia∏ g∏ównie panie, zaj´cia adresowane sà do wszystkich, którym zale˝y na poprawieniu sylwetki
i ogólnej sprawnoÊci. W mi∏ej atmosferze, pod okiem doÊwiadczonej trenerki, pani Bo˝eny Borys, çwiczy ju˝ kilkanaÊcie osób. Jest to kolejna akcja Stowarzyszenia: po niezwykle udanym,
pierwszym w Weso∏ej, Dniu Sàsiada,
po jesiennych biegach prze∏ajowych
oraz rajdzie rowerowym z okazji
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci teraz stawiamy
na systematyczne dbanie o kondycje fizycznà. Jak widaç sàsiedzkie inicjatywy
sprawdzajà si´ na ró˝nych p∏aszczyznach dzia∏ania. Specjalne podzi´kowania nale˝à si´ Dyrekcji Zespo∏u
Szkó∏ nr 94 za zrozumienie, pomoc
i wspó∏prac´ w organizacji
imprez, w tym bezp∏atne u˝yczenie sali na çwiczenia.
Ponawiamy apel: nie siedê
w domu, çwicz razem z nami
i do∏àcz do grupy! Spotykamy
sie w Êrody w godzinach 18.15–
–19.00 w salce gimnastycznej
ZS 94 w Osiedlu Zielona.
[rmk, bb]
ZAPRASZAMY
Stowarzyszenie „Nasza Weso∏a”

www.naszawesola.pl
naszawesola@gmail.com
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Szlachetna Paczka po raz
czwarty od uczniów SP 173
Akcja „SZLACHETNA PACZKA” uczniom Szko∏y Podstawowej nr 173 jest dobrze znana. Od
czterech ju˝ lat przyst´pujemy do niej z ogromnym zaanga˝owaniem i sercem.
Jest to akcja ogólnopolska, której celem jest
niesienie Êwiàtecznej pomocy osobom najbardziej potrzebujàcym. G∏ównym jej organizatorem
jest Stowarzyszenie WIOSNA, które poprzez
przekazywanie bezpoÊredniej pomocy czyni jà
sensownà, skutecznà i konkretnà.
W ramach SZLACHETNEJ PACZKI docieramy
z pomocà do rodzin najbardziej potrzebujàcych,
takich, które nie majà postawy roszczeniowej,
których bieda jest ukryta. Do rodzin wielodzietnych, niepe∏nych, z chorymi lub niepe∏nosprawnymi dzieçmi lub cz∏onkami rodziny, osób starszych i samotnych, rodzin, których dotkn´∏o nieszcz´Êcie oraz takich, których bieda jest niezawiniona.
Przygotowywaniu prezentów przez poszczególne klasy (w tym roku 24 klasy bra∏y udzia∏
w tej akcji) towarzyszy Êwiàteczna, podnios∏a
atmosfera. Uczniowie najpierw gromadzà potrzebne rzeczy, które potem stanà si´ bo˝onarodzeniowym podarunkiem, a nast´pnie pod
okiem wychowawcy i rodziców pakujà je do
pi´knie ozdobionych pude∏ek. Kartonowe pud∏a
w ozdobnych, Êwiàtecznych papierach jadà do
magazynów, skàd rozwo˝one sà bezpoÊrednio
do rodzin. W tym roku „zaopiekowaliÊmy si´” 22
rodzinami z terenu Weso∏ej i Goc∏awia.
Przygotowanie SZLACHETNYCH PACZEK
wyzwala u dzieci potrzeb´ dzielenia si´ z innymi i ch´ç pomocy tym, którzy jej szczególnie
potrzebujà. Uczniowie przynoszà dla „swoich
rodzin” czasem bardzo osobiste przedmioty.
W jednej z paczek pojawi∏ si´ miÊ, który pomaga∏ zasypiaç ka˝dego wieczora, w innej – ulubiona gra komputerowa, która mo˝e jeszcze
komuÊ sprawiç radoÊç. Rodzice naszych
uczniów te˝ potrafià si´ dzieliç – jednej z rodzin

oddano lodówk´, innej zaÊ ∏ó˝ko pi´trowe
z biurkiem i zamra˝ark´. W jednej z klas
pojawi∏y si´ tak˝e smako∏yki w s∏oiczkach
– grzyby marynowane i przetwory mi´sne!
Nie wspomn´ ju˝ o produktach ˝ywnoÊciowych trwa∏ych o d∏ugim terminie wa˝noÊci, chemicznych, toaletowych, ubraniach, obuwiu, zabawkach itd.
Jak co roku, po raz czwarty niezmiennie
dzi´kuj´ wszystkim tym, bez których sama
nie zdzia∏a∏abym nic. Zaanga˝owanie i ch´ç
dzielenia si´ z innymi budzi, jak co roku,
moje wzruszenie i szacunek dla WSZYSTKICH DARCZY¡CÓW – tych malutkich,
wi´kszych i tych ca∏kiem du˝ych. Serdecznie dzi´kuj´ rodzicom i uczniom za wielkie
serce, hojnoÊç i wra˝liwoÊç; wychowawcom klas uczestniczàcych w akcji za zaanga˝owanie i poÊwi´cony czas; wolontariuszom ze szkolnego Ko∏a Wolontariatu; kole˝ankom z poziomu klas drugich i ich m´˝om oraz
panu Irkowi za pomoc w transporcie.
Pozwol´ sobie w tym roku podsumowaç nasze wspólne dzia∏anie jednà z informacji zwrotnych, jakie przychodzà do mnie drogà mailowà.
Mam nadziej´, ˝e odda ona choç troch´ nastrój
i emocje, jakie towarzyszà nie tylko tworzeniu
paczki, ale równie˝ jej otrzymywaniu i rozpakowywaniu.

Drogi Darczyƒco!
Dzi´kujemy Ci za Twoje wielkie serce!!! Pomagajà ludzie, nie rzeczy. Twoje prezenty to promieƒ nadziei dla rodzin w potrzebie i szansa
na wyrwanie si´ z beznadziei.
SZLACHETNA PACZKA to system pomna˝ania
dobra. Twoje dobro ju˝ dzia∏a i si´ pomna˝a.
W
obdarowanych,
wolontariuszach i dobroczyƒcach. W tych
wszystkich, którzy zobaczyli, jak dzia∏a ko∏o dobroci i chcà si´ do niego
w∏àczyç. Twoje dary to
wielkie Êwiadectwo mi∏oÊci. To nie pomoc z tego, co zbywa, ale dar
wra˝liwoÊci, zaanga˝owania i dawania nadziei.
Dzi´kujemy.
Wierzymy, ˝e najpi´kniejszym podzi´kowaniem sà nie s∏owa, ale
gesty.
Dzi´kujemy Ci za przekazanie rodzinie PACZKI
oznaczonej numerem...

Relacja z dostarczenia i rozpakowywania
paczki przez rodzin´:
Rodzina by∏a bardzo zaskoczona tak du˝à iloÊcià paczek, nie spodziewali si´ tego, szcz´Êliwe
dzieci otwiera∏y jednà paczk´ za drugà. Jak tylko
coÊ im si´ spodoba∏o, wynosi∏y to do drugiego
pokoju. Ma∏ej Klarze bardzo spodoba∏ si´ elektroniczny piesek, którym ca∏y czas si´ bawi∏a.
Mama dzieci bardzo ucieszy∏a si´ z ˝ywnoÊci
i Êrodków czystoÊci, na które w ostatnim czasie
nie mia∏a pieni´dzy. Dzieci bardzo si´ ucieszy∏y
na widok tak du˝ej iloÊci s∏odyczy. Dziewczynki
by∏y szcz´Êliwe równie˝ z flamastrów, kredek,
poniewa˝ bardzo lubià rysowaç. By∏ to naprawd´
czas du˝ej iloÊci pozytywnych emocji dla rodziny.
Co chce Paƒstwu przekazaç wolontariusz:
Bardzo dzi´kuj´ Pani, klasie i rodzicom,
wszystkim którzy przygotowywali t´ paczk´
w swoim imieniu, w imieniu innych wolontariuszy, jak równie˝ w imieniu rodziny. OkazaliÊcie
Paƒstwo du˝o serca drugiemu cz∏owiekowi,
jest to bardzo potrzebna i drogocenna wartoÊç
w naszych czasach, oby takich ludzi by∏o jak
najwi´cej. ˚ycz´ Paƒstwu zdrowych i weso∏ych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia i szcz´Êliwego
Nowego Roku.
Co chce Paƒstwu powiedzieç od siebie rodzina:
Tak, chcielibyÊmy w imieniu ca∏ej rodziny bardzo, bardzo podzi´kowaç, jesteÊmy niezmiernie
wdzi´czni za t´ pomoc. Na pewno by∏a potrzebna. Obecnie od listopada wstrzymano nam decyzje o zasi∏ku rodzinnym, a by∏ to jedyny dochód, uratowaliÊcie Paƒstwo naszà sytuacj´,
a raczej nas. Serdecznie Bóg zap∏aç.
Do zobaczenia za rok!
Szkolny koordynator akcji
SZLACHETNA PACZKA
w Szkole Podstawowej nr 173
Majka Delura
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OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy zaprasza:
16 stycznia o godz. 17.00 – NOWOCZESNOÂCIÑ OCALIå OD ZAPOMNIENIA. Koncert poetyckich ballad stylizowanych gwarà warszawskà w wykonaniu zespo∏u ÂWIT ˚YWYCH MUZYKÓW w sk∏adzie: Marek Wierzchucki (piano, wokal), Mariusz Kubicki (bas, wokal), Adam Lewandowski (perkusja, cajon), Rafa∏ Christa (gitara).

6 lutego o godz. 16.00 – ZUZIA W KRAINIE
CZARÓW. Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru Kuffer.
Godz. 18.00 – W KARNAWA¸OWYM NASTROJU. Koncert w wykonaniu Gra˝yny Màdroch – sopran koloraturowy i Jana Zakrzewskiego – tenor
przy akompaniamencie Adama Sychowskiego.

***

***

21 stycznia o godz. 16.30 – DZIE¡ BABCI
i DZIADKA. Program w wykonaniu sekcji muzycznych i tanecznych OÊrodka Kultury.

13 lutego o godz. 16.00 – BAL U KRÓLA
STASIA. Warsztaty edukacyjno-artystyczne dla
dzieci. Etykieta, rozrywki i moda na zamku królewskim naszego ostatniego w∏adcy – Stanis∏awa Augusta Poniatowskiego. Udzia∏ w zaj´ciach
jest bezp∏atny. IloÊç miejsc ograniczona. Zapisy
pod nr tel. 22 773 61 88, 773 55 99.

***
22 stycznia o godz. 18.00 – NA DWORZE JAGIELLONÓW. Koncert w wykonaniu Ma∏gorzaty
Feldgebel – Fidel, Paw∏a Iwaszkiewicza – flety,
dudy, bombardy i Miros∏awa Feldgebela – harfa,
perkusja. Wspó∏praca – Spo∏eczna Szko∏a Muzyczna w Weso∏ej.
***

***
14–25 lutego 2011 od poniedzia∏ku do piàtku
w godz. 9.00–15.00 Akcja ZIMA W MIEÂCIE.
***

19 lutego o godz. 17.00 – ALBANIA – PI¢KNA NIEZNAJOMA. To opowieÊç o przepi´knym
kraju, ma∏o znanym, owianym ró˝nymi opowieÊciami dobrymi i z∏ymi. Kraj, który w konfrontacji z rzeczywistoÊcià przyjemnie zaskakuje zwolenników ciszy i spokoju, mi∏oÊników dzikiej
i nieskalanej przyrody poÊrodku ba∏kaƒskiej cz´Êci Europy. W podró˝ bez biletu zabiorà nas Barbara i Andrzej Pas∏awscy.

OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A M.ST. WARSZAWY
05-075 Warszawa, ul. Starzyƒskiego 21
tel.: 22 773 61 88, 22 773 55 99
www.domkulturywesola.net

Wieczór z panià Magdalenà Zawadzkà
20 grudnia w OÊrodku
Kultury w Weso∏ej odby∏o
si´ spotkanie ze znakomità aktorkà – Magdalenà
Zawadzkà, poÊwi´cone
postaci Gustawa Holoubka oraz ksià˝ce Jego autorstwa pt. „Wspomnienia z niepami´ci”. W tej
niezwyk∏ej ksià˝ce Gustaw Holoubek wskrzesza
czasy swego dzieciƒstwa

i m∏odoÊci w rodzinnym Krakowie.
Opowiada o rodzinie, przyjacio∏ach,
kolegach i nauczycielach. Prowadzi
nas ulicami, którymi chodzi∏ codziennie, daje nam odczuç klimat, koloryt
i magi´ tego miasta, odtwarza atmos-
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fer´ lat przedwojennych, czasu okupacji i pierwszych lat po wojnie.
Pani Magdalena opowiada∏a natomiast o czasach swojego ma∏˝eƒstwa z Gustawem Holoubkiem. Dzieli∏a si´ z nami
pi´knymi
opowieÊciami
o g∏´bokim uczuciu, wiecznym roztargnieniu, pracy
w teatrze, mi∏oÊci do gór
i wzajemnym poÊwi´ceniu.
MieliÊmy wyjàtkowà okazj´
pos∏uchaç, jak Paƒstwo Holoubkowie wybrali si´ do
Krakowa nowym samochodem, a z braku przyzwyczaje-

nia – zapomnieli o nim
i wrócili pociàgiem. Albo
jak Pan Gustaw wyszed∏
do teatru w swoim p∏aszczu, a wróci∏ w p∏aszczu
Jana Kociniaka (choç –
bioràc pod uwag´ postur´ obu Panów – trudno
nie zauwa˝yç ró˝nicy).
DowiedzieliÊmy si´ te˝,
˝e w latach licealnych Pani Magdalena mieszka∏a
w Weso∏ej przy ul. Âwierczewskiego! Mamy wi´c
nadziej´, ˝e i dla niej by∏
to wyjàtkowy wieczór wspomnieƒ
z (nie) pami´ci.
Majka Musia∏

W Bibliotece Publicznej...
Mamy przyjemnoÊç zaprezentowaç czytelnikom „WiadomoÊci Sàsiedzkich” artyku∏ przes∏any nam przez Andrzeja Buchalskiego, w∏aÊciciela najwi´kszego wymiarami obrazu Ludwika Maciàga. Dzie∏o mo˝na by∏o podziwiaç podczas wystawy „Sygnowano L. Maciàg” zorganizowanej
przez Bibliotek´ Publicznà na zakoƒczenie obchodów 90. rocznicy urodzin Profesora. Poni˝szy
artyku∏ oddaje atmosfer´ pracy twórczej i opowiada histori´ powstania obrazu.

„Czwórka ba∏agulska” Ludwika Maciàga
„Z satysfakcjà maluj´ najwi´kszy wymiarami
obraz w moim ˝yciu”... napisa∏ Ludwik Maciàg
w naszej Ksi´dze Pamiàtkowej podczas jednej
z malarskich sesji poÊwi´conych tworzeniu ba∏agulskiej czwórki. Czy jest to obraz wa˝ny artystycznie mogli Paƒstwo oceniç podczas wystawy, która odby∏a si´ w dniach 27 listopada
– 3 grudnia br. w Weso∏ej. Pozwol´ sobie w tym
miejscu przybli˝yç t∏o i niektóre szczegó∏y dotyczàce powstania Czwórki.
Zainteresowanie problematykà ba∏agulskà
rozbudzi∏ we mnie nie˝yjàcy ju˝ Zbigniew Prus-Niewiadomski, który na ∏amach „Konia Polskiego” we wczesnych latach 80. opublikowa∏ zestaw artyku∏ów o rodzajach zaprz´gów u˝ywanych na ziemiach polskich. Autor zakoƒczy∏
wówczas swój cykl apelem skierowanym
do czytelników pisma, aby podtrzymywaç i piel´gnowaç tradycj´ narodowà zwiàzanà z koniem
oraz przekazywaç jà nast´pnym pokoleniom
w formie ˝ywej. Jego s∏owa zainspirowa∏y mnie
wówczas g∏´boko... Zaprz´g ba∏agulski sta∏ si´
odtàd moim marzeniem. Nie przypuszcza∏em
jednak, ˝e uda si´ je najpierw zrealizowaç w sferze jednej z greckich muz.
Moja znajomoÊç z twórczoÊcià Maciàga rozpocz´∏a si´ w latach 60. ubieg∏ego stulecia.
WÊród znaczków pocztowych, jakie znalaz∏y si´
w moich zbiorach poczàtkujàcego filatelisty,
wra˝enie robi∏y konie. W formie prostokàtów,
trójkàtów... Ju˝ wówczas wypracowany przez
artyst´ charakterystyczny typ malowanego konia do dzisiaj pociàga wielbicieli twórczoÊci Mistrza. Potem tylko od czasu do czasu udawa∏o
mi si´ spotykaç z jego pracà. W koƒcu lat 80.
po raz pierwszy zetknà∏em si´ z obrazami Maciàga w galerii hotelu Mariott. Ogromne wra˝enie
estetyczne i rozczarowanie komercyjne – eksponaty by∏y poza moim zasi´giem finansowym
– utrwali∏y zauroczenie tà twórczoÊcià.
Po kilkunastu latach, b´dàc ju˝ zaprzyjaêniony
z Profesorem i znajàc Jego niech´ç do wykonywania zamówieƒ tematycznych, zaproponowa∏em któregoÊ wieczoru w Gulczewie namalowanie zaprz´gu ba∏agulskiego do naszej wozowni.
Moje sympatyczne zaskoczenie pozytywnym refleksem Ludwika sprowokowa∏o kolejne pytanie:

„skàd ta spontaniczna reakcja?”. Odpowiedê by∏a wielce interesujàca. O tym jednak w dalszej
cz´Êci artyku∏u.
Tymczasem ustaliliÊmy wymiary obrazu
i po perswazji historycznej (mojej) rodzaj chodu,
w jakim pokazane zostanà konie. Mia∏ byç nim
k∏us. Wyczu∏em tutaj jednak niedosyt ze strony
interlokutora. Co do kompozycji specjalnych sugestii nie mia∏em, pami´tam tylko sformu∏owa-

nie malarza, ˝e nie mo˝na pokazaç koni jadàcych na wprost widza, gdy˝ zrobi∏ to wczeÊniej
w swojej s∏ynnej „Czwórce” Che∏moƒski. Nast´pnego dnia rano, b´dàc ju˝ w swoim mieszkaniu, otrzyma∏em telefon od Profesora. „Andrzeju, przecie˝ konie w przypadku drogi idàcej
pod gór´ najch´tniej jadà galopem... Mo˝na
wi´c pokazaç czwórk´ wje˝d˝ajàcà tym chodem
na szczyt ∏àki” – doda∏. OczywiÊcie skapitulowa∏em. Przynajmniej nietaktem by∏oby w tej sytuacji ograniczaç ekspresj´ twórczà Artysty. I dobrze, ˝e tak si´ sta∏o.
Podczas kolejnego spotkania ustaliliÊmy, ˝e
ze wzgl´du na wymiary obraz b´dzie powstawa∏
w miejscu przeznaczenia – wozowni. Przygotowania z naszej strony obj´∏y m.in. import zagruntowanego p∏ótna i blejtramu, który osobiÊcie sk∏ada∏ jeden z wybitnych uczniów Profesora. Oryginalna bryczka, którà uda∏o mi si´ wypo˝yczyç jako wzór, póêniej, niestety, gdzieÊ zagin´∏a. Konie – modele, kare Êlàzaki, znajdowa∏y
si´ w stajni, zaÊ uprzà˝ ba∏agulska b´dàca dzie∏em artysty-rzemieÊlnika, Andrzeja Lewickiego, czeka∏a do
dyspozycji malarza
w szorowni.
Sam proces twórczy Autora to bogato
udokumentowane fil-

mowo i fotograficznie interesujàce studium...
Fakt nakr´cenia kamerà wielogodzinnego materia∏u uszed∏, wed∏ug jego s∏ów, uwadze Profesora. Tym cenniejszy jest ten zapis.
T∏o obrazu stanowi burza. Wydaje si´, ˝e mia∏a na to wp∏yw nasza wspólna wycieczka – odbyta kilka miesi´cy wczeÊniej – nad Zalew Sulejowski zaprz´giem ba∏agulskim. W drodze powrotnej prowadzàcej przez las rozp´ta∏a si´ solidna burza. Pioruny bi∏y intensywnie i cz´sto.
Konie ju˝ bez klimatycznych atrakcji by∏y mocno
pobudzone poprzez brak okularów (zas∏on oczu)
w og∏owiach. Tym bardziej w czasie wy∏adowaƒ
atmosferycznych. Nie wspominajàc o swoich
doznaniach podczas powodowania rumakami,
zacytuj´ tutaj tylko s∏owa Ludwika, wypowiedziane z charakterystycznà dla niego emfazà:
„podró˝ ˝ycia”.

I jeszcze jeden szczegó∏, nieco humorystyczny, zwiàzany z tworzeniem. Moja ma∏˝onka
zwróci∏a uwag´ malarzowi, ˝e skoro zdecydowa∏ si´ na ∏àk´ jako pod∏o˝e, to powinien
uwzgl´dniç jakieÊ kwiaty. W koƒcu w wyniku
kilkakrotnych nacisków uleg∏. Sporo dziewann
pojawi∏o si´ na ∏àce. Podczas pierwszej ekspozycji obrazu w Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie do Profesora podszed∏ jeden z jego kolegów wyk∏adowców i zapyta∏: „Ludwik, to ty
teraz kwiatki malujesz?”.
Sàdz´, ˝e teraz nadszed∏ czas wyjaÊnienia
czytelnikom powodu spontanicznej reakcji Ludwika Maciàga na pomys∏ namalowania opisywanego tutaj obrazu. Otó˝, jak stwierdzi∏ malarz,
w czasie okupacji, b´dàc pracownikiem Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, cz´sto widywa∏
zaprz´g ba∏agulski powo˝ony przez ówczesnego jej kierownika – Hansa Fellgiebla. Du˝e wra˝enie, jakie sprawia∏a wówczas charakterystyczna czwórka, zdecydowa∏o o sentymencie
Mistrza do tego rdzennie przecie˝ polskiego akcentu kultury narodowej. Spowodowa∏o to równie˝, ˝e po latach Artysta zainspirowa∏, a nawet
namówi∏ wspomnianego Zbigniewa Prus-Niewiadomskiego do opisania ba∏agu∏y w „Koniu
Polskim”. Historia zatoczy∏a wi´c jeden ze swoich kolejnych okr´gów.
Andrzej Buchalski
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Kàcik bibliofila
NA PO¸UDNIE
OD BROAD
Pat Conroy
Autor pi´knej, zekranizowanej powieÊci „Ksià˝´ przyp∏ywów” i tym razem
nas nie zawiód∏. Dostajemy do ràk jego najnowszà, napisanà po czternastoletniej przerwie wielkà
sag´ o przyjaêni i walce z przeciwnoÊciami losu. Akcja tej obszernej powieÊci rozgrywa si´ w ukochanym przez
Conroya Charlestonie w Karolinie Po∏udniowej. Narratorem jest osiemnastoletni Leo King, syn nauczyciela
i znawczyni prozy Joyce’a, który po sa-

mobójczej Êmierci brata làduje w zak∏adzie psychiatrycznym. Po opuszczeniu zak∏adu poznaje kilkoro rówieÊników, z którymi ∏àczy si´ w dozgonnej
przyjaêni. I to w∏aÊnie o ich losach,
najpierw jako bardzo m∏odych ludzi,
potem ju˝ ze swoimi rodzinami, opowiada nam Pat Conroy, mistrz Êwietnego, niepowtarzalnego stylu.
Goràco polecam!
Literatura dla doros∏ych:
1. Conroy P. – Na po∏udnie od Broad
2. Silva D. – Regu∏y Moskwy
3. Rudnicka O. – Lilith
4. Arche J. – Ale to nie wszystko
5. Picoult J. – Drugie spojrzenie
6. Jachimek T. – Handlarze czasem

7. Lehtolainen L. – Pod wiatr
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Lindenbaum P. – Filip i mama, która
zapomnia∏a
2. Jennings S. – Franklin chce mieç
przydomek
3. Opowiadania z wyspy Sodor
4. Grisham J. – Theodore Borne: M∏ody
prawnik
Literatura popularnonaukowa:
1. Hawes A. – W krainie oliwek
2. Bellami O. – Martha Argerich
3. Sopoçko A. – Rynkowe instrumenty
finansowe
4. Patenaude B. M. – Trocki: Upadek
rewolucjonisty
5. Balio M. – Obrz´d: Tajemnice wspó∏czesnych egzorcystów
Iza Zych

Qlturka

Nie zdob´dziesz 500 milionów znajomych,
nie robiàc sobie kilku wrogów
The Social Network,
re˝. David Fincher
Zakoƒczy∏ si´ rok 2010
i dla wszystkich nasta∏ czas
podsumowaƒ. Ja z tej okazji
postanowi∏am dokonaç subiektywnego wyboru najlepszego filmu minionego
roku (przyznaj´ si´ jednak bez bicia, ˝e nie by∏am w stanie zobaczyç wszystkiego, mi´dzy innymi obrazu „Essential Killing”, po którym spodziewam si´ bardzo wiele). B∏yskawicznie odrzuci∏am obsypanà setkami pochwa∏ jeszcze
przed premierà „Incepcj´”, która mo˝e i by∏a objawieniem kina sensacyjnego, ale nie odnalaz∏am w niej objawienia w kinie jako takim. Tak
naprawd´ nie znalaz∏am go w ˝adnym z obejrzanych przeze mnie w 2010 roku filmów, jednak
jeden zdecydowanie si´ wyró˝nia∏. Przedstawiajàcy histori´ wydawa∏oby si´ nie do sprzedania
(od kiedy niby wszystkich interesujà studenci
uczelni pokroju Politechniki i ich ˝yciowe rozterki?) „Social Network” by∏ wed∏ug mnie co najmniej zaskoczeniem ekranowym.
Pierwsze zdziwienie – re˝yser „Siedem” poka˝e nam teraz, zdawa∏oby si´, przeci´tnà historyjk´ nieco nieprzeci´tnego ch∏opaka, który
osiàgnà∏ sukces. Poza tym, za stworzenie muzyki do filmu wzi´li si´ moi osobiÊci idole czyli
Trent Reznor i Atticus Ross. „CoÊ w tym musi
byç” – pomyÊla∏am. Film zaiste okaza∏ si´ raczej nie schematyczny i naprawd´ dobry.
Przede wszystkim pragn´ pochwaliç aktorów,
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bo to g∏ównie ich zas∏uga, ˝e od ekranu nie
mo˝na oderwaç wzroku. Odtwórca roli Marka
Zuckerberga Jesse Eisenberg Êwietnie pokaza∏
niby nieÊmia∏ego, a jednak pewnego swoich
atutów, a nawet bezczelnego studencika. Równie˝ aktorzy grajàcy jego kolegów z uczelni
(w tym Êwietni bracia Winklevoss!) bardzo dobrze
i w sposób wywa˝ony odegrali swoje role. ˚adna postaç nie by∏a zmarnowanym potencja∏em i ˝adna nie zdawa∏a si´ wyrastaç
ponad inne. Mog´ si´ przyczepiç jedynie do Justina Timberlake’a, który mo˝e powinien pozostaç przy
muzykowaniu, a do Davida
Finchera mog´ mieç co najwy˝ej lekkie pretensje, ˝e
do swojego filmu, wypchanego bàdê co bàdê raczej
nie gwiazdami Hollywood,
wybra∏ akurat jego.
Samà histori´ dojÊcia
Marka Zuckerberga, twórcy
portalu Facebook, do sukcesu odebra∏am zdaje si´ zupe∏nie inaczej ni˝
wi´kszoÊç moich znajomych. Dla mnie nie jest
to zdecydowanie negatywna postaç, która wspina∏a si´ po drabinie kariery po trupach. Odebra∏am go raczej jako niewàtpliwie inteligentnego
i przekonujàcego na swój sposób ch∏opaka, który zosta∏ wplàtany w niewygodnà sytuacj´,

z której nie mia∏ ju˝ wyjÊcia. To, ˝e odbiór filmu
mo˝e byç tak ró˝ny, to niewàtpliwy plus. Szczególna w tym zas∏uga re˝ysera, który ju˝ w „Siedem” pokaza∏ nam postacie zdecydowanie nie
prostolinijne i sytuacje niemieszczàce si´ w kategoriach czarne i bia∏e.
Nie mog´ nie wspomnieç
równie˝ o muzyce, która nie
doÊç, ˝e jest niesamowita
sama w sobie, to zosta∏a
równie˝ bardzo dobrze dobrana do obrazu. Nie przeszkadza w oglàdaniu filmu,
ale zwraca na siebie uwag´, buduje klimat, szczególnie w, zdawa∏oby si´, zwyczajnej scenie wyÊcigu
kajakowego, który za sprawà muzyki sta∏ si´ epickà
bitwà.
To oczywiÊcie tylko kilka
wybranych aspektów filmu,
która ma równie˝ wiele innych zalet, pewnie równie˝
wad (których jednak nie zauwa˝y∏am ze wzgl´du na
zbyt du˝à iloÊç zalet). Za
niespotykanà histori´, nieschematycznoÊç,
Êwietne aktorstwo, muzyk´ i prac´ re˝ysera oraz,
przede wszystkim, za d∏ugie pozostanie w mojej
g∏owie mianuj´ go najlepszym filmem roku 2010.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

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

Magdalena Soczewka
Urodzi∏a si´ 14 paêdziernika 2010 r.
w szpitalu w Mi´dzylesiu.
Waga 3640 g, wzrost 54 cm.

Piotr Wituszyƒski
Urodzi∏ si´ 4 sierpnia 2010 r.
Mieszka w Starej Mi∏osnej,
synek Karoliny i Krzysztofa.

Micha∏ek Krzy˝anowski
Urodzi∏ si´ 20 grudnia 2010 r.
w szpitalu w Mi´dzylesiu.
Mieszkaniec Weso∏ej-Zielonej.

Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy,
otrzymuje drobny upominek od naszego
sponsora – sklepu Baby Boom. Upominki sà
do odbioru w sklepie. Nieposiadajàcym portretu nowo narodzonego maleƒstwa nasz
kolejny sponsor, firma Foto-OSKAR, wykona takie zdj´cie za darmo! Zdj´cie uka˝e si´
w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10x15 cm. Wykonane w∏asnor´cznie zdj´cia mo˝na zostawiç w sklepie Baby Boom
– ul. Jana Paw∏a II (róg Diamentowej) lub
w sklepie dla dzieci Pati na ul. Borkowskiej 4
(ko∏o drewnianego koÊcio∏a). Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres e-mail:
wiadomosci.sasiedzkie@staramilosna.org.pl
(zdj´cie musi byç zeskanowane co najmniej
na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi).
Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 28 stycznia 2011 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Pomoc dla Trzech Muszkieterów z Weso∏ej
Tu˝ przed koƒcem starego roku uda∏o si´ odebraç – dzi´ki uprzejmoÊci pana Józefa Pyka∏o ze Starej Mi∏osnej – pierwszà
parti´ prezentu Êwiàtecznego przekazanego dla naszych ma∏ych milusiƒskich – Kubusia, Piotrusia i Dominika – przez
tel. 22 763 20 90
firm´ Procter&Gamble.
ul. Trakt Brzeski 62
Nie zwa˝ajàc na straszny ziàb, wys∏annik Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego uda∏ si´ w podró˝ do parku logistycznego
05-077 Warszawa-Weso∏a
w Sochaczewie, gdzie
● Terapie Spa na twarz i cia∏o
● Bezpieczna opalenizna
znajduje si´ magazyn
Pevonia Botanica
● Fryzjerstwo Spa
firmy Procter&Gam● Aromatyczne rytua∏y
● Makija˝ profesjonalny
ble – hojnego dar●
Masa˝e
z
ró˝nych
stron
Êwiata
● Przed∏u˝anie w∏osów metodà
czyƒcy. Bardzo dzi´Racoon
●
Kuracje
modelujàcokujemy panu Marko● Trwa∏e usuwanie ow∏osienia
-odchudzajàce
wi KapuÊciƒskiemu
● Zamykanie naczynek
● Dietetyka
oraz paniom Alicji
● Fotoodm∏adzanie
● Power Slim Active – jedna
Urbanowicz i Ma∏goz najbardziej skutecznych
● Mezoterapia bezig∏owa
rzacie Wadziƒskiej
metod odchudzania
● Pakiety odchudzajàce
z tej firmy za ofiaro● Endermologia
● Bony upominkowe, Vouchery
wane nam Êrodki czy● Manicure Pedicure Spa
dla firm
stoÊci i pieluchy.
Kolejnym lokalnym przedsi´biorcà,
który zaoferowa∏ pomoc (w przechowaniu bardzo wielu paczek pieluch i proszku do prania) jest pan Józef WojtaÊ, w∏aÊciciel staromi∏oÊniaƒskiej firmy DOMEKO.
Na zdj´ciu obok szcz´Êliwy tata trojaczków i pomocnik Êw.
Miko∏aja.
Rodzice trojaczków bardzo dzi´kujà wszystkim, którzy
okazujà im wielkie serce.
Magdalena J´drzejewska

www.metamorfoza-spa.pl
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Nietypowe lekcje w „Bu∏haku”
Edukacja nie musi odbywaç si´ tylko w formie
tradycyjnych lekcji. Udowadniajà to, od wielu
zresztà lat, Autorskie Gimnazjum i Liceum im.
Emanuela Bu∏haka w Weso∏ej-Starej Mi∏oÊnie.
Pr´˝nie dzia∏a tu ko∏o teatralne, pod kierunkiem
pani Jolanty Wiak. Ostatnim
spektakularnym przedsi´wzi´ciem ko∏a by∏y niezwyk∏e Zaduszki Poetyckie pod has∏em „Noc
i muzyka”. Gospodarzem „Zaduszek” by∏ Chocho∏ z „Wesela”
Wyspiaƒskiego i cz∏onkowie Kó∏ka, którzy, odgrywajàc niektóre
sceny dramatu, wprowadzili nas
w niezwyk∏y, niemal mistyczny
nastrój listopadowej nocy.
„Bu∏hak” s∏ynie tak˝e z kó∏ka
filmowego prowadzonego przez
nauczyciela filozofii i religii, pana
Jacka Wnuka. Co tydzieƒ w piàtkowe wieczory odbywajà si´ projekcje filmowe, a po nich dyskusje, czasami bardzo burzliwe, zawsze niezwykle ciekawe. Najciekawsze sà oczywiÊcie te, które
odbywajà si´ w obecnoÊci i z udzia∏em twórców.
Kinomani z „Bu∏haka” goÊcili ju˝ naprawd´ znakomitych re˝yserów: Krzysztofa Zanussiego,
Krzysztofa Krauzego, Andrzeja Jakimowskiego,
Andrzeja Baraƒskiego, a ostatnio awangardowe-
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go rosyjskiego dramaturga i re˝ysera Iwana Wyrypajewa oraz aktork´ Karolin´ Gruszk´.
Dyskusj´ i spotkanie z goÊçmi poprzedzi∏a
projekcja ich ostatniego filmu „Tlen” nagrodzonego na IX MFF Era Nowe Horyzonty. To rzeczy-

wiÊcie „nowohoryzontowe” dzie∏o – bardziej
przypomina teledysk ni˝ film fabularny, stawia
jednak bardzo wa˝ne pytania i odwo∏uje si´ dekalogu. Nic zatem dziwnego, ˝e wywo∏a∏ naprawd´ ˝arliwà dyskusj´.

Iwan Wyrypajew, odpowiadajàc na pytanie
o genez´ biblijnych wàtków w filmie, mówi∏
o potrzebie zastanowienia si´ na przyk∏ad
nad tym, dlaczego nie wolno zabijaç ludzi, a ju˝
na zabijanie zwierzàt jest przyzwolenie. Bo niby
wszyscy wiedzà, ˝e ludzi si´ nie zabija, ale ma∏o
kto potrafi to uzasadniç. Wed∏ug niego nie powinniÊmy kierowaç si´ tylko zakazem, bo ka˝dy
zakaz ∏atwo obejÊç. Z takiej
furtki korzysta terroryzm. Ludzie myÊlà: oni zabili mojà rodzin´, to dlaczego ja mam nie
zabiç ich rodziny. Chodzi o to,
aby nie przyjmowaç zakazów
bezmyÊlnie, tylko je zrozumieç.
Mówi∏ te˝ o koƒcu sztuki, (bo
przecie˝ wszystko ju˝ by∏o),
o skompromitowaniu si´ kina autorskiego (w którym najwa˝niejsze jest ego twórcy),
o kinie gatunkowym. PodkreÊla∏, ˝e najwa˝niejszy jest teraz
kontakt twórcy z odbiorcà, bez
udawania i kamufla˝u.
Dyskusja przeciàgn´∏a si´
do póênych godzin. Sam re˝yser nie kry∏ zdziwienia jej wysokim poziomem. A uczniowie,
pewnie nie do koƒca zdajàc sobie z tego spraw´,
odbyli kolejnà ponadprogramowà (i nietypowà)
lekcj´. Z filmu, sztuki, a tak˝e, a mo˝e nawet
przede wszystkim, z ˝ycia.
Jakub Gutek

Ogólnopolski Festiwal Kol´d
i Pastora∏ek - Weso∏a 2010
11 grudnia 2010 r. odby∏y si´ XVII
eliminacje mazowieckie do Ogólnopolskiego Festiwalu Kol´d i Pastora∏ek
im. Ksi´dza Kazimierza Szwarlika. Organizatorem eliminacji od 2003 r. jest

Wyniki eliminacji przedstawiajà
si´ nast´pujàco:

• Kategoria „soliÊci / duety”
I miejsce: Katarzyna
Papis z Fundacji
Edukacji ArtystyczKwartet wokalny z Gminnego OÊrodka Kultury w Radzanowie
nej w Miƒsku Mazowieckim,
nacje mazowieckie OFKiP mog∏y si´
II miejsce: Paulina Talar- odbyç tak˝e dzi´ki wsparciu firm Pepska z Miejskiego Gimna- si Cola General Bottlers oraz Delikazjum nr 1 im. T. Ko- tesy K&M.
Êciuszki w Zambrowie,
Na zakoƒczenie wieczoru, z autorIII miejsce: Klaudia Skwa- skim recitalem wystàpi∏a znana arrek z Powiatowego M∏o- tystka estradowa – Krystyna Gi˝owdzie˝owego Domu Kul- ska. Poza repertuarem kol´dowym,
tury w Otwocku.
nie zabrak∏o równie˝ jej najwi´kszych
przebojów, takich jak „Nie by∏o Ciebie tyle lat” czy „W drodze do Fonta• Kategoria „zespo∏y”
I miejsce: Kwartet wokal- inebleau”.
ny z Gminnego OÊrodka
Katarzyna Zgórzak
Chór „LIRA” z parafii pw. Wincentego a'Paulo w Otwocku
Kultury w Radzanowie,
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a II miejsce: Zespó∏ wokalno-instrumentalny „Piam.st. Warszawy, przy wspó∏pracy ze
stowianka” z Gimnazjum
Stowarzyszeniem Artystycznym „Stara
nr 1 im. Z. G´sickiego
Mi∏osna” oraz Urz´dem Dzielnicy We„Juno” w Piastowie,
so∏a m. st. Warszawy.
W tym roku, ze wzgl´du na ogrom- III miejsce: Zespó∏ kameralny „Ardentis” z Wieline zainteresowanie konkursem i du˝à
szewa.
liczb´ zg∏oszeƒ, przes∏uchania odbywa∏y si´ jednoczeÊnie w OÊrodku Kultury oraz w Gimnazjum nr 120. W ka- • Kategoria „chóry”
tegorii solistów, jury w sk∏adzie: Mi- I miejsce: Chór „Lira”
z parafii pw. Wincentego
cha∏ Bia∏ecki, Joanna Kie∏biewska
a'Paulo w Otwocku,
i Swiet∏ana Parka wys∏ucha∏o 66 wyII miejsce: Chór parafialny
konawców.
„Accentus” z parafii Êw.
W kategorii „zespo∏y/chóry” wystàpiHuberta w Zalesiu Gór∏o 25 podmiotów, a ocenia∏o ich jury
Chór parafialny „ACCENTUS” z parafii Êw. Huberta w Zalesiu Górnym
nym,
w sk∏adzie: Krzysztof Kusiel-Moroz,
Gra˝yna Màdroch i Anna Osmakowicz. III miejsce: Chór „Canzone” z Pa∏acu M∏odzie˝y
w Warszawie.

Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej

Nagrod´ Grand Prix
eliminacji mazowieckich OFKiP otrzyma∏
Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej.
Atrakcyjne nagrody
dla zwyci´zców ufundowali: Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, Piekarnie-Cukiernie Putka oraz Stowarzyszenie Artystyczne
„Stara Mi∏osna”. Elimi-

Krystyna Gi˝owska
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Zapraszamy na zimowe ptakoliczenie
Lubisz obserwowaç ptaki? Przy∏àcz
si´ do nas! Spróbuj i ty policzyç ptaki
w swojej okolicy!
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) ju˝ od 7 lat organizuje na terenie Polski ZIMOWE
PTAKOLICZENIA. Wzorowane sà
one na brytyjskiej akcji „Big Garden
Birdwatch” odbywajàcej si´ od wielu
lat w ostatni weekend stycznia. Do
akcji mo˝emy do∏àczyç równie˝ i my!
Obserwowaç i liczyç b´dziemy ptaki,
które zimà widujemy blisko nas: w pobliskich parkach, placach, ogródkach
lub nawet tylko w przyokiennych
karmnikach. Ka˝dy mo˝e notowaç, ilu

przedstawicieli danego gatunku zauwa˝y∏, a nast´pnie wys∏aç wyniki na
stron´ OTOP-u http://otop.org.pl.

Dzi´ki wynikom
uzyskanym przez wolontariuszy tworzone
sà zestawienia ptaków najliczniej spotykanych o tej porze
roku w sàsiedztwie
miejsc zamieszkanych przez ludzi.
Mo˝liwe jest równie˝
zauwa˝anie ciekawych zjawisk zachodzàcych w ptasim
Êwiecie. Dane porównywane sà równie˝ z opracowaniami profesjonalnych
ornitologów. W zesz∏ym
roku w akcji w ca∏ej Polsce wzi´∏o udzia∏ ponad
1600 osób, które policzy∏y w sumie ok. 76 tysi´cy
ptaków nale˝àcych do 94
gatunków. Najcz´Êciej
obserwowane by∏y krzy˝ówki, wróble i gawrony.
Poza tym zg∏aszano bogatk´, czy˝e, dzwoƒce,
gile, go∏´bie miejskie, jemio∏uszki, kawki, kwiczo∏y, mazurki, modraszki, sierpówki, sroki, szpaki, Êmieszki
trznadle i wrony siwe.
Na Jeziorku Wilanowskim zauwa˝ono np. nie wyst´pujàcà
u nas na wolnoÊci g´Ê tybetaƒskà, która ˝yje na subkontynencie indyjskim

(obserwowany ptak musia∏ byç uciekinierem z hodowli).
W Weso∏ej Zimowe Ptakoliczenia organizowane by∏y ju˝ 4 razy. W tym roku chcieliÊmy zaprosiç wszystkich zainteresowanych obserwacjami ptaków
(doros∏ych i m∏odzie˝) na wspólny spacer w dniu 29 stycznia (sobota) 2011
wzd∏u˝ Kana∏u Wawerskiego do
oczyszczalni Cyraneczka i z powrotem.

D∏ugoÊç trasy – 4 km, czas – ok. 2 godzin. Spotykamy si´ o godz 9.00 ko∏o
przystanku przy skrzy˝owaniu ul. Jana
Paw∏a II z ul. Rumiankowà (przy Gimnazjum). Wycieczk´ poprowadzi Przemys∏aw Stolarz – mi∏oÊnik i znawca
ptaków. Poczàtkujàcym ch´tnie pomo˝e nazwaç spotykane ptaki, a wszystkim opowie wiele ciekawostek z ˝ycia
naszych ma∏ych towarzyszy.
Spróbujmy razem odkrywaç pi´kno
tego Êwiata!!! ☺
Serdecznie wszystkich zapraszamy!!!
Ewa Stolarz
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Zimowe zwyczaje zwierzàt
Choç zima rozgoÊci∏a si´ u nas na
dobre, nie znaczy to przecie˝, ˝e wszelkie ˝ycie w lesie zamar∏o. Owszem,
wiele zwierzàt zapada w sen zimowy,
lecz nawet wtedy niektóre z nich raz
na jakiÊ czas przerywajà drzemk´ i wychodzà ze swoich kryjówek.
Zacznijmy od tego, kogo na zimowym spacerze raczej nie spotkamy,
a wi´c p∏azów, gadów i ryb. Jako
zwierz´ta zmiennocieplne, tzn. te,
których temperatura cia∏a zale˝y
od temperatury otoczenia, zapadajà
w d∏ugotrwa∏y zimowy bezw∏ad. Na
jesieni skry∏y si´ one pod kamieniami
lub zagrzeba∏y w mule na dnie zbiorników wodnych, gdzie temperatura
rzadko spada poni˝ej 4°C. Nie zasn´∏y natomiast drapie˝ne ryby, np.
szczupaki, które potrafià sobie zawsze coÊ upolowaç. Tak˝e ptaki, które
sà sta∏ocieplne, nie zapadajà w zimowy sen. OczywiÊcie wiele z nich odlecia∏o do ciep∏ych krajów, ale za to
z pó∏nocy przylecia∏y te, dla których
u nas jest cieplej, np. gile i jemio∏uszki. Ssaki radzà sobie w ró˝ny sposób.
Borsuki, które kopià nory w piaszczystych pagórkach, na jesieni jedzà
„na zapas”, co jednak nie przeszkadza im raz na jakiÊ czas wybudziç si´
z zimowego snu na ma∏à przekàsk´.
Wiewiórki gromadzà w dziuplach
orzechy, Êpià przy wi´kszych mro-

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

Ulubionym przysmakiem czy˝yków sà
natomiast nasiona olszyny. Na Êródpolnych chwastach, popularnych niegdyÊ ostach, po˝ywiajà si´ kolorowe
szczyg∏y. Kleiste owoce jemio∏y, którà
na Bo˝e Narodzenie udekorowaliÊmy
nasze domy, smakujà zarówno gilom,
jak i jemio∏uszkom.
Kiedy temperatura powietrza zbli˝a
si´ do 0°C na Êniegu mo˝emy spotkaç
tak˝e... owady. Unoszàce si´ w powietrzu muchówki, przypominajàce komary, czy b∏onkówki – galasówki d´bianki,
tworzàce na liÊciach d´bów kuliste
naroÊle zwane galasami, wprawiajà
w zdumienie nad mo˝liwoÊciami tych
tak, zdawa∏oby si´, kruchych zwierzàt.
Las jest pe∏en fascynujàcych tajemnic. Odczytanie tropów (odciski koƒczyn pozostawionych na pod∏o˝u) i Êladów zwierzàt (˝erowiska, odchody,
miejsca walk) wymaga pewnej wiedzy,
warto wi´c na wycieczk´ do lasu zabraç
przewodnik do ich rozpoznawania. JeÊli nie mamy pomys∏u na sp´dzenie
niedzieli, mo˝e warto zaproponowaç
dzieciom zabaw´ w tropicieli Êladów?
Przyda si´ lupa do podpatrywania kociego tropu (kot nie zostawia odcisków
pazurów), linijka do pomiarów d∏ugoÊci Êladów, dobry humor i goràca herbata w termosie.

zach. W najtrudniejszej sytuacji pozostajà chyba sarny, jelenie i zajàce,
które nie zasypiajà. Im przy g∏´bokim
Êniegu naprawd´ trudno si´ poruszaç.
Jako roÊlino˝ercy jedzà mech, pàczki
i kor´ drzew. ¸osie zjadajà natomiast
sosnowe ig∏y, nierzadko powodujàc
szkody w m∏odnikach. W takich w∏aÊnie miejscach mo˝emy je spotkaç.
Gdyby jednak te bezkrwawe ∏owy si´
nie uda∏y, proponuj´ czatowaç na sarny. ˚erujà one przez ca∏y dzieƒ. Zimà, wyg∏odnia∏e, podchodzà cz´sto
w pobli˝e ludzkich siedzib, w wawerskich lasach nietrudno je zobaczyç.
Du˝o trudniej o zajàca, poniewa˝
w ostatnich latach znacznie spad∏a ich
liczebnoÊç. Przy odrobinie szcz´Êcia
mo˝na podpatrzeç lisa. W s∏oneczny,
niezbyt mroêny dzieƒ po ga∏´ziach
aniƒskich d´bów skaczà wiewiórki,
zapewne poszukujàc którejÊ ze swoich orzechowych spi˝arni. Mrówki co
prawda Êpià, ale ich amatorzy – bynajmniej. Polskim „mrówkojadem”
jest dzi´cio∏ zielony. Zimà rozkopuje
on mrowiska i d∏ugim j´zykiem si´ga
po mrówki. Inne Êlady, które mo˝emy
spotkaç w zimowym lesie, to nadgryzione szyszki. Pozostawiajà je nie tylko wiewiórki czy myszy, ale i dzi´cio∏y, które w wykutych w drzewie kuêniach wygodnie umieszczajà szyszki,
by móc wyjadaç sosnowe nasiona.

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

§

Ma∏gorzata Matyka
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Mamo - uderzy∏em si´ o drzwi
czyli przemoc wobec dzieci w weso∏owskich placówkach dydaktycznych
Agresja jest zjawiskiem, które staje
si´ coraz wi´kszym problemem w polskich szko∏ach. Media pe∏ne sà doniesieƒ o kolejnych przypadkach pobiç
uczniów przez rówieÊników, zn´cania
si´ psychicznego, przemocy nauczycieli wobec dzieci, a coraz cz´Êciej tak˝e
agresji uczniów wobec nauczycieli.
JednoczeÊnie obni˝a si´ wiek zarówno
sprawców, jak i ofiar przemocy w szkole. Wzrost zachowaƒ agresywnych
na terenie szko∏y potwierdzajà zarówno codzienne obserwacje nauczycieli
i rodziców, jak i badania spo∏eczne
oraz statystyki policyjne. Wyraêna jest
potrzeba stworzenia w szko∏ach systemu zapobiegania przemocy.
Problem przemocy w szkole nie omija równie˝ naszych weso∏owskich placówek pedagogicznych. Zapewne
wielu z nas spotka∏o si´ z sytuacjà,
gdy nasze dziecko po powrocie ze
szko∏y wmawia nam, ˝e ten siniak
na twarzy to efekt uderzenia
o drzwi, a próby wyciàgni´cia z niego informacji, co tak naprawd´ si´
sta∏o, spe∏zajà na niczym.
Ofiary przemocy szkolnej bardzo
rzadko mówià doros∏ym o swoich
problemach. Cz´sto majà doÊwiadczenia bagatelizowania ich k∏opotów przez doros∏ych („przezywajà
ci´ – nie zwracaj na to uwagi”, „nie
skar˝”). Obawiajà si´ te˝ pogorszenia sytuacji, zemsty ze strony przeÊladowców. Ponadto przeszkadza im
wstyd i poczucie winy – dziecko jest
przekonane, ˝e zas∏u˝y∏o na takie traktowanie.
Zachowanie i samopoczucie ofiary
ulega zmianom w przebiegu procesu
przemocy. Z poczàtku dziecko najcz´Êciej próbuje si´ na ró˝ne sposoby
obroniç. Polega to np. na uleganiu
sprawcom, wykonywaniu ich poleceƒ,
odrabianiu za nich lekcji, przynoszeniu
lub zdobywaniu dla nich ˝àdanych
przedmiotów. Dziecko próbuje czasem
zaprzyjaêniç si´ z osobami, które mu

dokuczajà, bagatelizuje to, co je spotyka, cz´sto sprawia wra˝enie, jakby nie
przeszkadza∏o mu wyÊmiewanie i przezwiska, samo si´ z nich Êmieje. Dlatego
te˝ wielu doros∏ych d∏ugo nie zauwa˝a
problemu.
Gdy to nie pomaga, ofiara dokuczania i przeÊladowania zaczyna powoli
unikaç trudnych dla niej sytuacji. Izoluje si´, mo˝e opuszczaç lekcje lub
udawaç chorob´. Czasem odmawia wychodzenia z domu lub ˝àda zmiany
szko∏y.
Jednak istniejà sygna∏y, które pozwalajà rozpoznaç takie dzieci:
• dziecko takie jest cz´sto wyÊmiewane, poni˝ane i zastraszane;
• ma wyraêne Êlady fizyczne, zadrapania, siniaki;

• cz´sto p∏acze, wyglàda na osob´ nieszcz´Êliwà i smutnà;

• traci zainteresowanie naukà, ma coraz gorsze stopnie;

• zamyka si´ w sobie, nie rozmawia
o tym, co dzia∏o si´ w szkole.
JAK POMÓC NASZEMU DZIECKU?

Kiedy zauwa˝amy, ˝e z naszym
dzieckiem dzieje si´ coÊ niedobrego
spróbujmy przede wszystkim z nim porozmawiaç. Wa˝ne jest, aby dziecko
czu∏o, ˝e je rozumiemy, ˝e jego problemy dotyczà tak˝e nas samych i ˝e mo˝e
w pe∏ni nam zaufaç.
Trwa∏e
Artykuły Wyposa˝enia Wn´trz
efekty przyniesie
Naczynia kuchenne • Garnki • Patelnie
tylko
szybkie
Sztuçce • Czajniki • Akcesoria kuchenne
i skuteczne dziaPorcelana • Zestawy do grilla, wina
∏anie. Aby mieç
Doskonałe na prezenty !!!
pe∏en poglàd na
Sulejówek ul. DWORCOWA 72, pon–pt 1030-1800, sob 1000-1400
sytuacj´, warto
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porozmawiaç z najbli˝szym kolegà/kole˝ankà, który przeka˝e nam informacj´, co tak naprawd´ si´ sta∏o.
JeÊli przemoc odbywa si´ na terenie
szko∏y, niezb´dny jest natychmiastowy
kontakt z dyrekcjà, przedstawienie
problemu oraz rozpoznanie „sprawcy
przemocy”. Bardzo cz´sto okazuje si´,
˝e sprawców jest kilku, a nasze dziecko
nie jest ich jedynà ofiarà. Ka˝da placówka pedagogiczna posiada wykwalifikowanego psychologa, który w g∏ównej mierze pracuje z „trudnà m∏odzie˝à”. Osoba ta jest równie˝ zaanga˝owana w rozwiàzanie problemu
przemocy, który dotknà∏ nasze
dziecko – na pewno warto z tà osobà porozmawiaç.
Nieco inaczej wyglàda sytuacja,
kiedy przemoc odbywa si´ poza terenem szko∏y, na przyk∏ad
kiedy nasze dziecko wraca po lekcjach do domu. Owszem, dyrekcja placówki przyjmie zg∏oszenie
i
zapewne
porozmawia
z uczniem, który si´ tej przemocy
dopuÊci∏. Jednak˝e z uwagi
na miejsce zdarzenia poradzi
nam kontakt z najbli˝szà jednostkà policji. W takim przypadku warto
z tej rady skorzystaç. Bo byç mo˝e
tym razem nasze dziecko wróci∏o
tylko z siniakiem na r´ce, bàdê te˝
z uszkodzonymi okularami. Jednak
jeÊli zbagatelizujemy te objawy nast´pnym razem mo˝e si´ to skoƒczyç
tragicznie. W naszej dzielnicy z takimi problemami warto zwróciç si´
do m∏. asp. Rity Guliny, Komenda
Policji Warszawa-Weso∏a, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21, tel.: (22) 603-55-30.
Przemoc w szko∏ach by∏a, jest i b´dzie. Tylko od nas zale˝y, jakie kroki
podejmiemy, aby ten problem zredukowaç do minimum. Mo˝e warto zainteresowaç nasze szko∏y programem
– „Szko∏a bez przemocy” www.szkolabezprzemocy.pl, który od kilku lat
z sukcesem eliminuje przemoc ze szkó∏
na terenie ca∏ego kraju.
Ilona Szymaƒska

Judo - historia i kszta∏towanie osobowoÊci zawodnika
Co mo˝e ∏àczyç by∏ego prezydenta Stanów Zjednoczonych Theodora Roosevelta, premiera Rosji W∏adimira Putina i niezapomnianego inspektora Jacques
Clouseau z filmu „Ró˝owa Pantera” – Petera Sellersa?
Wszyscy wy˝ej wymienieni w pewnym okresie
swojego ˝ycia podj´li aktywnoÊç fizycznà i zakochali si´ w dyscyplinie sportowej zwanej JUDO.
Aby zrozumieç filozofi´ i histori´ JUDO, nale˝y
bli˝ej poznaç jego twórc´.
Historia Profesora
Jigora Kano
Twórcà sztuki walki Judo
by∏
JIGORO
KANO
(1860–1938). Za∏o˝yciel
szko∏y Judo studiowa∏ i trenowa∏ wczeÊniej bardzo blisko spokrewnione Jiu-jitsu
na elitarnym Uniwersytecie
w Tokio. Zebra∏ on i ulepszy∏
chwyty jiu-jitsu nadajàc im
nowà form´. Kano usunà∏
z jiu-jitsu niebezpieczne dla
˝ycia i zdrowia techniki wprowadzajàc nowe, stworzone
przez siebie.
Majàc 22 lata za∏o˝y∏
w∏asnà szko∏´, którà nazywa∏ Kodokan-Judo. Nie
przestawa∏ jednak pobieraç
lekcji od innych mistrzów walki wr´cz. Podglàda∏
zapaÊników sumo i bokserów. Ciàgle ulepsza∏ swojà sztuk´. Precyzowa∏ techniki i çwiczenia fizyczne,
które rozwija∏y si∏´ i wytrzyma∏oÊç zawodników.
Wprowadzi∏ tak˝e elementy filozoficzne i ideologiczne, precyzujàc potem najwa˝niejsze zasady JUDO.
Szko∏a Kodokan-Judo zosta∏a za∏o˝ona w starej,
ma∏ej buddyjskiej Êwiàtyni Ejshioi. W pierwszym roku istnienia szko∏y trenowa∏o tylko 9 osób. Szko∏a
i filozofia spotka∏a si´ w owym czasie z g∏osami
sprzeciwu i lekcewa˝eniem.
Historycznym wydarzeniem s∏ynnym na ca∏y
Êwiat sta∏a si´ walka mi´dzy szko∏ami JUDO-Kodokan, a Jiu-itsu Totsuko-Ryn/Yoshin-Ryu.
Spotkanie mia∏o miejsce w czerwcu 1886
roku. Pojedynek zorganizowa∏a tokijska policja,
a wynik mia∏ rozstrzygnàç o istnieniu i przydatnoÊci
szko∏y Kodokan-Judo. W tym czasie policjanci
w Japonii u˝ywali technik Jiu-Jitsu.
Czas walk by∏ nieokreÊlony, zaÊ zwyci´zcà okreÊlano tego, kto ca∏kowicie zdominowa∏ swojego
przeciwnika. Na 15 walk – w 13 zawodnicy JUDO
odnieÊli zwyci´stwo, a dwie zakoƒczy∏y si´ remisem. Najd∏u˝sza walka trwa∏a a˝ 55 minut.
Zwyci´stwo to by∏o prze∏omowe dla rozwoju Judo. Stawkà dla m∏odej i ma∏ej sekcji Kano by∏o
przetrwanie i rozwój.
Co si´ takiego sta∏o i wydarzy∏o? Dlaczego
tradycyjna – znacznie bardziej niebezpieczna szko∏a
jiu-jitsu zosta∏a w bezpoÊredniej konfrontacji pokonana okrojonymi i uproszczonymi przez mistrza Kano technikami?
Paradoks JUDO
Zawodnicy Judo na treningach, na których wyeliminowano techniki niebezpieczne dla zdrowia, mogli
walczyç u˝ywajàc w 100% swojej pr´dkoÊci i si∏y,
nie robiàc sobie wi´kszej krzywdy. W JUDO mo˝na stosowaç wszystkie dozwolone techniki i praktykowaç je w walce podczas treningów. Zawodnicy

innych szkó∏ na swoich treningach tylko „markowali
zabójcze ciosy i techniki” i w realnej konfrontacji nie
potrafili ich skutecznie i w pe∏ni wykorzystaç.
Od tego momentu Judo zaczyna rozkwitaç.
Stanowi podstaw´ narodowego systemu wychowania fizycznego. Jigoro Kano uzyskuje tytu∏ profesora i mocno anga˝uje si´, za namowà urz´dników
dworu cesarskiego, w rozwój dyscypliny na ca∏ym
Êwiecie. Zostaje prezydentem japoƒskiej federacji
sportu i cz∏onkiem japoƒskiego komitetu olimpijskiego.
W 1964 roku Judo staje si´
sportem olimpijskim dla m´˝czyzn, a dopiero w 1988 r.
dla kobiet.
Jigoro Kano, tworzàc Judo, nie tworzy∏ wy∏àcznie nowej szko∏y walki. Stworzy∏
drog´ kszta∏towania nie tylko
cia∏a, ale i ducha. Zasady,
którym podlegali zawodnicy
profesora Kano, przestrzegane sà do dziÊ.

Umiej´tnoÊç wspó∏pracy
Judo wykorzystuje techniki, w których w wi´kszoÊci çwiczy si´ w parach. Wià˝e si´ to z bliskim
i cz´stym kontaktem fizycznym. ˚eby czegoÊ si´
nauczyç, partner musi „u˝yczaç swojego cia∏a”.
Buduje to odpowiedzialnoÊç i zaufanie. Dla dobrego rozwoju zawodniczego wymagane sà cz´ste
zmiany wspó∏çwiczàcych. Dystans w kontaktach
spo∏ecznych i potrzeba przebywania w samotnoÊci
charakterystyczna dla introwertyków nie b´dà
u∏atwiaç wspó∏pracy i aklimatyzacji si´ w nowej
grupie.

3 podstawowe zasady
filozofii JUDO
1. Ustàp, aby zwyci´˝yç
2. Maksimum skutecznoÊci
przy minimum wysi∏ku
3. Przez czynienie dobra nawzajem do dobra ogólnego

StabilnoÊç emocjonalna
Judo zawiera techniki pozwalajàce na obron´
w realnej sytuacji zagro˝enia. W zawodniku zwi´ksza si´ „poczucie Êwiadomego zagro˝enia” tzn.
wiedza na temat tego, kiedy i w jaki sposób mo˝na zostaç zaatakowanym, co znaczàco wp∏ywa
na obni˝enie poziomu nat´˝enia l´ku. Podczas
walk treningowych wykszta∏ca si´ przyzwyczajenie
do tego, ˝e czasami otrzymanie ciosu jest nieuniknione, ale nie musi oznaczaç przegranej. Wzmacnia to poleganie na sobie i powoduje unikni´cie
paniki w sytuacji ataku.

7 zasad filozofii JUDO dla zaawansowanych
zawodników
1. Wiedza jest kontrolowaniem, a kontrolowanie
– zwyci´stwem.
2. Kto si´ boi, jest skazany na pora˝k´.
3. Tylko ten, który szuka z pokorà wiedzy, jest bliski
doskona∏oÊci.
4. Kiedy uÊwiadamiasz sobie ze smutkiem, ˝e nie
znasz niczego, robisz twój pierwszy krok w nauce.
5. Nigdy nie bàdê dumny ze zwyci´stwa nad przeciwnikiem. Ten, którego pokona∏eÊ dzisiaj, mo˝e
wygraç z tobà jutro; jedyne zwyci´stwo, które
przetrwa, to przezwyci´˝enie twojej w∏asnej niewiedzy.
6. Judoka nie mo˝e doskonaliç si´, by walczyç, on
walczy, by si´ doskonaliç.
7. Zrozum, ˝e ty, który ju˝ potrafisz, musisz byç
cierpliwy, by nauczaç swoich umiej´tnoÊci.

Wytrzyma∏oÊç – pracowitoÊç
Du˝y zasób technik, jaki dà˝àc do zdobywania
nowych umiej´tnoÊci trzeba opanowaç, wià˝e si´
z koniecznoÊcià powtarzalnych i trudnych treningów. Niezb´dna dla czerpania satysfakcji z tego
sportu jest umiej´tnoÊç wypracowania w∏aÊciwej
motywacji (optymizmu, pogody ducha), gdy˝ na
efekty ci´˝kiej pracy trzeba d∏ugo czekaç. Wiele
osób, jeÊli nie wypracuje w sobie tej cechy, rezygnuje z dalszych treningów po 1–2 latach sta˝u.

Opanowanie agresji
W sytuacjach zagro˝enia, kiedy jeszcze nie dosz∏o do ataku – poleganie na sobie i wewn´trzna
pewnoÊci siebie zawodnika Judo, pomaga kontrolowaç mu w∏asne emocje, opanowywaç gniew,
strach. Mo˝e, w przeciwieƒstwie do atakujàcego,
na zimno oceniaç sytuacj´ i w ten sposób pope∏nia
zwykle mniej b∏´dów.
W czasie treningów wysokie nat´˝enie agresji
uniemo˝liwia wspó∏prac´ z partnerami, a zatem
i kontynuowanie treningów. To, czego uczà instruktorzy, to szacunek i odpowiedzialnoÊç za partnera.
Nawet w przypadkach „bolesnych çwiczeƒ” zawodnicy wykazujà ni˝szà od przeci´tnej impulsywnoÊç
na takie bodêce. Zemsta i odgrywanie si´ na treningu na partnerach sà nieakceptowalne.

Trening a osobowoÊç
Jak rozwija si´ hart ducha zawodnika i czy dzi´ki
treningom mogà rozwijaç si´ cechy osobowoÊci?
Z punktu widzenia coacha, który zawodowo pracuje nad rozwojem w∏aÊciwych postaw managerów,
uwa˝am, i˝ trening judo
mo˝e byç doskona∏ym
narz´dziem rozwijajàcym
liderów w firmie. Przejd´
do konkretów.
Ka˝dy cz∏owiek –
dziecko, nastolatek, doros∏y – wchodzàc do grupy
çwiczàcych w sekcji,
wnosi swoje okreÊlone
cechy osobowoÊci. Pod
wp∏ywem struktury treningów Judo mo˝e je skutecznie i g∏´boko rozwijaç.
Cz∏onkowie szko∏y Kodokan w 1885 r.

cd. na str. 22
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Napi´cie nerwowe / nat´˝enie l´ku
Z wyników badaƒ przeprowadzonych przez Stabourne`a
i Jacksona wyraênie wynika, ˝e
zawodnicy Judo majà zdecydowanie ni˝sze (blisko o po∏ow´ od przeci´tnej) napi´cie
nerwowe oraz nat´˝enie l´ku.
BezpoÊrednio w ˝yciu przek∏ada si´ to na wy˝szà stabilnoÊç
emocjonalnà, mniejszà podejrzliwoÊç, poczucie winy
i negatywizm w dzia∏aniu. Znaczàce ró˝nice zaobserwowano
ju˝ po 2 latach treningu.
Przeobra˝enia cech osobowoÊci sà szczególnie widoczne
w przypadku dzieci, które uczà
si´ bycia w grupie, odpowiedzialnoÊci i wspó∏pracy
z innymi. Proces ten dokonuje si´ powoli i stopniowo. Zawodnicy, którzy na d∏u˝szà met´ nie akceptu-

Mariusz D´bski wraz z mistrzem olimpijskim Paw∏em Nastulà

W czasie turniejów doÊwiadczeni trenerzy tak˝e
eliminujà agresj´. Jak pisa∏em wczeÊniej, jeÊli zawodnik traci kontrol´ nad swojà agresjà, zaczyna
pope∏niaç b∏´dy i traci kontrol´ w walce.

Wielka Gala Integracji 2010
W imieniu pani Dyrektor i uczniów Szko∏y Podstawowej nr 173 w Warszawie
chcielibyÊmy bardzo podzi´kowaç
wszystkim, którzy oddali pozytywny g∏os
na nasz film pt. „(Nie) pe∏nosprawni”, nakr´cony przez uczniów klasy VIa. Mamy
ogromny zaszczyt poinformowaç Paƒstwa, i˝ nasz film zdoby∏ trzecie miejsce
w filmowym konkursie „Warszawa bez barier”. Gala odby∏a w zaÊnie˝ony i mroêny
wieczór 2 grudnia w Sali Kongresowej Pa∏acu Kultury i Nauki w Warszawie. Mimo i˝
za oknami mróz, w Sali Kongresowej by∏o
bardzo ciep∏o, gdy˝ atmosfer´ rozgrza∏a
obecnoÊç wielu znakomitych goÊci. Gal´
prowadzili Agata M∏ynarska oraz Piotr
Paw∏owski, Prezes Stowarzyszenia Przyjació∏ Integracji. Tegoroczna uroczystoÊç, zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjació∏ Integracji wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i przy wspó∏pracy Urz´du Miasta St. Warszawy, by∏a podsumowaniem Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo∏ecznym. Patronat Honorowy obj´∏a
Prezydent Warszawy Pani Gronkiewicz-Waltz.
PublicznoÊç przywitana zosta∏a za poÊrednictwem ∏àcza internetowego przez Przewodniczàcego Parlamentu Europejskiego profesora Jerzego Buzka, który zaapelowa∏ do niepe∏nosprawnych: „... nie zamykajcie si´ w czterech Êcianach”. Obecny na Gali László Andor, komisarz
UE ds. zatrudnienia, spraw spo∏ecznych i integracji, mówi∏: „Walka z ubóstwem i wykluczeniem spo∏ecznym to nie tylko nasz moralny obowiàzek, ale tak˝e ekonomiczna powinnoÊç”.
A wszyscy, którzy odbierali nagrody lub wyst´powali, schodzàc, zabierali ze sceny symbolicznà ceg∏´, kruszàc w ten sposób mur pomi´dzy
nami „zdrowymi” a niepe∏nosprawnymi.
Konkurs „Warszawa bez barier” by∏ projektem
skierowanym do dzieci i m∏odzie˝y. Celem by∏o
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uwra˝liwienie tej grupy na problemy z niepe∏nosprawnoÊcià, zwrócenie uwagi na bariery natury
architektonicznej i psychicznej. Nasze dzieciaki
spisa∏y si´ na medal. Wspólnym wysi∏kiem wypracowaliÊmy zamierzony cel. ChcieliÊmy w naszym filmie pokazaç samotnoÊç osoby, która ju˝
nie jest atrakcyjnym towarzyszem, gdy˝ chodzi
o kulach. Ch∏opiec,
jako mniej sprawny,
poczàtkowo jest odrzucony przez grup´.
W momencie kiedy
dokucza mu trzech
uczniów, reszta klasy
wkracza do akcji i broni go. Ogromne brawa
nale˝à si´ ca∏ej klasie
VIa, której wychowawczynià jest Pani
Barbara Buga-Ruciƒska, ale trzeba wyró˝niç Kub´ Dyƒskiego
za rewelacyjne zagranie g∏ównej roli, Bart-

jà zasad wspó∏dzia∏ania i nie panujà nad swoimi
emocjami w grupie, sami rezygnujà z dalszych treningów.
Podsumowanie
W chwili obecnej blisko 20 milionów osób na
Êwiecie regularnie trenuje Judo.
Czy twórca tej sztuki walki móg∏ przypuszczaç, ˝e
jego szko∏a b´dzie a˝ tak popularna na Êwiecie?
Dlaczego tak si´ dzieje?
Judo uczy inteligentnego u˝ytku z w∏asnego cia∏a
i umys∏u. Walka jest bardziej wykazaniem si´ strategià i sprawnoÊcià ni˝ pokazaniem si∏y fizycznej.
WÊród sportów olimpijskich, jak zgodnie twierdzà
lekarze, tylko dwie dyscypliny wp∏ywajà dobrze na
ogólny i równomierny rozwój fizyczny dzieci. Jest to
p∏ywanie i Judo.
A wi´c najwy˝szy czas na Judo.
Mariusz D´bski
zawodnik JUDO FIGHT CLUB – WESO¸A
www.judofightclub.pl
ka Groszewskiego za Êwietne pomys∏y w trakcie
tworzenia scenariusza, Artura Szambelana za
stworzenie sceny przed szko∏à oraz podzi´kowaç
nauczycielom za cierpliwoÊç i wyrozumia∏oÊç podczas prób i kr´cenia filmu. Bardzo
dzi´kujemy Panu Arturowi Pilo za fachowà pomoc przy realizacji naszego filmu.
„S∏aboÊç jest naszà si∏à” zaÊpiewa∏a
podczas gali Monika Kuszyƒska. Oprócz
niej na scenie wystàpili dla nas: zespó∏
VOX, Krzysztof Cugowski, Pawe∏ Ejzenberg, 15-letni Igor Stawierej oraz Urszula,
a Jaros∏aw Guga∏a przeprowadzi∏ wywiad
z pos∏em PO Markiem Plurà i ministrem
Jaros∏awem Dudà, pe∏nomocnikiem rzàdu
ds. osób niepe∏nosprawnych.
Na po˝egnanie wszyscy artyÊci wraz
z publicznoÊcià zaÊpiewali piosenk´ Ryszarda Rynkowskiego „Szcz´Êliwej drogi
ju˝ czas”. Na koniec chcieliÊmy podzi´kowaç organizatorom konkursu „Warszawa bez barier” za wspania∏y pomys∏ organizacji konkursu
filmowego, mamy nadziej´, i˝ jeszcze uda nam
si´ uczestniczyç w podobnych inicjatywach.
Lucyna Kryszyƒska i Bogumi∏ Filipiuk
– koordynatorzy

NAUKA JAZDY kat B
1080 zł
Cena obejmuje: 




podr´czniki
wykłady (sobota-niedziela) w 1 weekend
30 godzin jazd
badania lekarskie

Zapisy na kurs w godz. 11.00–19.00 codziennie od poniedziałku do piàtku

Podkowa Auto Szkoła
ul. Azaliowa 37, 05-077 Warszawa
100 metrów od ul. Pogodna
tel. 509 666 468 , 508 050 629
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Pocztówki dla powodzian
W niedziel´ 12 grudnia
w Klubie Kultury „Zastów”
w Warszawie odby∏o si´ uroczyste wr´czenie dyplomów
i nagród laureatom XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pocztówka do
Âwi´tego Miko∏aja”. Z roku na
rok liczba uczestników tego
Êwiàtecznego konkursu roÊnie. W tym roku przysz∏o
4297 pocztówek z ca∏ego
kraju. Wiele prac prezentowa∏o wysoki poziom artystyczny
i nie∏atwo by∏o jurorom: Oldze
Gràdzkiej, Aleksandrze Mostowskiej i Dariuszowi Krysiakowi, wybraç te najpi´kniejsze. UroczystoÊç
swoim wyst´pem uÊwietni∏a sekcja wokalna
dzia∏ajàca w Klubie.

Chcemy pogratulowaç pani
Gra˝ynie Bany i jej podopiecznym ze Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej nr 12 w Weso∏ej,
otrzymania dwóch wyró˝nieƒ.
Odebra∏y je: Basia Hondzel
z klasy 2b oraz Zosia Dalecka
z klasy 3a. Nagrodami by∏y profesjonalne materia∏y plastyczne, które pozwolà m∏odym artystom rozwijaç swoje talenty.
Klub Kultury Zastów odda∏
prace dzieci na Akcj´ Stowarzyszenia Kulturalno-OÊwiatowego przy Szkole Podstawowej nr 109 w Warszawie. Dochód ze sprzeda˝y zostanie
przekazany na rzecz powodzian z Gminy Wilków.

Jase∏ka w SP 174

fetka, JaÊ i Ma∏gosia, Sierotka Marysia, Calineczka, Kopciuszek, Czerwony Kapturek, rybak ze z∏otà rybkà
dla nowo narodzonego dzieciàtka.
Nawet Królowa Âniegu o lodowatym
sercu przyby∏a pok∏oniç si´ dzieci´ciu. Dekoracj´ przygotowanà przez
Panià Barbar´ Szkur∏at, dope∏ni∏o
oÊwietlenie wypo˝yczone na potrzeby przedstawienia przez Pana Andrzeja ˚arneckiego, w∏aÊciciela firmy
Kids Party www.kidsparty.com.pl.
Wszyscy wspaniale si´ bawili
przy wtórze kol´d granych przez
Pana Jana Potyra∏o – nauczyciela
muzyki.
Bo˝ena Dawiec

Jase∏kowy zwyczaj panuje w naszej szkole
od wielu lat. Przy tej okazji organizujemy równie˝
kiermasz ozdób Êwiàtecznych i zbiórk´ produktów spo˝ywczych, które przekazujemy dla zaprzyjaênionego Domu Samotnej Matki. Dbamy
o to, by ka˝dego roku impreza by∏a inna, ale
równie ciekawa.
Tegoroczne jase∏ka przyciàgn´∏y wielu widzów, którzy przybyli, by nie tylko obejrzeç wyst´p swoich pociech, ale równie˝ wspólnie prze˝yç i poczuç przedÊwiàteczny nastrój.
Do stajenki oprócz tradycyjnych postaci: pasterzy, anio∏ów i m´drców, przyby∏y niezwyk∏e
osoby – postacie z bajek. Byli wÊród nich: Smer-

Magdalena J´drzejewska

Wolontariat
w Weso∏ej
W dniu 14 grudnia 2010 r. w SP 173 goÊciliÊmy wolontariuszy wraz z opiekunem Ko∏a p. Katarzynà Tucholskà z Gimnazjum nr 119. W mi∏ej
atmosferze wymieniliÊmy si´ doÊwiadczeniem
w prowadzeniu ró˝nych akcji. M∏odzie˝ z Gimnazjum pochwali∏a si´ sporym dorobkiem. My te˝
mogliÊmy opowiedzieç o naszych licznych akcjach. Nasze starsze kole˝anki opowiada∏y, dlaczego warto byç wolontariuszem i tak np. Karolina Krent z kl. III mówi∏a, i˝ „cz∏owiek staje si´ lepszy, ma si´ lepsze samopoczucie, ubogaca si´
wewn´trznie, a potem to i matematyki jakoÊ ∏atwiej si´ uczy...” Spotkanie zaowocowa∏o nicià
przyjaêni miedzy ko∏ami i ch´cià wspó∏pracy.
Po s∏odkim pocz´stunku rozstaliÊmy si´ z nadziejà na dalsze ciekawe akcje.
Lucyna Kryszyƒska
– opiekun Ko∏a Wolontariuszy

Sieć sklepów detalicznych

• Twój sklep na codzień
• Gwarancja jakości
• Miła sąsiedzka atmosfera
• Twój dobrze znany personel
• Twoje sprawdzone promocje
W „Groszku” kupisz

ta nie i
•
•
•
•

motortest

®

Krzysztof Szadkowski
rok za∏. 1979

Zaprasza do Salonu przy ul. Hynka 2a, Warszawa-Ok´cie
Godziny otwarcia: pon.–pt. 900–1900, sob. 900–1500.
Tel./fax 022 868-01-21

24

Oferujemy luksusowe samochody ró˝nych marek
na zamówienie z gwarancjà.
Skupujemy auta u˝ywane – wszystkie marki za gotówk´.

www.motortest.com.pl

zdr owe produkty ˝ywnoÊciowe

Bilety MZK
Karty telefoniczne
Płatność za rachunki

n is ki e c e ny
SAMOOBSŁUGA

DELIKATESY OSIEDLOWE – STARA MIŁOSNA

ul. Jana Pawła II 108
ul. Rumiankowa 18

oprócz przepisów u˝ywa∏ jeszcze g∏owy i serca.
Uzna∏ za to za stosowne powiedzieç mi, ˝e skoro staç mnie na posy∏anie dziecka na basen,
staç mnie równie˝ na mandat. To, ˝e basen jest
szkolny nie mia∏o dla niego znaczenia. Burzliwe
negocjacje z m∏odszym aspirantem Antoniukiem
nie da∏y ˝adnych rezultatów. Nie chcia∏ poprzestaç na prostym pouczeniu, za to pouczy∏ mnie,
˝e sama jestem sobie winna.
Teraz ju˝ wiem, na co idà moje pieniàdze i dlaczego policjantów nie ma choçby pod lasem
w Starej Mi∏osnej, gdzie sà pijacy i dealerzy narkotyków. Dlaczego w naszej dzielnicy chuligani
niszczà przystanki autobusowe. Dlaczego z∏odzieje splàdrowali mieszkanie moich znajomych.
Pozna∏am tak˝e odpowiedê na pytanie, dlaczego
od czterech lat, czyli odkàd mieszkam w Weso∏ej-Starej Mi∏osnej, nie zauwa˝y∏am na osiedlu
pieszego patrolu policji, za to policyjny VW zaparkowany w krzakach i policjantów, którzy
w pi´knych okolicznoÊciach przyrody odb´bniajà w nim swój dy˝ur, palàc papierosy, i owszem.
Rozumiem, ˝e m∏odszemu aspirantowi Antoniukowi proÊciej by∏o zasadziç si´ na matk´
z dzieckiem, ni˝ na z∏odzieja, pijaka czy handlarza narkotyków. Dzi´kuj´ za t´ wiedz´. Gratuluj´
sposobu na karier´, jaki wybra∏ m∏odszy aspirant
Antoniuk. Bo sàdzàc z zaciek∏oÊci, z jakà wymierza∏ sprawiedliwoÊç, aspiruje wy˝ej, a przed
koƒcem roku móg∏ popisaç si´ przed Komen-

dantem swojà skutecznoÊcià. Mo˝e wpadnie jakaÊ premia? Mo˝e 300 z∏?
JeÊli rozumieç prac´ w policji jako s∏u˝b´ spo∏eczeƒstwu, a przecie˝ m∏odszy aspirant Antoniuk s∏u˝y w policji i nosi or∏a w koronie na policyjnej czapce, to w jaki sposób ukaranie mnie tak
niewspó∏miernà do wykroczenia karà ma mu s∏u˝yç? Lepiej przys∏u˝y∏by si´ spo∏eczeƒstwu
m∏odszy aspirant Antoniuk, chwytajàc za ∏opat´
i sprzàtajàc zasypany Êniegiem parking przed komisariatem policji, bo trudno dostaç si´ do budynku, bàdê patrolujàc osiedlowe ulice, okolice
szkó∏ i Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Zoonozy – zagro˝enie dla ludzi, cz. 4

wszystkim niebezpieczna jest dla dzieci i osób starszych, a tak˝e dla osób
z obni˝onà odpornoÊcià.
Zespó∏ ci´˝kiej niewydolnoÊci oddechowej zwany SARS jest to te˝ choroba
wirusowa. Pierwsze przypadki tej choroby odnotowano w 2002 roku w po∏udniowo-wschodnich Chinach. Przyczynà tej choroby jest koronawirus, który
jeszcze do niedawna wyst´powa∏ tylko
wÊród zwierzàt, takich jak ∏askun chiƒski, himalajska cyweta, szop. Niestety
okaza∏ si´ wirusem szybko i ∏atwo mutujàcym, który przekroczy∏ barier´ mi´dzygatunkowà. Do zaka˝enia dochodzi
drogà kropelkowà oraz przez kontakt
z przedmiotami zanieczyszczonymi wydzielinami chorych ludzi lub zwierzàt.
Po dwóch, trzech dniach od zaka˝enia
pojawiajà si´ pierwsze objawy grypopodobne. Nast´pnie po 3–7 dniach objawy si´ nasilajà i pojawia si´ suchy kaszel, dusznoÊci, a tak˝e bezdech. SARS
nieleczony prowadzi do Êmierci.

Listy do redakcji
Chcia∏am za poÊrednictwem redakcji podzi´kowaç m∏odszemu aspirantowi Antoniukowi
z komendy dzielnicowej w Weso∏ej za to, ˝e
wiem, od czego jest w Warszawie policja. Otó˝
policja jest po to, by na kilka dni przed Bo˝ym
Narodzeniem samotnej matce z dzieckiem wlepiaç 300-z∏otowy mandat za niedozwolone parkowanie przy ulicy Piastowskiej, ulicy tak bocznej, ˝e przez 20 minut nie przejecha∏ nià ˝aden
samochód.
Wtorkowym (14 grudnia 2010 r.) popo∏udniem odbiera∏am syna z basenu. Przyznaj´, ˝e
w poÊpiechu zaparkowa∏am 7, a nie przepisowe 10 metrów od skrzy˝owania. Tego samego
dnia m∏odszy aspirant Antoniuk ze swoim kolegà
postanowi∏ poprawiç swoje i policyjne statystyki. Trzyma∏ si´ twardo litery prawa. Pozosta∏ niewzruszony na informacje, ˝e karzàc mnie tak
wysokim mandatem, odbiera dzieciakowi Êwi´ta, ˝e szkodliwoÊç mojego wykroczenia jest zerowa, bo ulica wiedzie znikàd donikàd i ruch na
niej jest ˝aden; ˝e to jak sadzanie do wi´zienia
za kradzie˝ jednego jab∏ka z ogrodu proboszcza.
Nie chcia∏ odpowiedzieç na pytanie, co zyska∏a
Polska tak surowà karà, ani dlaczego nie patroluje ulic tam, gdzie dealerzy sprzedajà gimnazjalistom narkotyki. Na nic zda∏y si´ proÊby, by

noÊç do przekraczania bariery mi´dzygatunkowej. Ju˝ teraz wywo∏uje u ludzi chorob´, która cz´sto prowadzi
do Êmierci. Zaka˝a równie˝ i powoduje padni´cia innych gatunków ssaków,
które do tej pory nie chorowa∏y na ptasià gryp´. Ptaki domowe ∏atwo ulegajà
zaka˝eniu drogà pokarmowà, jak i oddechowà, i stajà si´ êród∏em zaka˝enia
dla cz∏owieka. Na t´ chorob´ zapadaç
mogà równie˝ koty, które wydalajà potem wirus drogà pokarmowà lub oddechowà, a tak˝e gryzonie. Innym êród∏em zaka˝enia jest woda, powietrze,
pasza, Êrodki transportu zanieczyszczone odchodami zaka˝onych i chorych ptaków (lub innych zwierzàt).
Objawy ptasiej grypy u ludzi to: wysoka goràczka, kaszel oraz ból mi´Êni.
Mo˝e dojÊç te˝ do zapalenia p∏uc,
a w konsekwencji
do niewydolnoÊci
Licencja
DETEKTYW
nr 0000505
wielonarzàdowej.
Nasilenie choroUs∏ugi dla osób prywatnych i firm:
by zale˝y od od– rozwody, majàtek, wiarygodnoÊç biznesowa, badania
pornoÊci organiantypods∏uchowe, ekspertyzy, doradztwo, inne.
zmu i zjadliwoÊci
tel. 022 7730028
www.renoma2.com.pl
fax 022 7730029
wirusa. Przede

W dzisiejszym artykule pragn´ paƒstwu
przybli˝yç zoonozy,
które dopiero od paru
lat zacz´∏y odgrywaç
znacznà rol´ w chorobach zakaênych ludzi.
Sà to: zaka˝enia wywo∏ywane wirusem grypy ptaków oraz
zespó∏ ci´˝kiej niewydolnoÊci oddechowej. Zaka˝enia wywo∏ywane wirusem grypy ptaków to, jak sama nazwa
wskazuje, choroba wirusowa zwana potocznie „ptasià grypà”. Rezerwuarem tej choroby sà dzikie ptaki, takie
jak g´si, kaczki, mewy, ∏ab´dzie. One
same nie chorujà, ale sà nosicielami
(bezobjawowymi) wirusa A/H5N1.
Coraz wi´cej dowodów wskazuje
na to, i˝ wirus ten ma wybitnà zdol-

(imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji)
***
Ma∏e sprostowanie do artyku∏u ze strony 27
z nr 120 „WS”. Obelisk bliêniaczy do opisywanego przy ul. Grochowskiej znajduje si´ w Polsce, w Terespolu, ok. 3 km od granicy z obecnà Bia∏orusià. Pomnik stoi przy ul. Wojska Polskiego obok budynku Liceum Ogólnokszta∏càcego im. Bohaterów Warszawy. Jeszcze kilkanaÊcie lat temu fragment tej ulicy by∏ u∏o˝ony
z granitowej kostki. Niestety nie dysponuj´
w tej chwili fotografiami.
(imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji)

Katarzyna Zakrzewska
Lekarz weterynarii
Gabinet Weterynaryjny
ul. Rubinowa 14, Stara Mi∏osna
tel. 22 773 13 89, 604 871 490
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Weso∏a-Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 21F/17
II pi´tro
Galeria Sosnowa
tel. 22 40 30 765
Godziny otwarcia:
Pon.–pt. 900–2000
Sob. 900–1400
• Medycyna estetyczna: Botox, wype∏nianie zmarszczek
– kwas hialuronowy, mezoterapia, peelingi medyczne,
fotoodm∏adzanie VPL
• Gabinety lekarskie:
ginekologia, dermatologia, pediatria, interna, chirurgia,
medycyna pracy, szeroki zakres badaƒ USG, dietetyk
• Piel´gnacja twarzy
- mikrodermabrazja diamentowa, ultrad˝wi´ki,
- mezoterapia bezig∏owa, rediofrekwencja,
- makija˝ permanentny, przed∏u˝anie rz´s
• Piel´gnacja cia∏a
- Lipoliza ultrad˝wi´kowa,
- masa˝e, zabiegi wyszczuplajàce
• Piel´gnacja d∏oni i stóp OPI, Gehwol
• DEPILACJA LASEROWA LIGHT SHEER XC

– ju˝ w styczniu w naszym gabinecie

PROMOCYJNE CENY!

www.medikocentrum.pl

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

• 18 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. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524
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DARMOWE CZIPOWANIE KOTÓW I PSÓW

Gabinet Weterynaryjny AMICUS

Gabinet Weterynaryjny Amicus

oferuje

ul. Hebanowa 16, tel. 22 773 10 88, 606 482 555

ul. Hebanowa 16, tel. 22 773 10 88, 606 482 555

US¸UGI GEODEZYJNE

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

US¸UG¢ HOTELU DLA KOTÓW

Wojciech Klimm
Specjalista chorób wewn´trznych
Lekarz uprawniony do badaƒ kierowców i kandydatów na
kierowców kat. A, B, C, D, E, T oraz poj. uprzywilejowanych
ul. S∏owackiego 33
05-075 Warszawa-Weso∏a

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Lek. stom. Anna Gajewska-Kwiecieƒ

APTEKA

( 022 773 38 83, 0 602 351 757

LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

res

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

s

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

mgr farm. Jolanta Borkowska
05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Jeêdziecka 22c
tel. 022 773 00 45

Godz. otwarcia
Pon.-Piàt. 8.00-20.00
Sobota 8.00-14.00

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY
☛ TERAPIA MANUALNA

GABINET PSYCHOLOGICZNY

☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

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

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

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

MODNA SZAFA
Zapraszamy do nowo otwartego sklepu
z tanià odzie˝à dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych.
Warszawa-Weso∏a, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 36 (obok Ratusza)
CZ¢STE DOSTAWY / ATRAKCYJNE CENY!

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

Nasz adres: Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. J. Paw∏a II 264, tel. , 022-773-14-97
www.rehabilitacja-staramilosna.pl
gabinet@rehabilitacja-staramilosna.pl

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA

Agent lic. nr 11198449/A

UBEZPIECZENIA NA ˚YCIE • OFE • FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Dojazd i analiza potrzeb gratis!

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

Tel. 608-878-829

TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

773 70 31, tel. kom. 0-601 220 910

TEL.

22 745-55-00

DOJAZD GRATIS 24 h

ZEGARMISTRZ

Mechanika pojazdowa

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 158
tel. 0606 657 692
pn-pt w godz. 10-18, sob. w godz. 10-14

Wystawiamy faktury VAT
4, Stara Mi∏osna
022 773 18 61 0601 737 573 ul. Jeêdziecka

- ZEGARY; ZEGARKI
- NAPRAWA; SPRZEDA˚
- BATERIE; SZK¸A ITP.

• Silniki, rozrzàdy
• Zawieszenia, hamulce
• Sprz´g∏a, g∏owice
• Alternatory, rozruszniki

- PASKI; BRANSOLETY

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
email: fismag@poczta.fm

www.remont-expert.pl

REMONTY
tel.

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

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

US¸UGI ELEKTRYCZNE
Monta˝ i naprawa video- i domofonów • Naprawa
sprz´tu AGD (pralek, zmywarek lodówek itp.) i pod∏àczanie
nowych urzàdzeƒ • Monta˝ kuchenek gazowych •
Pod∏àczanie czujników temperatury do pieców gazowych.

tel. 0 500 322 255 – Jan Stachyra
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Us∏ugi hydrauliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
- przeglàdy i naprawy kominiarskie

N

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

602-372-102

tel. 696-321-228

OÊrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk
• NOWOCZESNE METODY LECZENIA: bólów kr´gos∏upa,
zmian zwyrodnieniowych, bólów g∏owy, wad postawy (zaj´cia
indywidualne i grupowe), dyskopatii

• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA
• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce
• Gimnastyka korekcyjna – zaj´cia indywidualne i grupowe
z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.

• Aerobic – pilates, çw. wyszczuplajàce, çw. kszta∏tujàce, stretching
• Joga dla kr´gos∏upa

tel.

22 773 22 53

Warszawa-Weso∏a
ul. S∏onecznej Polany 5

Biuro Księgowe

Poradnia Okulistyczna
dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny

Ewa Gadomska
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 022 773 15 68
licencja nr 0513/06

Warszawa – Weso∏a / Stara Mi∏osna,
ul. Jana Paw∏a II 25
Tel. 022 – 374 00 94
• Leczenie chorób oczu u dzieci i doros∏ych
• Leczenie jaskry, retinopatii cukrzycowej i zespo∏u
suchego oka
• Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry
(profilaktyka jaskry)
• Angiografia fluoresceinowa
• Fotografia przedniego odcinka i dna oka
• Dobór okularów, soczewek kontaktowych i pomocy
optycznych
• Pomiar ciÊnienia Êródga∏kowego, Komputerowe badanie
wzroku
• Komputerowe badanie pola widzenia, Drobne zabiegi
okulistyczne

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

Lecznica Stomatologiczna
ELIXIR sp. z o.o.
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
+ DOROÂLI
+ DZIECI
+ ORTODONCJA
+ IMPLANTY

+ CHIRURGIA
+ RTG cyfrowe z´ba
+ PANTOMOGRAF
+ PROTETYKA

Godziny otwarcia: pon.–pt. 830–2030, sobota 830–1330
tel. 022 773 21 12, 022 795 74 62
05-077 Warszawa-Weso∏a, Os. Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12

✓ Zapisy bez skierowania, Krótkie terminy
✓ Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)

OPTIMED☺
Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej, Zak∏ad Lecznictwa Specjalistycznego i Rehabilitacji,
04-330 Warszawa, ul. Kordeckiego 49 (wejÊcie od ulicy Serockiej)

www.optimed.waw.pl

Zapraszamy !!!

ZIMOWE PROMOCJE:
• przy zakupie soczewek progresywnych DRUGA para soczewek
korekcyjnych za 1 zł (szczegóły w salonie)
• przy zakupie soczewek kontaktowych Johnson&Johnson
GRATIS kosmetyki Neutrogena:
- krem do rąk,
- chusteczki do demakijażu,
- balsam do ciała
(szczegóły w salonie)
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Konsultacje ortodontyczne – czwartek 10 lutego od 15.00

Klinika Medi
MediDerm
Derm
dr Roman Proƒczuk
ul. Marsa 130 lok. 9, 04-470 Warszawa

Medycyna Estetyczna - Dermatologia
Nowoczesne metody odm∏adzania
Themage, Fraxel, Botoks,
tel. 022 611 84 11
Kwas hialuronowy, Lipoliza,
Liposukcja Body-Jet
www.mediderm.com.pl

15 lat doÊwiadczeƒ, najnowsze technologie, autoryzacje
i certyfikaty gwarantujàce najwy˝szà jakoÊç us∏ug

meble sosnowe
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka ● witryny ● sto∏y ● krzes∏a ●
m∏odzie˝owe ● zestawy i inne
realizujemy
indywidualn
e
zamówienia
Warszawa
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 22 815 35 98
Miƒsk Mazowiecki
ul. Pi∏sudskiego 39
tel./fax 25 759 02 59

www.meblesosnowe.eu e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Sprzedam podgrzewacz do butelek firmy
Avent. Telefon: 0-501 546 848. Mikado;
Ox-Ford zawiera: wózek spacerówk´, fotelik samochodowy, torb´, foli´ przeciwdeszczowà, moskitier´; stan dobry, cena do
uzgodnienia; kontakt: trabeczka@wp.pl,
Tel. 692 217 673.
◗ Pracownia krawiecka zaprasza: poprawki,
przeróbki, szycie na miar´, kaletnictwo.
Wyprzeda˝ garsonek, palt i kurtek. Tanio!!!
Weso∏a ul. Trakt Brzeski 68 pon.–pt.
godz. 11.00–17.00 soboty na telefon:
609 711 754.
◗ Odrobi´ lekcje z Twoim dzieckiem. Pomog´
nadrobiç szkolne zaleg∏oÊci, równie˝ z angielskiego. Posiadam doÊwiadczenie i referencje. Tanio, teraz dojazd gratis. 517-813725 kasia.szymczak.best@gmail.com
◗ Sprzedam ubrania cià˝owe (spodnie, tuniki) w bardzo dobrym stanie, tanio. tel.
605 077 751.
◗ Fachowiec po godzinach: tel. 530 556 628.
◗ 11 kg butl´ (du˝à) gaz propan-butan przyjm´ z wdzi´cznoÊcià. Stan tel. 604 613 986.
◗ Zapraszamy do Centrum Doradztwa i Pomocy Psychologicznej. Kontakt: tel:
797 582 919 www.cdpp.pl
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek. med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 601-62-22-62.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 515-34-94-60.
◗ Zu˝yte opony do utylizacji nieodp∏atnie
przyjm´. Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt
Brzeski 19. Tel. 501-086-581.
◗ Us∏ugi ogrodnicze, sprzàtanie ogrodów,
tak˝e malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´
o kontakt tel. 507-097-028.
◗ Dj na urodziny, imieniny lub na innà imprez´,
konkursy, prowadzenie, nag∏oÊnienie, oÊwietlenie. Tel. 502 600 775, 22 773 35 61.
◗ Lokal na biuro do wynaj´cia, dwupokojowy 70 m2 w Starej Mi∏osnej w domu jednorodzinnym (oddzielne wejÊcie). 501-590-737.
◗ Stylizacja paznokci: tipsy, ˝el, akryl, manicure, zdobienia artystyczne – produkty
Perfect Lady. Dojazd do klientki gratis! Serdecznie zapraszam 691-945-598.
◗ Stara Mi∏osna os. Akacjowa mieszkanie
parter 80 m2 + ogród 100 m2, 3 pokoje;
tel. 507 952 121.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom
w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 22 872 96 31,
kom. 604 753 455.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info: tel.
609 835 761, www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki pod∏àcze oraz inne us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, drobne prace typu „z∏ota ràczka”.
Tel. 22 773-82-27 lub 516-262-825.
◗ OdÊnie˝anie. Solidnie i systematycznie.
Tel 507-728-316.
◗ Poszukuj´ mieszkania lub domu do wynaj´cia w rozsàdnej cenie, minimum 3 sypialnie i salon, tel. 501-061-710.
◗ Us∏ugi domowe – trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie
(renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny. Tel. 22 783-28-37; kom.
606-752-724.

◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów
– tel. 22 773-49-64, 602-707-127.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 504- 960-914.
◗ Angielski dla wszystkich! Korepetycje, konwersacje – bezstresowo. Tak˝e pomoc
w przygotowaniu do egzaminów. Tel. 698054-151 lub 22/226-92-26.
◗ Komputery – sklep internetowy Telap.
W ofercie notebooki, monitory, tv, cz´Êci,
sieci, serwis. Sprzeda˝ ratalna. Kontakt
tel. 22 773 04 40, 504 251 007.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara
Mi∏osna, tel. 604-403-067.
◗ 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.
◗ Kupi´ ma∏e dwupokojowe mieszkanie w Starej Mi∏osnej lub okolicy tel. 668 126 186.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ GRATIS. 603-313-938.
◗ Kinderbale i inne imprezy, dj, prowadzenie, konkursy – tel. kont. 502 600 775.
www.djalicja.waw.pl
◗ Bukowina Tatrzaƒska – pensjonat Krystyna zaprasza na narty i baseny termalne
– dom z drewnianych bali, pokoje z ∏azienkami i telewizjà, domowe posi∏ki.
Tel. 504-176-892.
◗ Us∏ugi hydrauliczne. Tel. 516-508-397.
◗ Gabinet Weterynaryjny ul. Hebanowa 16
oferuje opiek´ stacjonarnà dla kotów na
czas wyjazdu w∏aÊciciela. Tel. 22 773 10
88, 606 482 555.
◗ Weso∏e urodziny dla dzieci z muzykà i konkursami, w wyznaczonym miejscu dj. alicja
– 502 600 775.
◗ Rzeczoznawca Majàtkowy Upr. zaw. Nr 3296
– wycena nieruchomoÊci, Tel. 22 773 39 47,
22 845 22 80, 502 730 878, 503 183 082.
◗ Kupi´ ma∏e mieszkanie w Starej Mi∏osnej
lub okolicy. Tel. 501 072 917.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 70 m2 dwa pokoje (30 m2 i 20 m2) z aneksem kuchennym
w Starej Mi∏osnej. 501-792-951.
◗ Chcesz bezpiecznie sprzedaç/kupiç/wynajàç mieszkanie lub dom? Doradca nieruchomoÊci pomo˝e rozwiàzaç ten problem.
Zapraszam! tel. 668862457.
◗ Sprzedam 80 m, 4 pokoje, po generalnym
remoncie 5 lat temu. Do mieszkania przynale˝y miejsce postojowe. Cena 520 000,
do negocjacji. Tel. 509 483 081, Konstans
NieruchomoÊci.
◗ Do sprzedania dwupokojowe mieszkanie
na Osiedlu „Aleja Akacjowa” o metra˝u 48.
Kuchnia po∏àczona z salonem. Kuchnia
umeblowana. Miejsce postojowe w gara˝u
podziemnym. Cena 385 000 z∏, Tel.
509 483 081, Konstans NieruchomoÊci.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 22-783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Modna Szafa – zapraszamy do nowo
otwartego sklepu z tanià odzie˝à dla dzieci,
m∏odzie˝y i doros∏ych. Warszawa-Weso∏a,
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 36 (obok Ratusza).
Cz´ste dostawy, atrakcyjne ceny.

◗ Sprzedam bardzo ciep∏y (!) zimowy p∏aszczyk dla dziewczynki. Niebieski, na polarze,
roz. 92 oraz inne ubranka zimowe: kombinezon (nowy) roz. 86-92, spodnie zimowe,
kurtki dzieci´ce (roz. 86, 92) i buciki.
Wszystkie w stanie idealnym. Dom niepalàcy. Polecam! Telefon: 0-501 546 848.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603313-938.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska,
tel. kom. 668 126 186 lub tel. 22 848 77 96.
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki, komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane wra˝enia 603-313-938.
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy
i dla domu. Tel.: 889 744 630.
◗ Sprzedam atrakcyjnà dzia∏k´ budowlanà
w Karolinie, 2 km od Miƒska Mazowieckiego, 1500 m2, mo˝liwoÊç podzia∏u, tel.
503 065 483.
◗ M∏oda kobieta przyjmie opiek´ nad starszà
osobà lub dzieckiem. Tel. 517 115 901.
◗ Profesjonalna Opiekunka dla Osoby starszej, chorej, niepe∏nosprawnej z kwalifikacjami (absolwentka Szko∏y Medycznej
Wydz. Asystent Osoby Niepe∏nosprawnej)
posiadajàca kilkuletnie doÊwiadczenie potwierdzone referencjami podejmie opiek´
doraênie lub dy˝ury Êwiàteczne i nocne.
Tel.. 609 097 972.
◗ Pilnie zatrudni´ ekspedientk´. Tel. kont.
501 707 236.
◗ Emerytowany matematyk pomo˝e rozwiàzaç problemy matematyczne na poziomie
szko∏y podstawowej i gimnazjum, tel: 505329-323.
◗ Odstàpi´ tanio pieluchomajtki rozmiar M
dla osoby doros∏ej. tel. 609 097 972.
◗ Kupi´ bezpoÊrednio mieszkanie na osiedlu
Akacjowa o powierzchni 48–65 m. kw. zlokalizowane na parterze lub pierwszym pi´trze. tel. 22 2113157; 519173410.
◗ Glazurnik – Kompleksowo, wszystkie roboty wykoƒczeniowe, szybko i solidnie, najwy˝sza jakoÊç, f-ry vat, kontakt: lechbud@gg.pl, tel. 501-77-888-0.
◗ Angielski z Angielkà. Stara Mi∏osna. Konwersacje dla dzieci i doros∏ych. tel. 773 12 82.
◗ Piel´gniarka wizyty domowe. Tel.
604 214 213.
◗ Certyfikowany Doradca Laktacyjny. Wypo˝yczalnia laktatorów. Tel. 604-214-213.
◗ Ogrody i wn´trza – profesjonalne, kompleksowe projekty, fotorealistyczne wizualizacje. Atrakcyjne rabaty na us∏ugi projektowe w okresie zimowym, realizacja na wiosn´. www.kodnatury.pl 692-081-969
lub 511-601-691.
◗ Korepetycje z j´zyka angielskiego i francuskiego, nadrabiam zaleg∏oÊci, dzieci i m∏odzie˝, podstawówka, gimnazjum, kobieta, 28 lat, posiadam doÊwiadczenie w nauczaniu, mozliwosc dojazdu do ucznia, 40
zl godzina zegarowa, tel. 691 945 455.
◗ Sprzedam garnitur m´ski. Rozmiar 56,
178/182 cm wzrostu. Czarny w drobne,
delikatne paseczki. U˝ywany rok temu
na egzaminach. 100 z∏. Zapraszam na
przymiark´. Kontakt 607755960.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 608-612979.
◗ Ostatni dom w inwestycji Osiedle Pod D´bami, ul. Kruszyny, 204/430 m2, stan deweloperski, 980 000z∏, tel. 515 199 445.

◗ Przyjm´ sprzàtnie, mycie okien, prasowanie. Osoba solidna, niepalàca z referencjami. Tel. 601-715-540.
◗ Osoba solidna z referencjami, ch´tnie
przyjmie sprzàtanie, mycie okien, prasowanie. Kontakt: 603-995-507.
◗ Do sprzedania 3 pokojowe, dwupoziomowe mieszkanie o metra˝u 84 m (po pod∏odze 102 m). Budynek z 2008 roku. Mieszkanie nigdy nie zamieszka∏e, cz´Êciowo
wykoƒczone. Cena 499 000 z∏, Polecam
509 483 081, Konstans NieruchomoÊci.
◗ Avon – najlepsze, markowe kosmetyki
i perfumy. 692-081-969.
◗ Matematyka! Teraz dojazd gratis! zaj´cia
prowadzone przez studentk´ SGH. tel. 513989-512.
◗ Korepetycje z chemii, absolwentka MSOÂ
UW i studentka V roku CHEMII UW, Warszawa Rembertów, tel. 607-216-317.
◗ Sprzedam nowy dom 200 m2 na dzia∏ce
1000 m2 stan deweloperski. Zakr´t cena
630 000 z∏. Tel. 601620890.
◗ Zamieni´ (lub sprzedam) segment zamieszka∏y (2 pi´trowy z kominkiem, piwnicà, pralnià i gara˝em plus poddasze) razem
ok 390 m2 pow. z dzia∏kà ok 250 m2
na mieszkanie w Starej Mi∏osnej lub Mi´dzylesiu – powy˝ej parteru i za dop∏atà
w zale˝noÊci od powierzchni mieszkania.
Kontakt: (22) 773-10-47 lub 793392957.
◗ Ch´tnie udziel´ korepetycji z j. angielskiego
i niemieckiego. Kontakt pod nr tel. kom.
697 554 740.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki
UW. Dojazd do ucznia gratis 602 120 632.
◗ Rodzina kupi segment/dom do 250 m2.
W rozliczeniu wygodne mieszkanie w St.
Mi∏. do natychmiastowego zamieszkania,
wys. standard, 89 m2 na parterze segmentu
z 2003 r. przestronne, jasne (p∏d-p∏n), 3 pokoje, 2 ∏azienki, du˝y gara˝, ogródek, blisko
sklepy/apteka/autobus. Tel.: 515 216 773.
◗ Us∏ugi transportowe, busy do 2 ton, szybko,
sprawnie i solidnie. Telefon: 509 674 299.
◗ OdÊnie˝anie dachów domów oraz terenu
posesji, fachowo i solidnie, Stara Mi∏osna
i okolice, tel. 505 630 513.
◗ 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.
◗ Serwis komputerowy, doradztwo przy zakupie sprz´tu. Dojazd do klienta. Szybko
i tanio! Zapraszam! 602309190.
◗ Sprzedam mieszkanie czteropokojowe,
85 m2, II pi´tro, w Osiedlu Stara Mi∏osna. Pokoje: 22, 14, 13 i 8 m2, kuchnia 11, ∏azienka
5,5 + WC 1,5 m2, loggia 7 m2, piwnica
16 m2. Miejsce parkingowe ogrodzone. Cena
– 495 tys. z∏. Mieszkanie do zamieszkania
od II kw. 2011 roku – tel. 606-506-248.
◗ BezpoÊrednio. Okazja. 4-pokojowe (85 m2)
mieszkanie z miejscem parkingowym pilnie
sprzedam. I p./3, parkiet, glazura, wc
osobno, balkon, piwnica, ciche, s∏oneczne.
Cena 525.000 pln Tel. 664 429 426.
◗ Instytut Psychoterapii i Rozwoju OsobowoÊci. terapia dzieci, m∏odzie˝y, doros∏ych.
coaching. terapia par. www.instytut-ipro.pl
Kontakt: instytut@instytut-ipro.pl lub tel.
694810010.
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◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi
w domu tel.: 22-773-28-21, 506-032-318.
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego.
Korepetycje, konwersacje, przygotowanie
do egzaminów. Tel. 506 661 672.
◗ Pomoc przy wszelkich przydomowych
obowiàzkach tel: 606 478 725.
◗ Weso∏a do sprzeda˝y 1/2 bliêniaka 130 m2
wysoki standard wykoƒczenia cena:
870 tys., tel. 507 952 121.
◗ Naprawa AGD – pralki, lodówki, itp. 25 lat
doÊwiadczenia, dojazd gratis, ceny konkurencyjne. Tel. 0-501-049-250.
◗ MAKMED – Profesjonalne us∏ugi piel´gniarskie w Twoim domu. Noworodki, dzieci oraz
osoby doros∏e – pe∏en zakres us∏ug. Wspó∏praca z Laboratorium Diagnostycznym.
Tel. 600 885548. www.twojapielegniarka.pl
◗ Nadruki na odzie˝y. Drukujemy na odzie˝y
sportowej, dzieci´cej, roboczej, na elementach tkanin, torbach itp.(od 1 sztuki) 22 773 70 41 Warszawa Weso∏a ul. Narutowicza 19. nadrukiflok@tlen.pl
◗ Us∏ugi wysokoÊciowo-ogrodowe – monta˝
p∏otków Ênie˝nych, naprawa i czyszczenie
rynien, podcinanie i wycinanie drzew, odÊnie˝anie dachów, itp. Tel. 606-808-358
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà w starej mi∏osnej 1200 m2,
wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnoÊç hipoteczna. Kontakt: 605 981 175,
dzohar1@wp.pl
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych – glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie. Tel.: 505 630
513, Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz
naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358
336. Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Wykonuj´ drobne roboty budowlane –
692 977 947.
◗ Kredyty: Hipoteczne, Budowlano-Hipoteczne, Refinansowe, Konsolidacyjne. 0% prowizji lub ni˝sza mar˝a! oraz: Programy posagowe dla dzieci, Ubezpieczenia na ˝ycie,
OFE. E-mail: 33954@ingfinanse.pl, tel:
519 490 094.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe,
OFE. Tel. 501 104 755.
◗ Outlet & Secondhand Mufka zaprasza! Âwiatowe marki w najni˝szych cenach!! Atrakcyjne promocje! Warszawska 55/214 Warszawa-Weso∏a (wejÊcie od ul. Brata Alberta).
◗ Glazurnik, profesjonalista – 20 lat praktyki.
Tel. 501 80 50 46.
◗ Sprzedam/zamieni´ dom w Starej Mi∏osnej
(~281 m2 – o trzech samodzielnych
mieszkaniach dwóch gara˝ach oraz zadbanà posesjà) na dwa lub jedno Êredniej wielkoÊci mieszkanie (sposób rozliczenia –
do negocjacji). Tel. 500 435 577.
◗ Angielski, francuski + pomoc w odrabianiu
lekcji. Zaj´cia prowadzi absolwentka UW.
Tanio + dojazd gratis. 517-813-725 kasia.szymczak.best@gmail.com

◗ Angielski, francuski + inne szkolne zaleg∏oÊci, tanio z dojazdem. tel. 517 813 725.
◗ Studentka V roku filologii rosyjskiej udzieli
korepetycji z j´zyka rosyjskiego. Pomoc
w odrabianiu lekcji, przygotowanie do matury i in. Przyst´pne ceny! Tel. 603 779 535.
◗ Prace budowlano – remontowe. Solidnie
i tanio. 25-letnia praktyka zawodowa;
tel. 501-150-505.
◗ Drobne prace Êlusarskie tel: 606 478 725.
◗ Karmy dla psów i kotów oraz art. zoologiczne na Telefon z dostawà do domu Gratis.
Zapraszamy 604-342-700, 602-323-888,
www.hauhau24.pl
◗ Przyjm´ – sprzàtanie, prasowanie itp. tel.
604-915-521 lub e-mail: tbojanczyk@
gmail.com
◗ Dzia∏ka 590 m2 w Weso∏ej-Woli Grzybowskiej, media, aktualny plan. p.z., cena:
495 tys, tel. 507 952 121.
◗ Wynajm´ samodzielne mieszkanie w Sulejówku. Studentkom lub osobom ze sta∏à
pracà. 2 pokoje, kuchnia, ∏azienka, hool.
Tel. 22 773 71 24, mobile 601 316 892.
◗ Wynajm´ pokój – koszt 550z∏ z op∏atami.
Stara Mi∏osna, ul Szmaragdowa, tel 795754-333.
◗ Sprzedam tanio fotelik samochodowy, wózek g∏´boki i spacerówka (komplet) oraz ∏ó˝eczko. Tel. 692 574 662.
◗ Us∏ugi remontowo-budowlane oraz wykoƒczeniowe, w tym: glazura, malowanie, hydraulika, schody, przeróbki i modernizacje
wykonuj´ osobiÊcie. tel. 601 91 80 49.
◗ Sprzedam mieszkanie w Starej Mi∏osnej
80 m, 4 pokoje, pi´tro 1/3, na ul. Biesiadnej.
W pokojach d´bowy parkiet, w kuchni i ∏azienkach glazura i terakota. Cena 525 tys. z∏
+ gara˝ 25 tys z∏. Kontakt tel. 507 105 364.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel.
691-257-038.
◗ Biologia – korpetycje; pracownik naukowy
i nauczyciel biologii; tel: 22-773-28-29;
508 528 249.
◗ Trzypokojowe mieszkanie na Osiedlu
„Pod Sosnami” o metra˝u 55 m. Kuchnia po∏àczona z salonem. Mieszkanie wykoƒczone
materia∏ami wysokiej jakoÊci, usytuowane
na wysokim parterze. Cena 457 000 z∏.
Tel. 509 483 081, Konstans NieruchomoÊci.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM, DVD-ROM lub stacjonarne DVD,
tak˝e inne tel. 501-975-329.
◗ OdÊnie˝anie posesji i dachów. Marek Stankiewicz. Tel. 691-396-473.
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, drobne prace remontowe (+ glazura, terakota,
malowanie); referencje; tel.: 513 878 452.
◗ Rolety zewn´trzne – serwis, doradztwo
i monta˝, rolety materia∏owe, verticale, moskitiery, markizy, si∏owniki Somfy, www.velumix.pl tel. 796-380-820, 22 772-25-96,
biuro@velumix.pl
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna
tel. 22-773-22-54.

◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ Komunie, wesela i inne imprezy – tel.
502 600 775, www.djalicja.waw.pl – Dom
Bankietowy.
◗ Us∏ugi elektryczne, naprawa sprz´tu AGD
oraz monta˝ i naprawa domofonów. Stara
Mi∏osna, tel. 500-322-255 – Jan Stachyra.
◗ Auto na gaz – tel. 501-92-02-72, 888-9085-68, 22-499-80-59.
◗ Sprzedam dom drewniany (kanadyjczyk),
zabudowa szeregowa. Powierzchnia 180 m2.
4 pokoje, 2 ∏azenki, du˝a kuchnia. Dom usytuowany w spokojnej okolicy Starej Mi∏osne.
Atrakcyjna cena!!! Tel. 668-449-986.
◗ Rencista poszukuje pracy (stolarstwo i inne).
Tel. 22-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja u klienta. Âwietny prezent. Tel.
22 773-20-78, 509-043-962.
◗ Mà˝ do wynaj´cia 530 556 628.
◗ Zamieni´ dzia∏k´ w Zakr´cie 1300 m2 (2 kilometry do Starej Mi∏osnej, warunki zabudowy, pozwolenie na budow´ w trakcie)
na mniejszà lub z dop∏atà w Starej Mi∏osnej. Tel. 507 053 133.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 22-760-85-47.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max
i czas wolny. Tel. 513-144-668.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia:
zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe. Tel. kont.
22-773-28-70.
◗ Poprawki krawieckie – skracanie, wymiana podszewki, podwijanie, wszywanie
taÊm do zas∏on, firan, wymiana zamków,
zw´˝anie. Ró˝nego rodzaju przeróbki. Prosz´ dzwoniç po 16-stej – 608 490 613.
◗ U˝ywane szafki kuchenne i lodówk´ przyjmie wdzi´czna emerytka. Tel. 773-19-12.
◗ Glazura – Hydraulika ogrzewanie pod∏ogowe, uk∏adanie glazury, terakoty, paneli pod∏ogowych, wymiana drzwi, uszczelnianie
tarasów i wszelkie remonty osobiÊcie
tel. 502-215-245.
◗ Drobne us∏ugi remontowe: hydraulika,
elektryka, malowanie itp. 606 478 725.
◗ Opiekunka. Podejm´ prac´ do dziecka
w Weso∏ej lub Starej Mi∏osnej. Mam 54
lata, jestem dyspozycyjna. Kilka godzin
dziennie. Dalszych informacji udziel´ w razie zainteresowania. (22) 214 14 40.
◗ Okresowe przeglàdy techniczne budynków
(roczne i pi´cioletnie) tel 503 583 568.
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki pod∏àcz´. Us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, gaz,
c.o. Tanio!!! Solidnie!!! tel. 0-22 773-82-27
lub tel. kom. 503 583 568.

◗ Instalacje sanitarne, gazowe, hydraulika,
monta˝ kuchenek pralek itp., wieloletnia
praktyka, uprawnienia, wymiana wodomierzy. Tel. 22 773 82 27, kom. 516 262 825.
◗ S. O. S. dla rodziców! Je˝eli Czeka Ci´: wizyta u lekarza, sprawa w urz´dzie, wa˝ne
spotkanie itp. ch´tnie zaopiekuje si´ w tym
czasie Twoim dzieckiem. Dyspozycyjna mama tel. 516 262 825.
◗ Us∏ugi remontowe od A do Z Glazura, terakota, uszczelnianie tarasów, ocieplanie
i adaptacja poddaszy, Êcianki dzia∏owe,
malowanie, g∏adzie, sufity podwieszane,
odÊnie˝anie posesji i dachów, drobne prace ogrodnicze i domowe, itp. Marek Stankiewicz. Tel. 691-396-473.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie
stopnie nauczania. Tel. 22-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 601-22-30-20.
◗ Osiedle „Akacjowa”, mieszkanie dwupoziomowe 104 m2, 4 pokoje, aneks kuchenny,
garderoba, dwie ∏azienki sprzedam bezpoÊrednio. Tel. 509-966-689.
◗ Stolarstwo, pe∏ny zakres us∏ug stolarskich
wewn´trznych i zewn´trznych, monta˝,
odnawianie, przeróbki, remonty, naprawy
mebli (równie˝ ogrodowych), okien, drzwi,
pod∏óg. 505-772-890, 794-611-840.
◗ Wynajm´ pokój dla dziewczyny – koszt
550 z∏ z mediami. Stara Mi∏osna, ul. Rumiankowa, tel. 607 263 604.
◗ Wykonam us∏ugi elektryczne – monta˝
gniazdek i domofonu, wymiana instalacji
elektrycznej i inne. Tel: 508 975 322,
http://www.elektro-bud.waw.pl
◗ Przyjm´ reklam´ na parkanie posesji lub
w innej formie – w Sulejówku przy ul. Okuniewskiej tel. 507 952 121.
◗ Remonty, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie
glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie,
sucha zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe. Staranne i fachowe wykonanie,
osobiÊcie, niepijàcy tel: 503-759-763.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP,
sprzeda˝ materia∏ów eksploatacyjnych.
Stara Mi∏osna, tel. 606-939-443.
◗ Francuski z dojazdem – Stara Mi∏osna, Weso∏a, Sulejówek – 602 276 202.
◗ Okazja Gmina D´be Wielkie dzia∏ka 1300 m2
z budynkiem bliêniaczym 2x125 m2 w stanie
surowym, cena 420 tys., tel. 507 952 121.
◗ Weso∏a Zielona mieszkanie 53 m2, stan bdb
Ip; 3 pokoje, cena: 444 tys tel. 507 952 121.
◗ Do sprzeda˝y teren przemys∏owy 3 ha woj.
mazowieckie, powiat radomski, gmina
Wierzbica. Tel. 507 952 121.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
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wiadomosci.sasiedzkie@staramilosna.org.pl
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POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek
kupno – sprzeda˝ – wynajem
PoÊrednik licencjonowany nr 232

• Warszawa ........................................ 022 617 49 20
• Weso∏a – Sulejówek ...................... 022 773 02 70
• Gm. Halinów – Wiàzowna ............ 022 773 02 71
• Wawer Józefów – Otwock ............ 022 773 02 72
• Dzia∏ki inwestycyjne ........................ 501 773 670
ul. Dolomitowa 2, 05-077 Warszawa-Weso∏a
e-mail: biuro@j-n.pl
www.jablonski.com.pl

Licencja nr 51

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

Zapraszamy do nowego
biura podró˝y!
ul. TRAKT BRZESKI 50A lok. 3A
Warszawa-Weso∏a, przy stacji BP, 1 pi´tro

601 355 130

oddzwoni´

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

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

tel: 22 379 33 70, 22 379 33 71
biuro@hejholiday.pl, www.hejholiday.pl
WAKACJE SAMOLOTEM, LAST MINUTE, DOJAZD W¸ASNY,
NARTY, BILETY LOTNICZE, FIRST MINUTE, EGZOTYKA
Lato 2011 ju˝ w sprzeda˝y. Zapraszamy po katalog i ofert´.
Do ka˝dej rezerwacji w Hej Holiday oferujemy gratis przewodnik lub upominek.

LAGUNA
biuro rachunkowe PRALNIA
PRANIE NA TELEFON

OTWARTE

900–2000

DOJAZD DO KLIENTA GRATIS!

www.zapis.pl
Warszawa-Wesoła
ul. Brata Alberta 2C

(vis a vis delikatesów K&M,
nad pocztą )

tel. 22 773 43 17

Tel. 888-146-230
ul. Sezamkowa 30 (na ty∏ach sklepu Roma)
Specjalizujemy si´ w praniu wodnym:
• koszul,
• poÊcieli, kocy i narzut,
• firan i zas∏on,
• kurtek ocieplanych i puchowych.

Pranie chemiczne:
garnitur, garsonka – 28 z∏
magiel – 6 z∏ / kg

DLA STA¸YCH KLIENTÓW 10% RABATU

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

