Grudzieƒ 2011 r.

Nr
Dotyk ró˝d˝ki
bo˝onarodzeniowej
oczàtek grudnia wprowadza w atmosfer´ przedÊwiàtecznà, kiedy to w Miko∏ajki obdarowywane sà prezentami
dzieci i doroÊli. Wszystko zaczyna bardziej
t´tniç ˝yciem. Wsz´dzie widaç akcenty
Êwiàteczne charakterystyczne dla tych
szczególnych Êwiàt, pe∏nych magii i radoÊci. Choinki migocà nieziemskim blaskiem zmieszanym ze Êwiat∏em ksi´˝yca
i gwiazd na bezchmurnym niebie, a gdy
pada Ênieg, rozszczepiajà swoje Êwiat∏o
w przestrzeni, otulajàc jà ∏unami bijàcymi
w niebo, gdzie Gwiazda Betlejemska Êwieci najjaÊniej w grudniowy wigilijny wieczór. W Wigili´ po pojawieniu si´ pierwszej gwiazdki na niebie zasiadamy do sto∏u, gdzie na Ênie˝nym obrusie na symbolicznym sianku bieli si´ op∏atek. Prze∏amywanie si´ nim z bliskimi nam osobami
wprowadza atmosfer´ pe∏nà ciep∏a, wzruszeƒ, zadumy nad pustym miejscem
przy wigilijnym stole i jak za dotkni´ciem
czarodziejskiej ró˝d˝ki stajemy si´ wra˝liwsi, uduchowieni, pe∏ni refleksji nad
˝yciem. Te odruchy serca tak sà potrzebne
we wspó∏czesnym Êwiecie pe∏nym zawirowaƒ nad ludzkim losem, gdzie przeplatajà si´ radoÊci i niepokoje.

P

iechaj dotyk
bo˝onarodzeniowej ró˝d˝ki spe∏nia marzenia wszystkich, a szczególnie
dotkni´tych przeciwnoÊciami losu. Tradycja tych
magicznych Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia trwa ponad dwa
tysiàce lat, a z nià trwa nadzieja na
lepszà teraêniejszoÊç i przysz∏oÊç, która
pozwala wejÊç w Nowy Rok optymistycznie, zmieniaç ˝ycie w magi´ i zaczarowywaç pi´kno, by trwa∏o...
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Ciep∏a, które prze∏amuje
lody
zadawnionych waÊni,
i
Chwil, których magia nada
je ˝yycciiuu
barwy baÊni,
i
Spotkaƒ, w których serca
bijà
rytmem zgodnym
Âwiàt radosnych, pi´knych
i pogodnych
˝yczy z okazji Bo˝ego Nar
odzenia
Zespó∏ Redakcyjny „Wia
domoÊci Sàsiedzkich”

Irena ¸ukszo

Fot. Ilona Szymaƒska
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W środy i czwartki polecamy swieże
ryby i owoce morza.
Przyjmujemy zamówienia
na potrawy wigilijne.
Organizujemy imprezy firmowe.
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szko∏y, nadania jej statutu
oraz okreÊlenia obwodów
szkolnych. Jest to kompetencja Rady Warszawy, w tym przypadku nasza
Rada Dzielnicy wystàpi∏a z inicjatywà podj´cia
przez nià stosownych uchwa∏. To co najwa˝niejsze
dla rodziców, to przyj´cie obwodów szkolnych
w wersji, jaka prezentowaliÊmy na ∏amach „WS”
kilka miesi´cy temu. Choç zarówno Zarzàd Dzielnicy jak i my radni zdawaliÊmy sobie spraw´ z niedoskona∏oÊci tego rozwiàzania, to jednak wobec braku innych realnych propozycji, dajàcych w efekcie
mniej wi´cej równy rozdzia∏ uczniów do obu staromi∏oÊniaƒskich szkó∏, przedstawiona przez Zarzàd
propozycja zosta∏a przyj´ta jednomyÊlnie.
Sprawa trzecia dziÊ mo˝e wydawaç si´ odleg∏a,
bo Êniegu i mrozu nawet Êladu nie widaç. Ale zainteresowanie radnych budzi∏o jak do nadchodzàcej
zimy przygotowana jest nasza Dzielnica, nie tylko
w zakresie potencjalnego odÊnie˝ania, ale tak˝e
pomocy najubo˝szym. Gdy nadejdà Êniegi, warto
pami´taç o tym, ˝e nie wszystkie ulice sà odÊnie˝ane przez Dzielnic´. Drogi powiatowe odÊnie˝a
Zarzàd Dróg Miejskich, przystanki autobusowe Zarzàd Transportu Miejskiego, zaÊ dró˝ki wewn´trzne
i dojazdowe – administracje i sami mieszkaƒcy.
Kolejna sesja zaplanowana jest na dzieƒ
15 grudnia br., o godz. 14.00 jak zwykle w sali
Rady Dzielnicy naszego Urz´du. Program dost´pny b´dzie na 7 dni wczeÊniej w Internecie i na
s∏upach og∏oszeniowych. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski

Z prac Rady Dzielnicy
Listopadowa sesja rady
w dniu 24 listopada mia∏a
trzy wiodàce tematy: zmiany w bud˝ecie, powo∏anie
nowej szko∏y oraz przygotowania do zimy.
Zmiany bud˝etowe dotyczy∏y jeszcze roku 2011. By∏y to tzw. uchwa∏y czyszczàce, czyli przenoszàce pozostajàce w niektórych
dzia∏ach Êrodki finansowe do tych dzia∏ów, gdzie
mimo oszcz´dnoÊci pojawi∏y si´ niedobory, a co
za tym idzie, groêba przekroczenia bud˝etu. Tradycyjnie, w wi´kszoÊci by∏y to poszukiwania
i przenoszenia wszelkich oszcz´dnoÊci na sfinansowanie funkcjonowania oÊwiaty. Szcz´Êliwie tymi poprawkami uda∏o si´ wreszcie domknàç bud˝et oÊwiatowy, który, dla przypomnienia, na poczàtku roku mia∏ przewidywany deficyt w wysokoÊci 3,5 mln. z∏. Niestety w roku 2012 sytuacja
b´dzie si´ powtarzaç, gdy˝ mimo prób pozyskania wi´kszych kwot na oÊwiat´ od W∏adz Warszawy, ju˝ w tej chwili szacuje si´, ˝e w bud˝ecie
oÊwiatowym brakowaç b´dzie a˝ 4,5 mln. z∏.
Sprawa druga to teoretycznie formalnoÊç, ale
jak˝e wa˝na. Powoli koƒczy si´ budowa nowej
szko∏y w osiedlu Stara Mi∏osna. Ale szko∏a to nie
tylko budynek – to kadra pedagogiczna oraz
uczniowie. Aby od wrzeÊnia dzieci mog∏y zaczàç
nauk´ w jej murach, wymagany jest szereg formalnoÊci, zaczynajàcych si´ od formalnego powo∏ania

Centralna Ewidencja i Informacja
o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej
W zwiàzku z rozpocz´ciem funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej wszystkie gminy w Polsce majà obowiàzek
przekazaç dane czynnych przedsi´biorców wpisanych do prowadzonych przez siebie ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczych do CEIDG. Przekazywane
wpisy muszà zawieraç numery PESEL i NIP.
Je˝eli dane we wpisie przedsi´biorcy nie sà aktualne, a w szczególnoÊci brakuje w nim numerów
PESEL lub NIP, zwracamy si´ z uprzejmà proÊbà
o pilne ich uzupe∏nienie. Mo˝na tego dokonaç poprzez z∏o˝enie wniosku CEIDG-1 w Urz´dzie Dzielnicy m.st. Warszawy, w którym dokonano wpisu, lub
w dowolnym Urz´dzie Dzielnicy m.st. Warszawy.
Aktualizacja wpisu jest bezp∏atna.

Nieuzupe∏nienie danych w terminie do dnia
31 grudnia 2011 r. (tj. do czasu przekazania
danych z ewidencji gminnych do CEIDG) mo˝e
skutkowaç brakiem mo˝liwoÊci przeniesienia
wpisu przedsi´biorcy do CEIDG.
W przypadku pytaƒ prosimy o kontakt: e-mailem: handel@um.warszawa.pl; telefonicznie:
22 443 22 54 lub z wydzia∏em w∏aÊciwym do
spraw ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej i zezwoleƒ dla dowolnej dzielnicy m.st. Warszawy;
nr telefonu w dzielnicy Weso∏a: 22 773 60 13.
Marta Wepa
Naczelnik Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

INFORMACJA DLA PRZEDSI¢BIORCÓW!
Informujemy, ˝e w zwiàzku z rozpocz´ciem migracji danych z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzonej przez m.st. Warszawa do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki do koƒca roku przewidywane sà utrudnienia w realizacji spraw zwiàzanych z ewidencjà dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Utrudnienia mogà wyst´powaç przejÊciowo i b´dà polega∏y na wyd∏u˝eniu czasu realizacji wniosków z∏o˝onych w sprawach zwiàzanych z ewidencjà dzia∏alnoÊci gospodarczej. Przewiduje si´, ˝e
wyd∏u˝enie realizacji tych spraw nie powinno przekraczaç wi´cej ni˝ 2–3 dni.
Dodatkowe informacje o utrudnieniach b´dà na bie˝àco przekazywane przez pracowników
Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców dla Dzielnicy Weso∏a – tel. 22 773 60 00.

elegatura Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego w Dzielnicy
Weso∏a informuje, ˝e w siedzibie delegatury, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33, pokój –111
(niski parter), w ramach programu „Bezpieczne Osiedle” w grudniu odb´dà si´ trzy
spotkania Grup Osiedlowych, w razie potrzeby po∏àczone z wizjami lokalnymi w terenie:
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• 7 grudnia, godz. 11.00 – Grupa Osiedlowa „Stara Mi∏osna”
• 14 grudnia, godz. 11.00 – Grupa Osiedlowa „Zielona” oraz GO „Centrum”
Zapraszamy mieszkaƒców, przedstawicieli
wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeƒ
oraz inne zainteresowane podmioty do udzia∏u w pracach Grup Osiedlowych, w sk∏ad
których wchodzà przedstawiciele mieszkaƒców, delegatury, Policji i Stra˝y Miejskiej.
Zach´camy do wskazywania miejsc szczególnie niebezpiecznych na terenie naszej
dzielnicy oraz do zg∏aszania wszelkich problemów zwiàzanych z bezpieczeƒstwem.

Sprostowanie
W nawiàzaniu do sprostowania autorstwa Krzysztofa Kacprzaka, które ukaza∏o si´ na ∏amach paêdziernikowego wydania „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, chcia∏bym zapewniç, ˝e wszystkie informacje umieszczone
w moim artykule „Nowe
drogi i ciemne chmury nad przedszkolem czyli
inwestycje w Zielonej” (z wrzeÊniowego numeru
„WS”) zosta∏y uzyskane przeze mnie od Naczelnika Wydzia∏u Infrastruktury w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a. Jest rzeczà zupe∏nie normalnà, ˝e
od momentu napisania artyku∏u do czasu jego
dystrybucji mija pewien okres czasu (nawet
do dwóch tygodni), co mo˝e spowodowaç, ˝e
niektóre zagadnienia, których dotyczy∏ mój artyku∏, przedstawia∏y si´ ju˝ w nieco innym Êwietle
w po∏owie wrzeÊnia ni˝ pod koniec sierpnia. Niestety miesi´czny cykl wydawniczy „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” nie pozwala na podawanie wszystkich informacji z takà precyzjà, jakà mogà pochwaliç si´ dzienniki, jednak˝e nie zmienia to
faktu, ˝e przy pracy nad artyku∏em zdobywam
tylko i wy∏àcznie dane z wiarygodnych êróde∏
(trudno wyobraziç sobie êród∏o bardziej wiarygodne od Urz´du Dzielnicy), co do których nie
ma potrzeby „ubarwiania” na rzecz lepszej poczytnoÊci. Z tym wi´kszà wi´c przykroÊcià odnotowa∏em fakt, ˝e Krzysztof Kacprzak zakwestionowa∏ rzetelnoÊç mojego artyku∏u, odnoszàc
si´ do cz´Êci sprawdzonych informacji jako
do moich domniemanych opinii w temacie inwestycji w Zielonej. W zwiàzku z powy˝szym ˝ywi´
nadziej´, ˝e podobne sytuacje nie b´dà ju˝ mia∏y miejsca w przysz∏oÊci.
Karol Dziwiƒski
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Zwyczaje Êwiàteczne w ró˝nych regionach Polski
Jak wiadomo, co kraj, to obyczaj. Podobnie
jest ze zwyczajami bo˝onarodzeniowymi w ró˝nych regionach Polski. I tak np. na Mazowszu
w dzieƒ wigilijny wyczekiwa∏o si´ pierwszej
gwiazdki, aby móc wieczorem zasiàÊç z ca∏à rodzinà do wigilijnej wieczerzy. Zanim domownicy
usiedli przy pi´knie przystrojonym stole, przynosili do pomieszczenia, w którym odbywa∏a si´
kolacja, snop siana lub owsa. Mia∏o to na celu
zapewnienie urodzaju w nadchodzàcym roku.
Nad sto∏em wigilijnym zawsze zawieszane by∏y
przepi´kne ozdoby wyklejane z bia∏ego op∏atka,
z czasem jednak znalaz∏y one swe miejsce na
choince. Na stole nie mog∏o zabraknàç potraw
przygotowanych z ryb, kapusty z grochem, klusek z makiem czy zupy grzybowej. W okresie
Êwiàtecznym na Mazowszu zawsze popularne
by∏o kol´dowanie. M∏odzi ch∏opcy pukali od drzwi
do drzwi, sk∏adajàc domownikom ˝yczenia Êwiàteczne. Po Nowym Roku po kol´dzie zaczynali
chodziç proboszczowie z wizytà duszpasterskà.
WÊród tradycji Êwiàtecznych Podkarpacia
znajdowa∏ si´ zwyczaj przygotowywania dodatkowego nakrycia na wigilijny stó∏, jednak nie dla
niespodziewanego goÊcia lecz dla dusz zmar∏ych przodków. Na stole làdowa∏y: kapusta
z grzybami i grochem, kasza ze Êliwkami, go∏àbki z ziemniakami i kaszà gryczanà, barszcz czer-

wony z uszkami oraz pierogi
z kapustà i serem. Po wieczerzy wszyscy cierpliwie
wyczekiwali kol´dników.
Na Kaszubach w wigilijny
dzieƒ domownicy powstrzymywali si´ od jedzenia, dopiero wieczorem zasiadali do
wieczerzy, która by∏a dosyç
skromna. Sk∏ada∏a si´ z potraw postnych, a sk∏adnikami
na te potrawy by∏y: groch,
mak, suszone grzyby, owoce,
kapusta, a tak˝e ziemniaki. Na
Kaszubach choinka zacz´∏a
si´ pojawiaç w domach dopiero w XX wieku. Mieszkaƒcy tego regionu po wieczerzy
wigilijnej udawali si´ z rodzinami na pasterk´.
Na Âlàsku panowa∏y podobne zwyczaje. Do
wigilijnego sto∏u zasiada∏o si´ po pojawieniu si´
na niebie pierwszej gwiazdki. Spo˝ywanych potraw powinno byç 12, wszystkie postne. Po posi∏ku nast´powa∏o wr´czanie sobie le˝àcych
pod choinkà prezentów, nast´pnie Êpiewanie
kol´d, a przed pó∏nocà mo˝na równie˝
by∏o pójÊç do koÊcio∏a na pasterk´.
Podobnie rzecz si´ mia∏a z osobà Mi-

Czytelnikom „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
przesy∏am najserdeczniejsze ˝yczenia zdrowych
i spokojnych Âwiàt w gronie najbli˝szych
sercu osób, a w Nowy Rok niech obfituje
szcz´Êciem i pomyÊlnoÊcià na ka˝dy dzieƒ.

Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia i nadchodzàcego Nowego 2012 Roku
sk∏adamy mieszkaƒcom Weso∏ej
najlepsze ˝yczenia zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyÊlnoÊci
w ˝yciu zawodowym, szcz´Êcia w ˝yciu osobistym
oraz spe∏nienia marzeƒ
Marcin J´drzejewski

Edward K∏os

Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy

Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy

Gie∏da Sprz´tu Zimowego
Stowarzyszenie „Nasza Weso∏a” organizuje
dla mieszkaƒców naszej dzielnicy gie∏d´ sprz´tu
zimowego. Gie∏da odb´dzie si´ 7 stycznia 2012
roku w Zespole Szkó∏ nr 94 w osiedlu Zielona.
Mo˝na b´dzie sprzedaç, kupiç lub wymieniç
sprz´t narciarski i zimowy, dla dzieci, m∏odzie˝y
i doros∏ych. Mile widziane b´dà te˝ deski snowboardowe, sanki, ∏y˝wy, odzie˝ i drobne akcesoria potrzebne do uprawiania sportów zimowych.
Sprz´t, za drobnà op∏atà, b´dzie mo˝na oddaç
w komis. Nie trzeba b´dzie samemu staç, zrobià
to za nas uczniowie Gimnazjum 118. Wymiany
sprz´tu dokonamy osobiÊcie.
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Gie∏da odb´dzie si´ przed samymi feriami zimowymi, tak wi´c kto do ostatniej chwili mia∏ jakiÊ
problem z zaopatrzeniem si´ w potrzebny na narciarski wyjazd sprz´t, mo˝e skorzystaç z naszej
oferty. Mo˝na te˝ b´dzie po prostu podarowaç komuÊ niepotrzebne zimowe akcesoria sportowe.
Wszystkich mi∏oÊników sportów zimowych
zapraszamy do odwiedzenia gie∏dy 7 stycznia
2012 r., w godzinach 10–14, w Zespole Szkó∏
nr 94, ul. Krótka 1 (osiedle Zielona). Sprz´t
mo˝na przynosiç ju˝ od 9.30.
W imieniu organizatorów Bo˝ena Borys

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

Jacek Wojciechowicz
Wiceprezydent m.st. Warszawy
ko∏aja. Dawniej w polskich domach znana by∏a
postaç Gwiazdora. Gwiazdor rozdawa∏ prezenty
w dzieƒ Wigilii Bo˝ego Narodzenia, jego postaç
wyst´powa∏a raczej regionalnie – g∏ównie na terenach Kaszub i Wielkopolski. Wywodzi∏
si´ on z dawnych grup kol´dników,
a nazwa zosta∏a mu w∏aÊnie w nawiàzaniu do noszonej przez nich
gwiazdy. Gwiazdor ubrany by∏
w futrzanà czapk´ i baranic´,
z twarzà ukrytà pod maskà czasem
umazanà sadzà. Nosi∏ przy sobie wór
z prezentami i rózg´. Historia mówi, ˝e
odpytywa∏ on dzieci z pacierza, zna∏ ich dobre
i z∏e uczynki i w zale˝noÊci od nich wr´cza∏ podarunek lub bi∏ rózgà. Obecnie postaç ta zla∏a si´ ze
Êw. Miko∏ajem, z dawnych czasów zosta∏a mu
rózga, którà karze niegrzeczne dzieci. Nadal istnieje zwyczaj obchodzenia domów przez osoby
przebrane za Gwiazdora, w ÊwiadomoÊci Wielkopolan Gwiazdorów jest zwykle wielu, zaÊ Miko∏aj,
który rozdaje prezenty 6 grudnia, jest jeden.
DziÊ wyst´puje on ju˝ tylko na Kaszubach
i w województwie opolskim. Na Dolnym Âlàsku
coraz cz´Êciej u˝ywa si´ ju˝ jednak imienia Êw.
Miko∏aja.
Miko∏aj w Poznaniu
Poznaƒska legenda g∏osi, ˝e rano 6 grudnia
Miko∏aj zaglàda przez szyb´ i gdy zobaczy wyczyszczone buty, zostawia domownikom prezenty. JeÊli jednak buty b´dà brudne lub nie b´dzie ich w ogóle, zostawi on zgni∏à pyr´, czyli
po poznaƒsku zgni∏ego ziemniaka. Obecnie tradycja ta zwiàzana jest z Bo˝ym Narodzeniem,
podczas którego przebrany za Miko∏aja m´˝czyzna rozdaje upominki najm∏odszym.
Miko∏ajki na Âlàsku Cieszyƒskim
Polskie, dawne tradycje zachowa∏y si´ jeszcze na Âlàsku Cieszyƒskim, gdzie 6 grudnia po
wsiach chodzà przebieraƒcy, tzw. „Miko∏aje Beskidzcy”. Przebieraƒcy dzielà si´ na dwie grupy:
Bia∏ych i Czarnych. Biali sà dobrzy, Czarni – êli.
Ci ostatni to diab∏y, Cyganie i niedêwiedzie – tak
sà przebrani.
Ilona Szymaƒska
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Tradycja kol´dowania
Tradycja kol´dowania jest jednà z najpi´kniejszych polskich tradycji. Niestety w dzisiejszych
czasach zaczyna zanikaç i niewielu ju˝ pami´ta,
co tak naprawd´ oznacza. Dawniej kol´dnicy
odwiedzali domostwa poprzebierani w stroje ˝aków, parobków, baka∏arzy oraz ludzi niskiego

W dzisiejszych czasach
ten pi´kny bo˝onarodzeniowy zwyczaj powoli zanika.
Bardzo rzadko mo˝na spotkaç prawdziwych kol´dników, których g∏ównym zadaniem by∏o kiedyÊ niesienie
pomyÊlnoÊci i radoÊci z nane, a zarazem dajàce do myÊlenia. MoCzekajàc, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda
˝e war to uÊwiadoDo wpó∏ zmarzni´tej szyby przywar∏ ch∏opiec ma∏y.
miç dzieciom naszà
Patrzy∏ – zimowe p∏atki wraca∏y do gniazda,
jak˝e pi´knà tradycj´
Jakby tego wieczoru te˝ Êwi´towaç chcia∏y.
i zach´ciç je do jej
NiegdyÊ gwiazda z Betlejem m´drców prowadzi∏a,
DziÊ znak daje, by zasiàÊç do Êwiàtecznej wieczerzy,
kultywowania. PrzyBy biel op∏atka ludzkie waÊnie pogodzi∏a,
gotowanie
razem
A w sercu znów zamieszka∏ Ten, co „w ˝∏obie le˝y”.
szopki i gwiazdy beChwila jedna! Przy tobie niknà odleg∏oÊci,
tlejemskiej, wspólne
Co szare – zmienia si´ w odÊwi´tne, tajemnicze.
kol´dowanie i odwieDaj nam wi´cej dni takich, spragnionych mi∏oÊc
i,
dziny u sàsiadów – to
Niech Êwiat przy ˝∏óbku Twoim odmienia oblicze
.
z
pewnoÊcià b´dà
o. Franciszek Czarnowski
niezapomniane chwile dla naszych pociech. A mo˝e nie tylko dla nich... Czasem
sami nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak
rodzin Jezusa. W dzisiejszych czasach dzieci
bardzo z takich odwiedzin móg∏by ucieszyç si´
bardziej przejmujà si´ amerykaƒskimi nalecianasz sàsiad, który byç mo˝e sp´dzi∏ samotne
∏oÊciami w postaci dyƒ i Êwi´ta Halloween ni˝
Êwi´ta.
naszym starym polskim
Ilona Szymaƒska
kol´dowaniem. To smutNa Wigili´

stanu. Obowiàzkowymi postaciami byli te˝
Trzej Królowie. Kol´dnicy nieÊli ze sobà wielkà
kolorowà gwiazd´, turonia i szopk´ betlejemskà. Do drzwi zaczynano pukaç zazwyczaj póênym popo∏udniem, aby umiliç d∏ugie, mroêne
wieczory. Kol´dnicy sk∏adali gospodarzom ˝yczenia Êwiàteczno-noworoczne, a nast´pnie
rozpoczyna∏y si´ Êpiewy i wspólne kol´dowanie. Po tej cz´Êci kol´dnicy wystawiali przedstawienie nawiàzujàce do narodzin Pana Jezusa –
zwane szopkà betlejemskà.
Z okazji nadchodzàcych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
˝yczymy Mieszkaƒcom
Naszej Dzielnicy, aby magia
tych dni wype∏ni∏a Wasze
domy i zagoÊci∏a w Waszych
sercach, niosàc pokój
i ˝yczliwoÊç.
Zdrowia, szcz´Êcia i pomyÊlnoÊci w koƒcówce tego
i w przysz∏ym roku ˝yczy
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna
w Starej Mi∏osnej.

Radosnego prze˝ywania Âwiàt Bo˝ego Narodzenia

˝yczà Dyrekcja i Pracownicy Biblioteki w Weso∏ej
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cin J´drzejewski i radni Dzielnicy oraz
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a Edward
K∏os wraz z zast´pcami Krzysztofem
Kacprzakiem i Marianem Mahorem,
- Dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej
im. Tadeusza KoÊciuszki gen. bryg. Andrzej
Przekwas w asyÊcie mjr. Tomasza Klóskowskiego i kpt. Sebastiana Kosteckiego,
- Prezes Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej Stara Mi∏osna Zbigniew Mikos oraz Prezes Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej Weso∏a Andrzej Kleczkowski,
- uczniowie Zespo∏u Szkó∏ nr 94 w Dzielnicy
Weso∏a.
Po cz´Êci oficjalnej, wszyscy uczestnicy Dzielnicowych Obchodów Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci zostali zaproszeni na grochówk´ z kuchni
polowej.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Narodowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci
Dzielnicowe Obchody Narodowego Âwi´ta
Niepodleg∏oÊci odby∏y si´ 10 listopada 2011 r.
UroczystoÊci rozpocz´to o godz. 13.00 Mszà
Âwi´tà w KoÊciele Âw. Brata Alberta przy ul. Szerokiej 2. Ta wyjàtkowa Msza za Ojczyzn´ by∏a celebrowana przez ksi´˝y ze wszystkich parafii
w Weso∏ej, a uÊwietniona przez Orkiestr´ Woj-

Honorowa odda∏a salw´ honorowà. Nast´pnie
odby∏o si´ uroczyste z∏o˝enie wieƒców i wiàzanek pod Pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Wieƒce i wiàzanki z∏o˝yli:
- Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a Mar-

skowà w Warszawie pod kierunkiem ppor. ¸ukasza Kukulskiego oraz Panià Ma∏gorzat´ Kubal´
– solistk´ Orkiestry Koncertowej Wojska Polskiego i Teatru Muzycznego w ¸odzi. Zaraz po mszy
o godz. 14.00, uczestnicy Êwi´ta w asyÊcie
Kompanii Honorowej oraz Orkiestry Wojskowej
w Warszawie przemaszerowali ulicà Brata Alberta pod Pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej.
Ceremoni´ pod pomnikiem rozpoczà∏ Pan Micha∏

Muskat, a chwil´ potem wszyscy us∏yszeli
„PieÊƒ legionów polskich we W∏oszech” w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Warszawie.
Kolejnym fundamentalnym elementem uroczystoÊci by∏ Apel Pami´ci odczytany przez kpt.
Sebastiana Kosteckiego, po którym Kompania

Inwestycje w Zielonej
Powoli dobiega koƒca rok 2011, rok trudny
dla inwestycji, rok „zaciskania pasa”. Mimo to
osiedle Zielona Grzybowa wzbogaci∏o si´
o nowe ulice. Zakoƒczono budow´ Wilanowskiej, na ukoƒczeniu jest cz´sto zalewana ul. B∏´kitna. Rozpocz´to budow´ ul. Dobrej i, jak˝e wa˝nej dla funkcjonowania naszego osiedla, ul. Jagieloƒskiej. Ze wspó∏finansowaniem przez mieszkaƒców zbudowano fragment ul. Uroczej. Wreszcie mamy
gotowy projekt przedszkola. Zespó∏ Szkó∏
nr 94 w Zielonej te˝ zyska∏...

Nowy plac zabaw i boisko jak nowe

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)
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W ramach programu „Radosna szko∏a” powsta∏ dobrze wyposa˝ony plac zabaw dla dzieci.

Szkolne boisko przesz∏o kapitalny remont, polegajàcy na wymianie wadliwego
odwodnienia (przypomn´, ˝e po intensywnych opadach boisko przypomina∏o zbiornik retencyjny i nie nadawa∏o si´ do u˝ytku
nawet przez kilkanaÊcie dni) i u∏o˝eniu nowej bezpiecznej nawierzchni w postaci
sztucznej trawy, wype∏nionej specjalnym
mi´kkim granulatem.
Leszek Winiarski

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Âwi´towaç 11 listopada z pasjà
11 listopada to dzieƒ na
pewno szczególny. Pami´tajàc, ˝e to bardzo wa˝ne dla
nas Polaków Êwi´to, traktowa∏am go bardziej jako ekstra dzieƒ wolny. Ale od zesz∏ego roku jest inaczej. Ten
dzieƒ Êwi´tuj´ biegnàc
w Biegu Niepodleg∏oÊci.
Dziesi´ciokilometrowa trasa rozpoczyna si´
w Êcis∏ym centrum miasta, od skrzy˝owania
Stawki /Jan Paw∏a II, prowadzi ulicà Jana Paw∏a do Rakowieckiej i z powrotem do Stawki.
KtoÊ mo˝e powiedzieç, ˝e to troch´ nudna trasa
– pi´ç kilometrów w jednà stron´, ca∏y czas
prosto, i pi´ç z powrotem. Ale dla mnie to
ogromna frajda z kilku powodów. Po pierwsze
– prosta ulica, bez kraw´˝ników na chodnikach,
bez korzeni w lesie. Po prostu ˝adnych przeszkód. Sama przyjemnoÊç biegania. Po drugie
– niesamowite jest zobaczenie tej zawsze za-

korkowanej arterii kompletnie pustej, oczywiÊcie nie liczàc uczestników biegu. Biegniesz
i nie mija Ci´ ˝aden samochód, nie musisz
na nic uwa˝aç. Znakomity pomys∏ to koszulki
uczestników – jedni majà czerwone, drudzy bia∏e. I tworzà wielkà flag´ ludzkà. OczywiÊcie
w którymÊ momencie flaga ta miesza si´, ale
warto zobaczyç na starcie niesamowity widok
tylu tysi´cy ludzi ubranych w te dwa kolory. I jak
zawsze doping warszawiaków na ca∏ej praktycznie trasie dodaje mi i innym si∏ do biegu.
W tym roku XXIII Bieg Niepodleg∏oÊci odby∏ si´
pod has∏em: ¸àczy ludzi wolnych. I has∏o po∏àczy∏o bardzo wielu ludzi. Rejestracja na tegoroczny bieg zakoƒczy∏a si´ szybko, bo by∏o tylko 7500
pakietów startowych. Wed∏ug danych oficjalnych
(www.zabiegajopamiec.waw.pl) w biegu uczestniczy∏o 6136 osób, ponadto 188 rolkarzy, 7 osób
na wózkach oraz 384 piechurów maszerujàcych
z kijkami. To naprawd´ imponujàca liczba, znacznie wi´cej ni˝ w poprzednim roku.

Rewolucja w nazewnictwie
ulic na Pl. Wojska Polskiego
Co jakiÊ czas pojawiajà si´ inicjatywy zmiany
nazwy ulicy. Kilka miesi´cy temu propozycje
zmiany nazw kilkudziesi´ciu ulic w naszej Dzielnicy sk∏ada∏ Zespó∏ Nazewnictwa Miejskiego. Ze
wzgl´du na gigantyczne koszty tego przedsi´wzi´cia W∏adze Dzielnicy zaopiniowa∏y go zdecydowanie negatywnie i inicjatywa upad∏a. JakiÊ
czas póêniej pojawi∏a si´ propozycja zmiany nazwy ul. Kostki Napierskiego, teraz przed nami
kolejny pomys∏. Tym razem dotyczy zmian na
os. Plac Wojska Polskiego.
Zgodnie z przyj´tymi w takich sprawach procedurami, wnioskodawcy zebrali liczàcy min.
200 osób Komitet i przed∏o˝yli stosownà propozycj´ zmian do Zespo∏u Nazewnictwa Miejskiego.
Troch´ szkoda, ˝e W∏adze Dzielnicy o inicjatywie
dowiedzia∏y si´ dopiero z zaproszeƒ na spotkanie
tego Zespo∏u. Tak˝e szkoda, ˝e plany zmian nie

by∏y dotychczas konsultowane z g∏ównymi zainteresowanymi – mieszkaƒcami osiedla. No
i szkoda po raz trzeci – pod wnioskiem o zmian´
nazw ulic podpisa∏o si´ 216 osób, ale tylko 17
z nich jest mieszkaƒcami osiedla...
W dniu 9.11.2011 r. w budynku Urz´du m.st.
Warszawy przy ul. Smolnej 10a odby∏o si´ posiedzenie Zespo∏u Nazewnictwa Miejskiego, podczas którego rozpatrywany by∏ wniosek mieszkaƒców w sprawie zmiany nazwy ulicy Plac Wojska Polskiego po∏o˝onej w dzielnicy Weso∏a.
Zespo∏owi przewodniczy∏a pani Profesor Kwiryna Handke. Zarzàd Dzielnicy reprezentowa∏a
pani Karolina Baranowska, a Rad´ Dzielnicy
Przewodniczàcy Komisji Bud˝etu i Planowania
Przestrzennego Marian BabuÊka.
Wnioskodawca, mieszkaniec Weso∏ej Pan
Wojciech Wróblewski uzasadni∏ wniosek dotyczàcy zmiany nazwy ulicy m.in.
nast´pujàco:
ZAPROSZENIE
Oko∏o 20 bloków przy kilkunastu uliczkach ma wspólny adres;
Serdecznie zapraszamy na
- numeracja jest chaotyczna od
MIKO¸AJOWY
nr 11 do nr 155;
- odwiedzajàcy osiedle stale majà
Ogólnopolski Turniej Korfballa,
problem z odnalezieniem w∏aÊciwego adresu, nie mo˝na go
który odb´dzie si´ w dniu
te˝ znaleêç w planie Warszawy;
11 grudnia 2011 r. o godz.10.00
- adresy sà czasami mylone z Al.
Wojska Polskiego w dzielnicy
w Warszawie–Weso∏ej, w HALI SPORTOWEJ
Warszawa ˚oliborz.
w GIMNAZJUM nr 119 na ul. KLIMATYCZNEJ
JednoczeÊnie wnioskodawca
zaproponowa∏ nast´pujàce nazwy:
Pawe∏ Krajewski – Dyrektor Szko∏y 174
Japoƒska, Chiƒska, Tajwaƒska,
Jolanta Ilewicz – nauczyciel wychowania fizycznego
Kantoƒska, Okinawska, Bronis∏aStowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
wa Pi∏sudskiego, uzasadniajàc:

Magdalenie Pop∏awskiej
kondolencje
i najszczersze wyrazy wspó∏czucia
z powodu Êmierci Taty
sk∏adajà
Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy
Szko∏y Podstawowej nr 173
w Warszawie
OczywiÊcie, ˝e wiele osób biegnie w takich biegach, aby poprawiç swoje rekordy, aby wygraç,
ale wi´kszoÊç uczestniczy w nich dla samej przyjemnoÊci zrobienia w tym dniu czegoÊ szczególnego. Zach´cam do uczestnictwa w przysz∏orocznym Biegu. Mo˝e jako biegacz, mo˝e rolkarz,
a mo˝e jako piechur? Widzia∏am biegnàce rodziny i rodziny jadàce na rolkach. Limit czasu – 2 godziny – pozwala na ukoƒczenie Biegu naprawd´
wszystkim. A jaka radoÊç na mecie – niewa˝ne,
które miejsce zajà∏eÊ. I tak dostaniesz medal.
Anna Ksi´˝opolska
- propozycja kilku nazw ulic jest niezb´dnym
minimum dla przejrzystoÊci nowej numeracji
domów;
- nazwy tworzà spójnà ca∏oÊç, nawiàzujàcà do po∏o˝enia osiedla na dalekim wschodzie Warszawy;
- nazwy te b´dà uhonorowaniem nieobecnych
dotàd w warszawskim nazewnictwie wa˝nych
historycznie i wspó∏czeÊnie cywilizacji;
- polskim akcentem jest nazwisko badacza Azji
Wschodniej, Bronis∏awa Pi∏sudskiego (obok
szko∏y i koÊcio∏a);
- poprzednia nazwa, Plac Wojska Polskiego pozostanie w nazwie obszaru MSI.
Jako przedstawiciel Rady Dzielnicy zabierajàc
g∏os stwierdzi∏em m.in., ˝e projekt nie by∏ konsultowany z mieszkaƒcami osiedla, gdy˝ podpisa∏o
go tylko 17 mieszkaƒców osiedla na 216 z ogólnej
liczby wnioskodawców. Poinformowa∏em ponadto, ˝e w dniu 20.01 br. Rada Dzielnicy podj´∏a stosownà uchwa∏´ nawiàzujàca do uchwa∏y Rady
m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazw ulic opiniujàc jà negatywnie. Zajà∏em stanowisko, ˝e
przed podj´ciem ostatecznej decyzji, wskazanym
by∏oby zapytaç mieszkaƒców w formie ankiety
o opini´ w tej sprawie. Powo∏a∏em si´ równie˝
na uzasadnienie zawarte w przedmiotowej uchwale, które w mojej opinii przemawia za pozostawieniem obecnej nazwy ulicy bez zmian, wskazujàc
na koszty jakie niesie za sobà proponowana zmiana, wymieniajàc m.in.: koniecznoÊç zmiany zameldowania, wymiany dowodów osobistych, wymiany praw jazdy i dowodów rejestracyjnych.
Spotkanie zakoƒczy∏o si´ decyzjà o zawieszeniu przedmiotowego wniosku do czasu uzyskania opinii mieszkaƒców osiedla w tej sprawie.
W najbli˝szych dniach, wspólnie ze Stefanem
S∏owikowskim, drugim z radnych reprezentujàcych nasze Osiedle takie konultacje przeprowadzimy, a ju˝ dziÊ zach´cam wszytskich do licznego w nich udzia∏u.
Marian BabuÊka
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Parafia to nie tylko koÊció∏, do którego przychodzi si´ raz w tygodniu
Wywiad z Ks. Mariuszem T∏okiƒskim, proboszczem Parafii OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej.
Po trzech miesiàcach od obj´cia przez Ks.
Mariusza T∏okiƒskiego probostwa Parafii
OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej przeprowadziliÊmy z nowym proboszczem krótkà rozmow´ na
temat dzia∏aƒ, jakie podejmuje, aby relacje
mieszkaƒców Weso∏ej z parafià nie ogranicza∏y si´ wy∏àcznie do sp´dzenia godziny w niedziel´ na mszy.
Jakie nowe dzia∏ania planuje Ksiàdz w naszej parafii, aby przyciàgnàç ludzi, szczególnie m∏odych?
Chcemy, by m∏odzi mogli doÊwiadczyç ˝ywej
wiary i osobistej relacji z Chrystusem – nie tylko
Zbawicielem, ale i Przyjacielem. Pragniemy budowaç w nich doÊwiadczenie KoÊcio∏a – wielkiej
wspólnoty osób w ró˝nym wieku, ró˝nego stanu
˝ycia, na ró˝nych etapach ˝ycia duchowego,
którà spaja Osoba Jezusa Chrystusa, KoÊcio∏aCia∏a, w którym ka˝dy jest wa˝ny, potrzebny, ma
swoje miejsce. Temu s∏u˝à nowe propozycje formacyjne dla m∏odych w wieku 14–18 i 18–30 lat
proponowane przez wspólnot´ w domu rekolekcyjnym. Rekolekcje, weekendy, wyjazdy b´dà
mia∏y charakter i duchowy, i rekreacyjny – coÊ
dla ducha i coÊ dla cia∏a. Chcemy poprzez kontakt z dzieçmi i m∏odzie˝à pokazaç im, ˝e wiara
w Chrystusa jest pi´kna, jest radoÊcià i pomaga
w rozumieniu siebie i Êwiata. Generalnie, chcemy otworzyç si´ na ludzi i pracowaç dla nich
i z nimi, dzieliç si´ tym, co jest dla nas wa˝ne,
a poprzez ten kontakt ubogacaç si´ nawzajem.
Pragniemy, aby nie tylko dzieci mia∏y swojà
specjalnà msz´ (niedziela o 12.00 w kaplicy domu rekolekcyjnego) z homilià dostosowanà do
ich wieku i potrzeb. Niedzielna msza Êwi´ta
o 18.00 coraz ch´tniej jest wybierana przez m∏odzie˝ – ciesz´ si´ z obecnoÊci ka˝dego m∏odego, szczególnie zaÊ tych, którzy czynnie uczestniczà w liturgii, np. poprzez wspólnà animacj´
Êpiewu czy czytanie S∏owa Bo˝ego. W imieniu
ojca Sebastiana zapraszam na te msze naszych
m∏odych parafian!

W nadchodzàce ferie zimowe odb´dzie si´ obóz
zimowy, organizowany wraz z innà parafià z diecezji. Uczestniczyç w nim b´dzie oko∏o 90 osób. Ponadto planujemy udost´pniç pomieszczenia plebanii lub domu rekolekcyjnego na zbiórki dru˝yn harcerskich dziewczàt i ch∏opców. Chcemy, aby mieli
miejsce, gdzie mogà si´ spotykaç. Bardzo dobrze
dzia∏ajà grupy ministrantów i bielanek. B´dziemy
kontynuowaç prac´ rozpocz´tà przez ks. Mariusza
– poprzedniego wikarego.
Chc´ te˝ zach´ciç m∏odzie˝ i dzieci do sportu.
We wrzeÊniu i paêdzierniku graliÊmy w pi∏k´ na boisku przy szkole podstawowej. Teraz ze wzgl´du
na por´ roku nie gramy, ale od wiosny zaczniemy
znowu. Latem odb´dzie si´ obóz w´drowny. Ju˝
teraz ks. Sebastian organizuje wyjazd dwudniowy
dla osób przygotowujàcych si´ do bierzmowania.
B´dzie to dla nich taki wyjazd integracyjny.
Powsta∏a te˝ strona parafii: www.parafiawesola.pl. Znajdujà si´ tam ró˝ne informacje o parafii,
aktualnoÊci i og∏oszenia parafialne. To tak˝e mo˝liwoÊç (poza osobistym spotkaniem) nawiàzania
kontaktu ze mnà lub ojcem Sebastianem czy ojcem
Mieczys∏awem. Zapraszam goràco Parafian do
wspó∏tworzenia tej strony, przekazywania uwag
czy propozycji. Chcia∏bym, aby ka˝da z dzia∏ajàcych grup, wspólnot parafialnych mia∏a tu swoje
miejsce, by mog∏a zach´caç innych do modlitwy
czy formacji przez nie proponowanych.
Prosz´ pami´taç, ˝e jest nas tylko dwóch w parafii. Pomaga nam ks. Mieczys∏aw, ale i tak nie jesteÊmy w stanie wykonaç od razu tego wszystkiego, co byÊmy chcieli. W tym pierwszym roku
naszej pos∏ugi chcemy si´ przyglàdaç i poznawaç
bardziej parafi´. Chcemy si´ dowiedzieç, w którà
stron´ w naszych dzia∏aniach pójÊç. Na pewno
dà˝yç b´dziemy do stworzenia parafii otwartej,
gdzie ludzie mogà wzrastaç w wierze, modliç si´
i formowaç duchowo, ale tak˝e spotykaç, nawiàzywaç relacje oraz liczyç na nasze osobiste zainteresowanie, osobisty kontakt, jeÊli tego potrzebujà. Chcemy rozmawiaç z naszymi Parafianami.
Dobrà okazjà do takich rozmów b´dzie nadcho-

Szlachetna Paczka po raz piàty
SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska akcja
Êwiàtecznej pomocy. Realizowana jest ona
od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA.
G∏ównym jej za∏o˝eniem jest idea przekazywania
bezpoÊredniej pomocy tak, by by∏a ona konkretna i sensowna.
W staromi∏oÊniaƒskiej podstawówce przyst´pujemy do niej ju˝ piàty raz. Z du˝ym baga˝em
doÊwiadczeƒ docieramy z pomocà do rodzin
najbardziej potrzebujàcych, takich, które nie majà postawy roszczeniowej, których bieda jest
ukryta. Sà to najcz´Êciej rodziny wielodzietne,
niepe∏ne, z chorymi lub niepe∏nosprawnymi
dzieçmi lub innymi cz∏onkami rodzin, osoby
starsze i samotne, rodziny, które dotkn´∏o nie-
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szcz´Êcie oraz tacy, których
bieda jest niezawiniona.
Pakowaniu paczki – Êwiàtecznego upominku na lekcjach wychowawczych towarzyszy bardzo podnios∏a atmosfera. Ka˝de z dzieci pragnie
daç od siebie choçby troszk´,
a rodzice, w∏àczajàc si´ do tej
akcji, dajà dobry przyk∏ad swoim pociechom. Nauka umiej´tnoÊci dzielenia si´ tym, co mamy, to doskona∏y
sposób na uwra˝liwienie m∏odego pokolenia.
Has∏o roku, na bazie którego pracujemy w tym
roku szkolnym w naszej podstawówce, „Byç

dzàca kol´da. Zapytamy, jakie sà oczekiwania, sami te˝ odpowiemy na pytania.
A korzystajàc z okazji, chcia∏bym zach´ciç
wszystkich Parafian do udzia∏u w rekolekcjach
adwentowych (11–14 grudnia), które poprowadzi ojciec Józef Augustyn SJ – znany z licznych
publikacji na temat ˝ycia duchowego, doÊwiadczony rekolekcjonista i kierownik duchowy.
Czy Weso∏a bardzo si´ zmieni∏a przez tych
8 lat, przez które Ksi´dza tu nie by∏o?
Generalnie, odkrywam Polsk´ na nowo. Dowiaduj´ si´, co ludzie odczuwajà, jak ˝yjà. Mieszkajàc
teraz w Polsce, widz´ du˝o krytyki, nieufnoÊci, tak˝e wobec KoÊcio∏a. Ale z perspektywy lat pos∏ugi za
granicà dostrzegam, jak bardzo Polska jest szczególna. Jak istotne sà nasze wartoÊci: wiara, tradycja. Na Zachodzie Europy nie ma czegoÊ takiego.
Po powrocie dostrzeg∏em polskà solidarnoÊç,
otwartoÊç, goÊcinnoÊç, ˝yczliwoÊç, naszà mi∏oÊç do Pana Boga – jako Polacy mamy w sobie
du˝e pok∏ady dobra. Nie znaczy to, ˝e nie ma zagro˝eƒ. Sà, ale jest to wyzwanie ewangelizacyjne – do szukania nowych form dzia∏ania. Bardzo
du˝o o tym mówi si´ teraz w KoÊciele, to jest
wielka troska Ojca Âwi´tego.
A Weso∏a? Jako dzielnica Warszawy bardzo
wypi´knia∏a, rozwin´∏a si´, rozbudowa∏a. Widaç
wiele pracy i serca tu w∏o˝onych. Poza tym, tak
osobiÊcie, wielu znajomych sprzed tych 8 lat odzywa si´, przypomina si´. Jest to bardzo mi∏e,
pomaga mi poczuç si´ „u siebie”.
Wspomnia∏ Ksiàdz, ˝e podczas niedzielnej
mszy o godzinie 18.00 jest animacja muzyczna. Gitary, b´bny. JeÊli ktoÊ chcia∏by graç lub
Êpiewaç, czy mo˝e si´ zg∏osiç?
Ks. Sebastian organizuje spotkania animatorów
muzycznych w ka˝dà niedziel´, oprócz ostatniej
niedzieli miesiàca, o godzinie 15.30. Odbywajà si´
wtedy próby. Mo˝na si´ w∏àczyç do tej grupy animujàcej muzyk´ i Êpiew. Jeszcze raz zapraszamy!
Bardzo dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏a: Anna Ksi´˝opolska
szcz´Êliwym – tego trzeba si´ uczyç” doskonale
wkomponowa∏o si´ w za∏o˝enia tego przedsi´wzi´cia. Dowodzi ono, ˝e tak niewiele trzeba od siebie daç, aby móc byç szcz´Êliwym. Bo czy˝ obdarowywanie innych nie czyni nas szcz´Êliwszymi?
˚ycz´ wi´c wszystkim ofiarodawcom wielkiej szcz´ÊliwoÊci
w sprawianiu innym radoÊci i zach´cam do wsparcia tej dobroczynnej akcji. Gwarantuj´ Paƒstwu, ˝e wdzi´cznoÊç obdarowanych, a zw∏aszcza dzieci, oraz
uÊmiech na ich twarzyczkach sà nieocenione.
Majka Delura
szkolny koordynator akcji
„Szlachetna Paczka” w SP nr 173

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Informacja dla pacjentów POZ
– Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(opracowana na podstawie obowiàzujàcych przepisów)
Miej t´ informacj´ przy sobie, gdy wybierasz si´ do lekarza.
W zwiàzku z obowiàzujàcymi regulacjami
prawnymi i bezwzgl´dnymi wymogami stawianymi przez NFZ, przypominamy, ˝e niezb´dnym
warunkiem uzyskania nieodp∏atnego Êwiadczenia jest okazanie aktualnego dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego. Termin wa˝noÊci takiego dokumentu wynosi 30 dni od daty wydania.
Warunkiem niezb´dnym do udzielenia Êwiadczenia zdrowotnego, w tym m.in.: wystawienia recept, zaÊwiadczeƒ, wniosków sanatoryjnych itp.,
jest te˝ odbycie przez pacjenta wizyty lekarskiej.
Informujemy równie˝, ˝e bezwzgl´dnym warunkiem uzyskania recepty na leki refundowane jest:
• Posiadanie aktualnego dowodu ubezpieczenia.
• W przypadku leczenia zaleconego przez specjalist´ (np. diabetologa, alergologa, urologa
itp.), posiadanie zaÊwiadczenia od lekarza
specjalisty, z w∏aÊciwym rozpoznaniem choroby w kodzie ICD i zleconym leczeniem (wyszczególnione leki, ich dawkowanie oraz zalecony czas leczenia). ZaÊwiadczenie musi byç
aktualizowane co roku. Nieprzestrzeganie powy˝szych regulacji przez lekarza POZ grozi
karami finansowymi nak∏adanymi przez NFZ.
• Posiadanie aktualnego dokumentu uprawniajàcego do ulg z innego tytu∏u (np. honorowy dawca
krwi, kombatant, inwalida wojenny i wojskowy).
• Stosowanie si´ do zaleceƒ i wskazówek lekarza prowadzàcego (np. terminowe wykonywanie zleconych badaƒ, stanowiàcych podstaw´ do kontynuowania leczenia).
Informujemy, ˝e lekarz specjalista, który prowadzi leczenie, jest zobowiàzany, zgodnie
z przepisami, do:
• Wystawiania recept na okres leczenia nawet
do 3 miesi´cy (nale˝y prosiç o to lekarza specjalist´, aby uniknàç wizyt recepturowych
u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej).
• Wydawania na proÊb´ pacjenta lub lekarza POZ
informacji o rozpoznaniu (kod ICD), zaleceniach
i proponowanym leczeniu (wyszczególnienie leków, ich dawkowanie oraz zalecony okres leczenia). ZaÊwiadczenie musi byç czytelne. Niespe∏nienie tych wymogów uniemo˝liwia lekarzowi
POZ, pod groêbà kary finansowej nak∏adanej
przez NFZ, wystawienie recepty z uwzgl´dnieniem ulg. Ww. informacja musi byç aktualizowana co roku, albo przy ka˝dej odbytej wizycie
u specjalisty, jeÊli zachodzà zmiany w leczeniu.
• Wystawiania zwolnienia, jeÊli pacjent tego wymaga, z uwzgl´dnieniem przewidywanego czasu niedyspozycji i takiego planowania wizyty,
aby nie pozostawiç pacjenta bez mo˝liwoÊci
przed∏u˝enia zwolnienia. Lekarz POZ, nie majàcy dost´pu do dokumentacji ze szczegó∏owym
opisem udzielonych Êwiadczeƒ oraz rokowaniem i sugestià co do przewidywanego czasu
niedyspozycji, nie mo˝e wystawiç zwolnienia za

lekarza specjalist´. Nieporozumieniem jest informacja udzielana pacjentom przez lekarzy
specjalistów, lekarzy Izb Przyj´ç, oddzia∏ów
szpitalnych i Nocnej Pomocy Lekarskiej o tym,
˝e tylko lekarz POZ mo˝e wystawiç zwolnienie.
Kierowanie pacjentów do lekarzy POZ w celu
wystawienia zwolnienia jest naruszeniem obowiàzujàcych przepisów. Nieprzestrzeganie
przez lekarzy POZ ww. regulacji grozi im karami
finansowymi i post´powaniem dyscyplinarnym,
∏àcznie z odebraniem prawa do wystawiania
zwolnieƒ, co jest równoznaczne z utratà pracy.
• Wystawiania skierowaƒ na badania wraz ze
wskazaniem miejsc ich wykonywania oraz do
innych lekarzy specjalistów i do szpitala w zw.
z prowadzonym leczeniem i diagnostykà. Wysy∏anie pacjentów do lekarzy POZ w celu uzyskania ww. Êwiadczeƒ w trakcie leczenia
przez lekarza specjalist´ lub szpital jest naruszeniem obowiàzujàcego prawa.
• Wystawiania ró˝nego rodzaju zleceƒ (np. na
transport sanitarny w zw. z: wizytà u specjalisty,
koniecznoÊcià wykonania badania zleconego
przez niego, koniecznoÊcià wystawienia opinii np.
na komisj´ lekarskà czy wniosku sanatoryjnego,
itp.). CzynnoÊci te nie sà, wbrew ogólnej opinii,
przypisane do lekarzy POZ, ale mo˝e je wykonywaç ka˝dy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
JednoczeÊnie informujemy, ˝e lekarz POZ, kierujàc pacjenta na planowà konsultacj´ do lekarza
specjalisty lub do szpitala, jest zobowiàzany do wykonania badaƒ b´dàcych w jego kompetencjach,
a u∏atwiajàcych specjaliÊcie prowadzenie diagnostyki i leczenia (np. pacjent kierowany do pulmono-

loga powinien mieç wykonany rtg. klatki piersiowej, do urologa – kreatynin´ i badanie moczu, do
kardiologa – EKG). Powy˝sza zasada nie obowiàzuje w stanach nag∏ych, gdzie wykonywanie
wst´pnej diagnostyki mog∏oby spowodowaç zw∏ok´ w udzieleniu Êwiadczenia przez specjalist´ czy
szpital. Wydajàc skierowania na badania, lekarz
POZ okreÊla ich niezb´dny zakres oraz wskazuje
pacjentowi miejsce ich realizacji. Powy˝sze post´powanie nie ma nic wspólnego z cz´sto rozpowszechnionym i nieuprawnionym dzia∏aniem lekarzy specjalistów i szpitali stanowiàcym prób´ wymuszenia na lekarzu POZ wykonania ÊciÊle okreÊlonych badaƒ, jako warunku przyj´cia pacjenta na leczenie. Jest to próba przerzucenia kosztów na POZ
oraz tworzenie barier w dost´pie do Êwiadczeƒ.
Jako Êrodowisko medyczne uwa˝amy, ˝e powy˝sze regulacje nak∏adajà na lekarzy szereg
dodatkowych obowiàzków administracyjnych
pod groêbà powa˝nych kar, a dla pacjentów stanowià bariery w dost´pie do us∏ug zdrowotnych.
W przypadku pytaƒ i wàtpliwoÊci, prosimy kierowaç je do autorów obowiàzujàcych regulacji oraz organów odpowiedzialnych za reagowanie na utrudnienia czy wr´cz niemo˝noÊci, wynikajàce z powy˝szych rozwiàzaƒ, w zakresie dost´pu do gwarantowanych Konstytucjà Êwiadczeƒ zdrowotnych:
• Sejm i Senat RP, w tym pos∏owie i senatorowie reprezentujàcy Paƒstwa okr´gi wyborcze;
• Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952
Warszawa, tel.: (22) 634 96 00;
• Biuro Rzecznika Praw Pacjenta; Al. Zjednoczenia 25, 01-829 Warszawa tel.: (22) 532 82 50;
• Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. SolidarnoÊci 77, 00-090 Warszawa, tel. (22) 55 17 700;
• NFZ Oddzia∏ Mazowiecki, 00-613 Warszawa
ul. Cha∏ubiƒskiego 8, tel.; (22) 582 84 40 lub
(22) 582 84 42;
• Media.
Dr Tomasz Droƒ
Koordynator ds. lecznictwa SZPZLO
Warszawa-Weso∏a

To ju˝ XX Fina∏ Wielkiej
Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy
W niedziel´ 8 stycznia 2012 roku odb´dzie
si´ XX Fina∏ WOÂP pod has∏em „Zdrowa mama,
zdrowy wczeÊniak, zdrowe dziecko”, czyli potrzeba zakupu najnowoczeÊniejszych urzàdzeƒ
dla ratowania ˝ycia wczeÊniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ci´˝arnych z cukrzycà.
Z radoÊcià informujemy Paƒstwa, ˝e na naszym osiedlu w Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1 podobnie jak w latach ubieg∏ych
te˝ zagra orkiestra.
Zapraszamy do auli naszego gimnazjum
na popisy wokalne, instrumentalne i taneczne
uczniów i przyjació∏ szko∏y.
Tradycyjnie odb´dzie si´ aukcja ofiarowanych
dla Orkiestry gad˝etów, prac plastycznych oraz
drobiazgów przys∏anych przez Fundacj´ WOÂP.
Nasza szkolna kawiarenka b´dzie serwowaç

kaw´, herbat´ i wspania∏e ciasta przygotowane
przez m∏odzie˝ i rodziców.
Ju˝ dziÊ goràco zapraszamy wszystkich,
którym bliska jest idea Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy, do udzia∏u w styczniowej
imprezie, ale tak˝e do wspó∏pracy w zakresie
organizacji koncertu, kàcików kulinarnych, aukcji i niespodzianek.
Ch´tnych do wspó∏pracy prosimy o kontakt
z wicedyrektorem Izabelà Nowackà (222 773-23-35
w. 204) lub jednym z opiekunów Klubu Wolontariusza Katarzynà Tucholskà (222 773-23-35 w. 207).
O szczegó∏ach imprezy w dniu XX Fina∏u poinformujemy w specjalnie przygotowanych plakatach
i ulotkach.
Sztab WOÂP przy Gimnazjum 119
w Warszawie-Weso∏ej
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Sàsiedzka Liga Siatkówki

UKS SUNCO – DZI¢CIO¸Y 1:3 (22:25; 22:25;
25:16; 25:23)

Za nami IV kolejka Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki!
W I Lidze wcià˝ niepodzielnie króluje zespó∏ TRILUX As Bro, który pomimo widocznych zmian
kadrowych w stosunku do poprzedniego sezonu, ciàgle wydaje si´ poza zasi´giem peletonu.
Mimo zaci´tej walki, Dzi´cio∏y musia∏y uznaç
wy˝szoÊç rywala, choç nie oby∏o si´ bez emocji
i „urwania” jednego seta. Sytuacja w tabeli zdaje si´ klarowaç: zwyciestwo Royal Spike nad zespo∏em No Name w poprzedniej kolejce stawia
wiceliderów w komfortowej sytuacji przed nast´pnymi spotkaniami. I lig´ zamyka UKS Sunco, które po roszadach w sk∏adzie nie znalaz∏o
jeszcze swojego rytmu gry.
II Liga to troch´ ni˝szy poziom, jednak emocje
równie wielkie. I to nie tylko za sprawà ma∏ych
nieporozumieƒ organizacyjnych. Team Focus,
jeden z pretendentów do awansu, niespodziewanie przegra∏ z Dru˝ynà Kapitana Bomby, przez co

II KOLEJKA (15.10.2011)
NO NAME – UKS SUNCO 3:0 WALKOWER
DZI¢CIO¸Y – ROYAL SPIKE 3:1 (13:25; 18:25;
25:18; 20:15)

Tabela I Ligi
Miejsce
Dru˝yna
1
TRILUX As Bro
2
ROYAL SPIKE
3
DZI¢CIO¸Y
4
NO NAME
5
UKS SUNCO

zwi´kszy∏ strat´ punktowà do prowadzàcej Ekipy
Remontowej. ˚adna z dru˝yn nie mo˝e jednak
spoczàç na laurach, gdy˝ do rozegrania zosta∏o
kilka zaleg∏ych spotkaƒ – a one mog´ przyczyniç
si´ do ca∏kowitej zmiany uk∏adu w tabeli.
Czy Ekipa Remontowa utrzyma swojà pozycj´?
Czy Royal Spike zakoƒczy Êwietnà pass´ TRILUX
As Bro, i obejmie prowadzenie? Tego dowiemy si´
ju˝ 17 grudnia o godzinie 14.00! Serdecznie zapraszamy wszystkich na sal´ przy Gimanzjum nr 119!
Miko∏aj Piechocki
WYNIKI JESIE¡ 2011:

II Liga

I KOLEJKA (8.10.2011)
NO NAME – TRILUX As Bro 0:3 (24:26; 18:25;
18:25)

I KOLEJKA (9.10.2011)
EKIPA REMONTOWA – TEAM FOCUS 3:0 (25:13;
25:18; 25:12)

Punkty
9
6
3
3
0

Sety
9:1
6:2
5:7
4:6
1:9

Ró˝nica setów
8
4
–2
–2
–8

Tabela II Ligi
Miejsce
Dru˝yna
Rozegrane mecze
1
EKIPA REMONTOWA
2
2
TEAM FOCUS
4
3
DKB
2
4
AZALIOWA TEAM
2

Punkty
6
5
4
0

Sety
30:0
21:15
15:17
17:17

Ró˝nica setów
6
–3
2
–5

Wychowaç Mistrzyni´ Polski
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IV KOLEJKA (19.11.2011)
ROYAL SPIKE – UKS SUNCO mecz prze∏o˝ony
TRILUX As Bro – DZIECIO¸Y 3:1 (27:25; 25:18;
26:28; 25:18)

I Liga

Rozegrane mecze
3
2
3
3
3

W Bytomiu w trzeci weekend listopada na matach s∏ynnego klubu GKS Czarni Bytom w cyklu
dwudniowym zosta∏ rozegrany Puchar Polski
M∏odzików w Judo. To by∏a najwa˝niejsza impreza w tym roku, gdy˝ zawodom tym nadana jest
oficjalna ranga Mistrzostw Polski.
Wa˝na tak˝e dla nas, gdy˝ zawodniczka Judo
Fight Clubu Weronika Banaszek po pasjonujàcych eliminacjach zdoby∏a z∏oty medal uzyskujàc
tytu∏ Mistrza Polski M∏odzików (U-15) w kategorii do 40 kg. W turnieju bra∏o udzia∏ oko∏o 450 zawodników z blisko 100 klubów z ca∏ej Polski.
Poprosi∏em g∏ównego trenera Judo Fight Clubu Rados∏awa Lechowicza, aby przybli˝y∏ nam
drog´ do osiàgni´cia tego sukcesu przez swojà
wychowank´.
Panie Trenerze, jakie to uczucie wychowaç
Mistrzyni´ Polski?
Kiedy skoƒczy∏a si´ walka fina∏owa, by∏em bardzo szcz´Êliwy, wydaje mi si´, ˝e nawet bardziej
ni˝ w czasach, kiedy to ja by∏em zawodnikiem.
Obserwowa∏em Pana ju˝ na niejednych zawodach i wydaje mi si´, ˝e prze˝ywa Pan walki razem ze swymi zawodnikami.

III KOLEJKA (29.10.2011)
NO NAME – ROYAL SPIKE 1:3 (23:25; 25:23;
24:26; 22:25)
TRILUX As Bro – UKS SUNCO 3:0 (25:12; 26:24;
25:21)

Na zawodach mniejszej rangi – kiedy startuje
wi´cej zawodników, cieszy mnie ka˝da dobrze wykonana akcja, z∏oszcz´ si´, kiedy zawodnika trawi
stres i robi podstawowe b∏´dy. Wysokiego poziomu emocji nie da si´ uniknàç, kiedy wraz z zawodnikiem uczestniczy si´ w jego rozwoju. Jednak radoÊç, którà prze˝y∏em w Bytomiu, w mojej karierze
trenerskiej by∏a jak dotàd najwy˝sza.
Ile potrzeba czasu na wychowanie Mistrza
Polski?
Weronika çwiczy ju˝ 4 lata i ma predyspozycje
do sportów walki. Ostatni etap przygotowawczy
wynosi∏ 6 tygodni, w tym czasie tygodniowo odbywa∏o si´ 5–6 treningów. Treningi rozszerzone
by∏y o specjalny program indywidualny oraz mia∏y
na celu podniesienie wydolnoÊci organizmu.
Mo˝na ju˝ podsumowaç rok 2011?
Jeszcze nie zakoƒczy∏, ale ju˝ mo˝na
powiedzieç ˝e by∏ bardzo dobrym dla JFC rokiem.
Na turniejach dzieci zdobywamy doÊç regularnie
kilkanaÊcie medali. MieliÊmy te˝ bardzo dobrà jesieƒ. We wrzeÊniu nasi seniorzy przywieêli 3 medale z Zawodów Masters w Sobótce, w tym Mistrza Polski, osiàgneliÊmy te˝ dobre wyniki na

II KOLEJKA (15.10.2011)
TEAM FOCUS – DKB 3:2 (20:25; 25:19; 25:20;
23:25; 15:8)
EKIPA REMONTOWA – AZALIOWA TEAM 3:0
(25:20; 25:16; 25:21)
III KOLEJKA (22.10.2011)
EKIPA REMONTOWA – DKB – mecz do odegrania
w terminie podanym przez organizatora
TEAM FOCUS – AZALIOWA TEAM 3:1 (25:27;
25:20; 26:24; 25:21)
IV KOLEJKA (19.11.2011)
DKB – TEAM FOCUS 3:0 (25:22; 25:9; 25:20)
AZALIOWA TEAM – EKIPA REMONOTWA – mecz
do odegrania w terminie podanym przez org.

Mi´dzywojewódzkich Mistrzostwach Mazowsza
M∏odzików. W listopadzie w ogólnopolskich zawodach organizowanych przy Akademii Obrony Narodowej dru˝ynowo zaj´liÊmy 1 miejsce w kategorii dzieci i m∏odzików. Listopad uwieƒczy∏ sukces
Weroniki. Po raz pierwszy wystartowaliÊmy na zawodach tak wysokiej rangi i od razu zdobyliÊmy
tytu∏ mistrzowski. Dla mnie to by∏o bardzo mi∏e zaskoczenie. Czekamy równie˝ na kolejny wyst´p
naszego trenera Marcina Nowakowskiego w barwach naszego klubu, ju˝ w grudniu broniç b´dzie
tytu∏u Mistrza Polski Seniorów Form Kata.
Dzi´kuj´ i zapytam naszà z∏otà medalistk´
Weronik´ Banaszek o jej wra˝enia z turnieju.
Weronika, po raz pierwszy na zawodach tej
rangi i od razu sukces?
Tak, zdoby∏am tytu∏ Mistrzyni Polski M∏odzików i bardzo si´ z tego ciesz´.
Jak d∏ugo trwa∏y przygotowania? Co by∏o
najtrudniejsze?
Przygotowania trwa∏y 6 tygodni. Startowa∏am
w kategorii do 40 kg i oprócz du˝ej iloÊci ruchu
musia∏am przestrzegaç Êcis∏ej diety. Lubi´ bieganie i wysi∏ek fizyczny, a wi´c najtrudniejsza
dla mnie by∏a rygorystyczna dieta. Najbardziej
cd. na str. 9 ➽
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KogoÊ chcia∏abyÊ pozdrowiç, komuÊ podzi´kowaç?
Tak, pozdrawiam kolegów z JFC, swoje Gimnazjum 120 w Weso∏ej, swojà klas´ i Panià Tokarskà, mojà wychowawczyni´.
JeÊli mog´, to podzi´kuj´ swojemu rodzeƒstwu i mamie. Chc´ te˝ mocno podzi´kowaç
swojemu tacie, który ca∏y czas we mnie wierzy∏
i codziennie wozi∏ mnie na treningi. Dzi´kuj´ trenerowi za to, ˝e pomóg∏ mi i pokaza∏, jak osiàgnàç taki sukces.
Weronika, dzi´kuj´ i ˝ycz´ kolejnych sukcesów.
Mariusz D´bski

doskwiera∏ mi brak s∏odyczy, Coca-Coli i zamiast
kolacji owoce i warzywa.
Jak zacz´∏aÊ treningi?
Zacz´∏am za namowà swojego m∏odszego brata Kacpra. Dodatkowo mia∏am k∏opoty z p∏askostopiem i kr´gos∏upem. Po dwóch miesiàcach
treningów na macie p∏askostopia ju˝ nie by∏o.
Czy mia∏aÊ momenty zwàtpienia, za∏amania? Czy chcia∏aÊ zrezygnowaç z treningów?
Tak, dok∏adnie po roku treningu chcia∏am zrezygnowaç, ale tata i mój brat namówili mnie, abym si´
nie za∏amywa∏a i zosta∏a. Zosta∏am i nie ˝a∏uj´. DziÊ
tak˝e czworo mojego rodzeƒstwa trenuje w naszym
klubie i stajemy si´ powoli takà judowà rodzinà.

SzabliÊci walczyli o Puchar Burmistrza Weso∏ej
5 listopada br. w hali sportowej Gimnazjum 119
zosta∏y rozegrane zawody szablowe, w dwóch
kategoriach wiekowych (do lat 12 i 14).
Ogó∏em walczy∏o 140 zawodniczek i zawodników reprezentujàcych wszystkie czo∏owe kluby
naszego kraju.
Organizatorem turnieju by∏ Uczniowski Klub
Sportowy „VICTOR – Stara Mi∏osna”. Finansowo
turniej wsparli: Urzàd Dzielnicy Weso∏a Miasta
Sto∏ecznego Warszawy, Polski Zwiàzek Szermierczy i Urzàd Marsza∏kowski Mazowsza.

hora, który podziwia∏ walki m∏odych muszkieterów.
MedaliÊci zostali nagrodzeni pucharami Burmistrza Weso∏ej oraz nagrodami rzeczowymi,
które ufundowa∏ sponsor sekcji szermierczej
UKS VICTOR.
MedaliÊci Pucharu Burmistrza Weso∏ej w roku 2011:
• Dziewcz´ta do lat 14
1. Urszula SA¸A¡SKA, UKS Goc∏aw 75
Warszawa
2. Martyna TOBIASZEWSKA, UKS 13 Bia∏ystok
3. Nadia KRÓLIKOWSKA, TMS Sosnowiec
3. Weronika MICHALAK, AZS AWF Poznaƒ
• Ch∏opcy do lat 14
1. Mateusz KNEZ, AZS AWF Poznaƒ

2. Bartosz STREJZA, KKSZ Konin
3. Krzysztof KACZKOWSKI, TMS Sosnowiec
• Dziewcz´ta do lat 12
1. Kalina SOBCZYK, UKS Hajduczek Olsztyn
2. Natalia NOWINOWSKA, KKSZ Konin
3. Urszula KURZYNA, UKS 13 Bia∏ystok
3. Ewelina SIEDLEC, UKS Szabla Zàbki
• Ch∏opcy do lat 12
1. Karol LADEMANN, UKS Goc∏aw 75
Warszawa
2. Arkadiusz BIA¸ECKI, UKS Hajduczek Olsztyn
3. Mateusz PROKOPOWICZ, UKS 13 Bia∏ystok
3. Antek RZEPKA, UKS Goc∏aw 75 Warszawa
Krzysztof Grzegorek
przez te dziewczynki z∏o˝y∏y si´ na punktacj´ dru˝ynowà i nasz zespó∏
uplasowa∏ si´ na II miejscu, razem ze szko∏à
z Bia∏ej Podlaskiej. Najm∏odsza zawodniczka –
szeÊcioletnia Brygida Michalczyk – zaj´∏a
10 miejsce, pokonujàc starsze o rok kole˝anki.

Sukces gimnastyczek
Przez ca∏y dzieƒ trwa∏y zaci´te boje, które wy∏oni∏y zwyci´zców czterech turniejów. Nasz klub
reprezentowa∏o siedem dziewczàt i siedmiu
ch∏opców. Najlepiej z naszych zaprezentowa∏a si´
Ewelina Dàbrowska w kategorii do lat 14, która
przegra∏a dopiero walk´ o wejÊcie do strefy medalowej. Jak na zawodniczk´ uprawiajàcà dopiero od pó∏tora roku tak trudnà dyscyplin´ sportu,
jakà jest szermierka na szable, to bardzo dobry rezultat rokujàcy bardzo dobrze na przysz∏oÊç.
MieliÊmy swojego faworyta w turnieju m∏odzików do lat 14, który zajmowa∏ pierwsze miejsce
na liÊcie rankingowej Polskiego Zwiàzku Szermierczego w tej kategorii, jednak nie podo∏a∏ presji i za niesportowe zachowanie zosta∏ wykluczony z zawodów. Wielka szkoda, bo Micha∏ mia∏ ju˝
zagwarantowane 3 miejsce w turnieju. By∏a to
smutna lekcja, która miejmy nadziej´ nauczy
wszystkich naszych wychowanków, ˝e sport to
nie tylko same zwyci´stwa i czasami przydarzajà si´ pora˝ki, które trzeba przyjmowaç z godnoÊcià i z szacunkiem dla przeciwnika.
Mi∏ym akcentem turnieju by∏a wizyta zast´pcy
Burmistrza Dzielnicy Weso∏a Pana Mariana Ma-

17 listopada w Garwolinie odby∏y si´ zawody
gimnastyczne dla dzieci trenujàcych w uczniowskich klubach sportowych. Organizatorem zawodów by∏ klub „NO Name”, dzia∏ajàcy przy ZS
nr 5 w Garwolinie.
W zawodach uczestniczy∏o oko∏o 200 dzieci
ze szkó∏ podstawowych Warszawy, Garwolina,
Siedlec, Lublina, Miƒska Mazowieckiego, Woli
Koryckiej, Bia∏ej Podlaskiej i Krzywdy. Naszà
dzielnic´ reprezentowa∏a sekcja gimnastyczna dzia∏ajàca przy SP nr 172, prowadzona przez
panià Bo˝en´ Borys. Reprezentacja liczy∏a 14
dziewczynek z klas I–V.
Zawody rozgrywane by∏y w trójboju gimnastycznym – skok, çw. wolne i ∏aweczka. Dzieci rywalizowa∏y w konkurencji indywidualnej i dru˝ynowej. Indywidualnie wspó∏zawodniczy∏y w swoich kategoriach wiekowych. Na wynik dru˝yny
sk∏ada∏y si´ wyniki dzieci, które zaj´∏y miejsca
od I do VI w swojej kategorii wiekowej. Najlepszà
zawodniczkà naszego zespo∏u by∏a Urszula
Szewczyk z kl. IV, która zdoby∏a z∏oty medal
w swojej kategorii i mia∏a 10 pkt. (maksymalna ocena) za skok przez koz∏a. Medalami zosta∏y te˝ nagrodzone Oliwia Marczak z kl. III za zaj´cie III miejsca i Zuzia Grzegorczyk z klasy I, tak˝e
za III miejsce. Dyplomy otrzyma∏y Kasia Szadkowska z kl. III za piàte miejsce i Natalia Nalborczyk z kl. II za szóste miejsce. Wyniki uzyskane

Sekcja gimnastyczna przy SP nr 172 oraz reprezentujàce na zawodach Weso∏à uczennice:
Brygida Michalczyk, Zuzia Grzegorczyk, Paulina Niewiadomska, Angelika Szor, Natalia Nalborczyk, Ola Kluczek, Dominika Fidziƒska, Oliwia
Marczak, Paulina Proƒczuk, Kasia Szadkowska,
Urszula Szewczyk, Julia Dmowska, Kinga Baraƒska i Julia Zdzieborska dzi´kujà W∏adzom Dzielnicy za umo˝liwienie nam dojazdu na te zawody.
Bo˝ena Borys
fot. Ma∏gorzata Grzegorczyk
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Weso∏ej zaprasza!
W paêdzierniku nasi s∏uchacze podj´li szeroko
poj´tà edukacj´ na ró˝nego rodzaju zaj´ciach:
wyk∏adach, warsztatach, zaj´ciach sportowych,
spacerach z kijkami. Zapraszamy!

Bywamy w teatrze, w Zamku Królewskim,
rozpocz´liÊmy filmowe zaj´cia edukacyjne,
w najbli˝szym czasie planujemy warsztaty fotograficzne. W ramach wyk∏adów b´dziemy
poznawaç sztuk´ ekspresjonizmu, psychologicznà sztuk´ asertywnoÊci, zajmiemy si´ tak˝e prozaicznymi sprawami
zwiàzanymi ze zdrowiem i ˝ywieniem. Poza tym wybierzemy si´ w wirtualnà podró˝ do Indii.
Wszystkich s∏uchaczy i sympatyków
UTW zapraszamy na przedÊwiàteczne spotkanie wigilijne, które odb´dzie si´ 20 grudnia (wtorek) o godz. 14.00, w OÊrodku
Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”.

Dy˝ury Kasjerki i zapisy do UTW majà miejsce w piàtki w godz. 15.00–16.00 w Bibliotece
G∏ównej w Weso∏ej, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31
(nieparzyste piàtki miesiàca) oraz w OÊrodku
Dzia∏aƒ Twórczych, ul. Jana Paw∏a II 25 (parzyste piàtki miesiàca). FERIE ÂWIÑTECZNE
19–31 grudnia 2011 r.
Kontakt z UTW:
• e-mail: sekretariat@utw-wesola.org.pl;
• tel.: 519 173 671 (Teresa Polowczyk),
519 173 672 (Maria Surawska).
Szczegó∏owe informacje o zaj´ciach znajdziecie Paƒstwo na stronie www.utw-wesola.org.pl.
Zarzàd UTW
relacji z bliskimi, umacniajà i ubogacajà. Dzi´ki nim mo˝na tak
„przy okazji” (np. doje˝d˝ajàc do
pracy czy robiàc coÊ w domu)
pos∏uchaç wielu znanych i cenionych ludzi – m.in. ks. K. Wonsa,
ks. K. Grzywocza, o. J. Augustyna, ks W. Chrostowskiego, D. Piekarz, W. Stefan, M. Kramarz,
o. T. Kwietnia, ks. P. Pawlukiewicza, ks. A. Pelanowskiego, ks. J. Szymczaka, ks. B. Jaworowskiego, R. Tekieli, A. Wronki, ks. M. Nowosielskiego.
S∏uchanie tych p∏yt to naprawd´ karmienie si´
dobrym i màdrym s∏owem...
Mi∏ego s∏uchania!
Ewa Stolarz

Wypo˝yczalnia p∏yt o duchowoÊci,
wierze i relacjach – otwarta!
Wszystkich zainteresowanych pog∏´bianiem
˝ycia duchowego, bardziej Êwiadomym prze˝ywaniem wiary oraz poprawà relacji z bliskimi zapraszamy do wypo˝yczalni p∏yt CD poÊwi´conych tej w∏aÊnie tematyce. Znaleêç tu b´dzie
mo˝na m.in. p∏yty z kazaniami B∏ogos∏awionego
Jana Paw∏a II, p∏yty z bardzo interesujàcymi konferencjami z Centrum Formacji Duchowej Ojców Salwatorianów w Krakowie oraz p∏yty ze
znanymi mieszkaƒcom Starej Mi∏osnej Konferencjami dla „Doros∏ych”, które dzi´ki inicjatywie
ksi´dza Krzysztofa Cyliƒskiego oraz ksi´dza Micha∏a Dziedzica odbywa∏y si´ w Parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w latach 2009–2011.
Proboszcz Parafii – ks. Cyliƒski zaprasza do
korzystania z wypo˝yczalni w ka˝dà I i III niedziel´ miesiàca – pomi´dzy porannymi Mszami
Âw. tzn. w godz. ok. 10.30–11.00 oraz
12.00–12.30. Wypo˝yczalnia mieÊciç si´ b´dzie
na razie w kiosku przed drewnianym koÊcio∏em
przy ul. Borkowskiej 1 w Starej Mi∏oÊnie.
Goràco polecam p∏yty dost´pne w wypo˝yczalni – w ciekawy sposób wyjaÊniajà one wiele kwestii zwiàzanych z wiarà, pomagajà poznawaç siebie, u∏atwiajà budowanie g∏´bszych i trwalszych

(Tytu∏y p∏yt wraz z nazwiskami prelegentów znaleêç mo˝na na stronie Parafii NSPJ – www.parafia
staramilosna.pl).

Obrazy s∏oƒcem malowane

Dwunastego listopada OÊrodek Kultury w Weso∏ej – mimo d∏ugiego weekendu – rozbrzmiewa∏ muzykà i mi∏ym gwarem goÊci. Sala widowiskowa by∏a wype∏niona przez licznie zebranych odwiedzajàcych. Na Êcianach wisia∏y obrazy przedstawiajàce: pejza˝e pe∏ne letniego
s∏oƒca, ˝aglówki leniwie ko∏yszàce si´ na wodzie, wdzi´czne modelki,
s∏oneczniki,
malwy i ga∏´zie jarz´bin. Na Êrodku sali
ustawione by∏y sto∏y
z ceramicznymi cudeƒkami „wyrobionyODZIE˚ DAMSKA I M¢SKA, DODATKI
mi” r´kami Gra˝yny
KO¡CÓWKI KOLEKCJI
Bany. Mo˝na tam by∏o
TOMMY HILFIGER,
znaleêç fantazyjne naODZIE˚ W¸OSKA, ANGIELSKA i inne
szyjniki o kwiecistych
GALERIA SOSNOWA
kszta∏tach, kolorowe
ul. Jeêdziecka 21F, lok. 8, I pi´tro
bransolety i misy. Nie
Warszawa-Weso∏a
trzeba chyba dodawaç, ˝e miejsce to buZAPRASZAMY NA ZAKUPY:
dzi∏o szczególne zainpon-pt 11-19, sob 11-15
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teresowanie kobiet.
Spotkanie uatrakcyjnia∏a swojà grà m∏oda pianistka Zuzanna Trzciƒska. Delikatne dêwi´ki, które
wydobywa∏a z bia∏ego fortepianu, nadawa∏y temu spotkaniu
ulotnego uroku lat
30-tych minionego
stulecia. Kulminacyjnym muzycznym
punktem by∏ krótki,
zaimprowizowany
wyst´p Beaty Kacprzyk, która wype∏ni∏a sal´ jazzowym duchem. Podsumowujàc, by∏
to naprawd´ niezapomniany wieczór, ∏àczàcy
harmonijnie motyw serdecznego towarzyskiego
spotkania z ˝ywio∏em artystycznym.
Agnieszka Bielska
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Nasz GoÊç nie dosyç,
˝e ma ogromnà wiedz´, to równie˝ potrafi jà przekazaç, o zawi∏ych wydarzeniach sprzed
niemal 100 lat opowiada∏ w sposób przejrzysty
i z ogromnà pasjà; spotkanie trwa∏o ponad 2 godziny i wydaje si´, ˝e nikt si´ nie nudzi∏.
Na zakoƒczenie mo˝na by∏o kupiç ksià˝ki
i uzyskaç autograf Autora.
Rozmow´ z Profesorem prowadzi∏ Leszek Rysak, historyk.
Biblioteka otrzyma∏a w darze od prof. Grzegorza Nowika 2 tomy ksià˝ki jego autorstwa „Zanim
z∏amano «ENIGM¢». Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewickà Rosjà 1918–1920”
oraz album „Pi∏sudski. Burzliwe ˝ycie w niespokojnych czasach” (praca zbiorowa). Dzi´kujemy!
W naszych zbiorach mamy równie˝ „Wojn´
Êwiatów. 1920 Bitwa Warszawska”.
Prof. Grzegorz Nowik jest pracownikiem naukowym Instytutu Studiów Politycznych PAN,
Muzeum Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku i wyk∏adowcà UKSW, jego badania naukowe koncentrujà si´ m.in. wokó∏ tematyki dwudziestolecia mi´dzywojennego.

W Bibliotece Publicznej...
Wielcy malarze dla przedszkolaków
„W ogrodzie Claude’a Moneta”
Druga ods∏ona zaj´ç literacko-plastycznych
opartych na serii ksià˝ek „Wielcy malarze dla
dzieci” dotyczy∏a Claude’a Moneta. Do udzia∏u
w zaj´ciach 4 listopada Biblioteka zaprosi∏a pi´-

ciolatki z Przedszkola Nr 259. Dzieci pozna∏y reprezentatywne dzie∏a Monet’a. Spotkaniu towarzyszy∏ pokaz slajdów oraz lektura ksià˝ki o malarzu „Claude Monet i jego magiczny ogród”
Laurence’a Anholta.
„Wojna Êwiatów. 1920 Bitwa Warszawska”
– kolejna Otwarta Lekcja Historii
GoÊciem spotkania z cyklu Otwarte Lekcje Historii, które odby∏o si´ w Bibliotece 15 listopada,
by∏ prof. Grzegorz Nowik. By∏o to spotkanie
autorskie zwiàzane z wydanà ostatnio ksià˝kà
„Wojna Êwiatów. 1920 Bitwa Warszawska”. Pre-

Spore zainteresowanie konkursem oraz doÊç
wysoki, zdaniem ekspertów, poziom nades∏anych
prac, pozwala mieç nadziej´, ˝e impreza b´dzie odbywaç si´ regularnie, wpisujàc si´ na sta∏e w kulturalne ˝ycie dzielnicy, której znane i nieznane oblicza warto i nale˝y zauwa˝yç, utrwaliç i promowaç.
Dzi´kujemy OÊrodkowi Dzia∏aƒ Twórczych
„Pogodna” za udost´pnienie sali na zaprezentowanie prac konkursowych!
„30 lat temu... Stan wojenny”
Zapraszamy na kolejne
spotkanie z cyklu Otwarte
Lekcje Historii do Biblioteki
G∏ównej 15 grudnia 2011 r.
o godz. 18.30. Temat stanu
wojennego podejmà historycy Grzegorz Majchrzak i Leszek Rysak. Wst´p wolny!

Konkurs fotograficzny „Weso∏a – nieznane
oblicza” rozstrzygni´ty!
17 listopada zosta∏y og∏oszone wyniki konkursu fotograficznego „Weso∏a – nieznane oblicza”
trwajàcego od 14 lutego do 10 paêdziernika. Patronat nad imprezà objà∏ Burmistrz Weso∏ej, pan
El˝bieta Dani∏owicz
Edward K∏os, który zaszczyci∏ swojà obecnoÊcià
Ma∏gorzata Kazimierska
czwartkowe spotkanie.
Wernisa˝ wystawy
otworzy∏o krótkie wystàpienie Dyrektor BiSklep mo˝e staç si´ wspaniałym wyzwaniem dla ka˝dej osoby, która chciałaby
blioteki, pani El˝biety
Dani∏owicz, podsumoporzuciç korporacyjny dryl i zaczàç realizowaç si´ na swoim. Jest super okazjà dla
wujàcej kilkumiesi´czosób, które odchowały ju˝ swoje pociechy i myÊlà o własnym biznesie.
ne przedsi´wzi´cie.
Tak było w naszym przypadku, 3 lata temu odkupiłyÊmy sklep od poprzedniczek dzi´ki
G∏os zabrali te˝ cz∏onczemu,
dziÊ mamy mo˝liwoÊç rozwijaç si´ zawodowo w troch´ innych dziedzinach.
kowie Komisji Konkursowej, zawodowi fotoSklep jest dochodowy, ma Êwietnà lokalizacj´, solidnà mark´ u wszystkich
graficy. Do pochwa∏,
naszych producentów i dostawców a przede wszystkim du˝e grono wiernych
których nie szcz´dzoKlientów. Sklep posiada wyłàcznoÊç do sprzeda˝y pewnych bardzo popularnych
no, do∏àczy∏ si´ rówartykułów dzieci´cych, których w sprzeda˝y nie ma ˝aden sklep na terenie dzielnicy.
nie˝ pan Burmistrz, któAga 601-920-603, Beata 608-400-301 lub e-mail baby.boom@tlen.pl
ry osobiÊcie wr´cza∏
nagrody laureatom.
Zapraszamy na zakupy. Wytnij kupon.

Sprzedamy... sklep Baby Boom

zentowana na spotkaniu ksià˝ka powsta∏a jako
forma dialogu z filmem Jerzego Hoffmana „1920
Bitwa Warszawska” i przedstawia w nowym uj´ciu t∏o historyczne filmu, na podstawie nieznanych wczeÊniej êróde∏ i najnowszych badaƒ.

Stara Miłosna, ul. Dolomitowa 2

www.merita.pl
info@merita.pl

Kupuj taniej
u producenta!

D O S TAWA G R AT I S – S t a r a M i ∏ o s n a , We s o ∏ a
Duchnów – ul. Góry Warszawskie 41, tel. 22 789 00 89
Warszawa – ul. Grochowska 107, tel. 22 612 37 82

20 z∏

GWIAZDKOWY
kupon rabatowy

* do wykorzystania przy zakupach powy˝ej 100 z∏
* nie ∏àczy si´ z innymi promocjami
* wa˝ny do 31.12.2011 r.
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Program OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy:
• 10 grudnia (sobota)
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOL¢D
I PASTORA¸EK – eliminacje mazowieckie.
Szczegó∏y w artykule poni˝ej.
- godz. 19.00 – Koncert ELENI z zespo∏em.
Gimnazjum nr 120, ul. Armii Krajowej 39.
• 12 grudnia (poniedzia∏ek), godz. 18.00
Z cyklu HISTORIA, JAKIEJ NIE ZNACIE –
„Kobiece historie czyli rzecz o odwiecznej walce
o zachowanie g∏adkiej cery i talii osy”.
Barwna podró˝ przez stulecia, epoki i kraje;
pe∏na humoru, ciekawostek i szczegó∏ów podglàdanych przez dziurk´ od klucza. Pe∏na ˝ycia opowieÊç o naszych pra-pra-pra-pra-babciach/
dziadkach. ˚adnych wojen, ˝adnych bitew i trak-

tatów. Dowiemy si´ za to m.in.: o niewyczerpanej
fantazji kobiet w obszarze poprawiania natury bez
wzgl´du na czas i miejsce, o dawnych kosmetykach, perfumach, drakoƒskich dietach w dawnych czasach i rytua∏ach ubierania. Interaktywnà
prezentacj´ z elementami warsztatu poprowadzi Anna KoÊciesza.
• 17 grudnia (sobota),
godz. 13.00
HEJ KOL¢DA, KOL¢DA.
XXI edycja mazowieckiego konkursu na
instrumentalne wykonanie kol´dy.

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

Eliminacje mazowieckie XVIII Ogólnopolskiego
Festiwalu Kol´d i Pastora∏ek
Wielkimi krokami zbli˝a si´ kolejna – ju˝ XVIII
– edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Kol´d i Pastora∏ek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w B´dzinie. OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy wraz ze Stowarzyszeniem Artystycznym Stara Mi∏osna sà organizatorami eliminacji
mazowieckich Festiwalu.
Ogólnopolski Festiwal Kol´d i Pastora∏ek im.
Ksi´dza Kazimierza Szwarlika to najwi´kszy
konkurs kol´d i pastora∏ek w Polsce. Obecnie
eliminacje do konkursu odbywajà si´ w 33
miastach na terenie ca∏ego kraju. Jego celem
jest umo˝liwienie amatorskim wykonawcom
publicznej prezentacji swojej twórczoÊci artystycznej oraz propagowanie wartoÊci chrzeÊcijaƒskich i narodowych. Âpiewanie i s∏uchanie
kol´d jest tradycjà narodowà mocno zakorzenionà w naszej kulturze, a tego typu wydarzenia

pozwalajà jà zachowywaç i pog∏´biaç.
Festiwal ma otwartà formu∏´, a przes∏uchania konkursowe sà jednoczeÊnie
wspania∏ym koncertem dla s∏uchaczy.
Tegoroczne przes∏uchania rejonu
Warszawy i Mazowsza odb´dà si´
10 grudnia 2011 r. (przes∏uchania solistów b´dà si´ odbywa∏y w siedzibie
OÊrodka Kultury przy ul. Starzyƒskiego 21, natomiast chórów i zespo∏ów
w Gimnazjum nr 120 w Weso∏ej
przy ul. Armii Krajowej 39).
Honorowy patronat nad tegorocznymi eliminacjami mazowieckimi
OFKiP obj´li Jego Ekscelencja Arcybiskup Diecezji Warszawsko-Praskiej Henryk Hoser SAC oraz Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy Edward K∏os.

Program ODT „Pogodna”:
• 8 grudnia (czwartek), godz. 19.00
ÂLADAMI AUTORA JANKA MUZYKANTA
Projekcja filmu o Henryku Sienkiewiczu autorstwa Tomasza Gajowego.
• 14 grudnia (Êroda),
godz. 19.00
WYSPY MAURITIUS
I REUNION – tygiel
kultu i religii na Oceanie Indyjskim. Pokaz
slajdów i opowieÊci
z podró˝y Micha∏a
Araszkiewicza.
• 15 grudnia (czwartek), godz. 18.00
WIECZORNE SPOTKANIE ARTYSTYCZNE
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DLA DZIECI – r´czne malowanie bombek choinkowych (iloÊç miejsc ograniczona, zapisy pod nr
tel. 22 427 37 74 do dnia 8.12.2011 r.)
• 15 grudnia (czwartek),
godz. 19.00
WIECZORNE SPOTKANIE ARTYSTYCZNE DLA
DOROS¸YCH – bombki
w technice decoupage
(iloÊç miejsc ograniczona,
zapisy do 8.12.2011 r.).
• 16 grudnia (piàtek), godz. 10.40
DAWNIEJ I DZIÂ
Koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci. Muzyczne porównanie dwóch Êwiatów: wspó∏czesne-

Gwiazdà festiwalu b´dzie Eleni,
której koncert planowany jest na
godz. 19.00. Przyjació∏mi festiwalu,
którzy od lat wspierajà organizacj´ eliminacji mazowieckich OFKiP, sà Piekarnie – Cukiernie
Putka, Kim Delikatesy oraz Stowarzyszenie Artystyczne
Stara Mi∏osna.
Zapraszamy wszystkich do wspólnego kol´dowania.
OK Weso∏a
go, który jest dzieciom znany, oraz dawnego, do
którego podà˝ymy z muzycznà wyprawà. W programie koncertu, obok charakterystycznych dla
tych Êwiatów taƒców i melodii, znajdà si´ te˝
utwory o treÊciach ilustracyjnych i baÊniowych.
• 16 grudnia (piàtek), godz. 19.30
STARO˚YTNA MÑDROÂå WE WSPÓ¸CZESNYM ÂWIECIE
Wyk∏ad Grzegorz KuÊnierza po∏àczony
z otwarciem wystawy „Budda w podró˝y. Jak
màdroÊç wschodu dotar∏a na zachód”.
Wystawa czynna do 30.12.2011 r. (ogrodzenie Gimnazjum nr 119).
OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH
„POGODNA”
Os. Stara M∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa
tel. 22 427 37 74

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Malarstwo – nowa inicjatywa
Stowarzyszenia „Nasza Weso∏a”
W∏aÊciwie nie taka nowa, bo sekcja dzia∏a
od czerwca 2011 roku. Przed wakacjami odby∏y
sie trzy spotkania, a od wrzeÊnia dzia∏amy ju˝
systematycznie. Spotykamy si´ w ka˝dy poniedzia∏ek w sali Zespo∏u Szkó∏ nr 94 w Zielonej. Zaj´cia prowadzi Pani Maryla Hryczeniuk. Stowa-

„Weso∏e
obiektywy”
Jesienià w siedzibie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna odby∏y si´ warsztaty
fotograficzne dla m∏odzie˝y. Grupa nastolatków
spotka∏a si´ z instruktorem Adamem Ka∏wà
dwa razy na kilkugodzinnych sesjach. Na
pierwszym spotkaniu pan Adam opowiedzia∏
troch´ o historii fotografii, wprowadzi∏ w Êwiat
g∏ównych poj´ç z fotografià zwiàzanych i nakreÊli∏ podstawowe zasady obowiàzujàce
adeptów sztuki fotograficznej. Ca∏oÊci wyk∏adu
przyÊwieca∏a idea, ˝e fotografià rzàdzi kilka
g∏ównych, niezmiennych regu∏, których poznanie i zrozumienie pozwala na poradzenie sobie
w ka˝dej, nawet najbardziej skomplikowanej
sytuacji. Niezale˝nie od rodzaju obs∏ugiwanego
sprz´tu, zasady pos∏ugiwania si´ nim sà niemal identyczne. Na spotkaniu nie zabrak∏o
praktycznych przyk∏adów, opowiastek ilustrowanych slajdami oraz zapoznawania si´ z ró˝nymi rodzajami aparatów i obiektywów.

rzyszenie zakupi∏o profesjonalne sztalugi i akcesoria niezb´dne do powstawania obrazów.
Poczàtkowo doskonaliliÊmy r´k´, wykonujàc
szkice o∏ówkiem, w´glem i kredkami. Teraz powstajà obrazy, malowane farbami akrylowymi.
W zaj´ciach uczestniczà g∏ownie panie, czasami
pojawia si´ jeden pan. Grupa jest zró˝nicowana
wiekowo – jest wÊród nas dwudziestolatka i panie w Êrednim i starszym wieku. Wszystkich nas
∏àczy mi∏oÊç do sztuki i malowania. Wszystkim
sprawia to wiele radoÊci i w∏aÊnie z takà radoÊcià uczestniczymy w tych zaj´ciach. Koszt
udzia∏u w zaj´ciach – 30 z∏ miesi´cznie.
W dniach 27 listopada do 9 grudnia b´dzie mo˝na zobaczyç pierwsze efekty pracy tej sekcji. W Zespole Szkól nr 94 przy ulicy Krótkiej 1 zawisnà
na kilka dni nasze prace. Serdecznie zapraszamy.
Bo˝ena Borys

Artystyczny „RobuÊ”
Od wrzeÊnia w Przedszkolu „RobuÊ” w Starej
Mi∏osnej odbywajà si´ warsztaty artystyczne dla
najm∏odszych. Uczestniczàce w nich dzieci uczà
si´ tworzyç prace w ró˝nych
technikach plastycznych, ceramicznych, a tak˝e tkackich. Mali
artyÊci po˝egnali jesieƒ barwnymi witra˝ami oraz srebrzàcymi
si´ je˝ami z ceramiki; wygnietli
z gliny i pomalowali farbami, liÊciaste naczynka oraz stworzyli
wizj´ baÊniowego miasteczka. Na
pozytywne efekty zaj´ç nie trzeba
by∏o d∏ugo czekaç. Na poczàtku
listopada 4-letnia Julka Paderewska zaj´∏a II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Pocztówka z Wakacji. W konkursie tym ocenie poddano prawie trzy tysiàce

prac z ca∏ego kraju. Gratulujemy ma∏ej Julce oraz
pani Gra˝ynie Bany, która prowadzi u nas zaj´cia
i jest znanà z twórczych dzia∏aƒ artystkà.
Dyrektor, Bogus∏awa WiÊniewska

Na drugie spotkanie cz´Êç uczestników
przynios∏a wykonane przez siebie zdj´cia.
Po przejrzeniu fotografii i zapoznaniu uczestników z podstawowymi zasadami obróbki graficznej i przygotowywania zdj´ç do wydruku,
uczestnicy ruszyli w plener.
W ciàgu kolejnych dni zdj´cia wykonane przez
uczestników warsztatów zosta∏y przygotowane
do wydruku i mo˝na je podziwiaç w siedzibie
Stowarzyszenia, przy ul. Trakt Brzeski 28. Zapraszamy w ka˝dy wtorkowy wieczór na wystaw´.
„Weso∏e obiektywy” to projekt zorganizowany
przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna,
przy wsparciu Urz´du Dz. Weso∏a. Planujemy
kolejne sesje warsztatowe. Potencjalnych
uczestników (w ka˝dym wieku) prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: baksze@gmail.
Basia Krzewska

13

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
szym mi∏ym Paniom wyczerpujàcy poradnik o tajnikach dobrego makija˝u. Co
chcemy zatuszowaç, a co powinnyÊmy
wyeksponowaç majàc na wzgl´dzie wiek,
typ urody, okolicznoÊci, a nawet nastrój.
Porady, cenne wskazówki i zdj´cia u∏atwiajàce nauk´. Zapraszam do lektury!

6. Shah T. R. – Dom Kalifa: rok w Casablance

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. McLain P. – Madame Hemingway
2. Hannah S. – Powiedz prawd´
3. Marklund L. – Testament Nobla
4. Safak E. – Czarne mleko: o pisaniu,
macierzyƒstwie i wewn´trznym haremie
5. Kowalewska H. – Przelot bocianów

Literatura popularnonaukowa:
1. Jaronicki A. – Komputer dla seniorów
2. Rosik-Dulewska Cz. – Podstawy gospodarki odpadami
3. Sokólska E. – Sekrety makija˝u

Kàcik bibliofila
Sekrety makija˝u
Eryka Sokólska
Przed nami Êwi´ta, sylwester, karnawa∏, czyli czas
radosny i oczywiÊcie okazje do spotkaƒ towarzyskich
i zabaw. Pozycja
ksià˝kowa, którà mam przyjemnoÊç Paƒstwu poleciç, adresowana jest zdecydowanie do p∏ci pi´knej. Proponujemy na-

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Vigan de D. – No i ja
2. Wid∏ak W. – Samotny J´druÊ
3. Rallison J. – Prawie dobra wró˝ka
4. Sójka-Leszczyƒska A. – Bajki z Kraju
Miko∏ajów

Iza Zych

Qlturka

Klasyka czy nowoczesnoÊç – oto jest pytanie!
Nie lubi´ klasycznego teatru. Zdecydowanie wol´ nowoczesne rozwiàzania, si´ganie po nietypowe metafory
i odwo∏ania. Jednak jeÊli klasyka robiona jest dobrze,
a teatr nowoczesny êle, to
moje zainteresowania zmieniajà si´ o 180 stopni. Odnowiony Teatr Polski postanowi∏ w krótkim odst´pie
czasu si´gnàç po obie te formy – jak im to wysz∏o?
Najpierw wybra∏am si´ na „Szko∏´ ˝on” w re˝.
Jacques’a Lassalle’a. Przyznam, ˝e wysz∏am niezadowolona – co tu du˝o mówiç – tekst zosta∏
odtworzony dok∏adnie, bez ˝adnych udziwnieƒ,
w tradycyjnych strojach, z ogromnà iloÊcià zb´dnych dekoracji (jak ja tego nie lubi´...) – by∏ tam
mi´dzy innymi pi´trowy dom, a w dêwi´kach
mogliÊmy us∏yszeç pluskanie wody, kiedy g∏ówny bohater tapla∏ si´ w akwenie – jednym s∏owem – robimy z widza idiot´. Zagrane to by∏o
ca∏kiem nieêle, gwiazdà niewàtpliwie jest sam dyrektor Andrzej Seweryn (chocia˝ takiemu aktorowi nie wypada raczej zapominaç tekstu, a to si´
zdarza∏o) zaÊ poziom sztuki obni˝a wed∏ug mnie
wyjàtkowo nienaturalna, m∏odziutka Anna CieÊlak. Niestety mamy tu te˝ d∏u˝yzny – nie mam
nic do rozwlek∏ych w czasie przedstawieƒ, tylko
nale˝y robiç to dobrze. Ani chwili nie nudzi∏am
si´ na pi´ciogodzinnych „Anio∏ach w Ameryce”
Warlikowskiego, zaÊ „Szko∏a ˝on” momentami
m´czy∏a. Jednym s∏owem – toporna klasyka,
jednak z niez∏ym poziomem aktorskim.
W nied∏ugim czasie postanowi∏am zobaczyç
kolejnà premier´ Polskiego, a mianowicie „Niepokornych.ru” w re˝yserii Micha∏a Sieczkowskiego.
Sztuka w konwencji talk-show opowiadajàca o historiach rosyjskich opozycjonistów pretenduje
do nowoczesnego teatru zaanga˝owanego – mamy tutaj kontrowersyjny poniekàd temat, wykorzystanie technologii (puszczane w trakcie filmy),
ciekawe rozwiàzania – takie jak wplecenie piose-
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nek Okud˝awy czy Wysockiego w wypowiedzi
bohaterów. Niby wszystko pi´knie i ∏adnie, jednak
teatr opuszcza si´ z niesmakiem. Zaczynajàc
od tego, ˝e zaanga˝owany temat jest potraktowany wyjàtkowo p∏ytko (wydarzenia, z którymi zwiàzani sà bohaterowie, to tylko te znane nam z telewizji – katastrofa Kurska, ataki terrorystów w Teatrze na Dubrowce i w szkole w Bies∏anie, wojna w Czeczenii) oraz jednostronnie – ponadto
czu∏am si´ obra˝ona intelektualnie przez dok∏adne
opisywanie mi zdarzeƒ wy˝ej wspomnianych, ale
wiadomo – broni to konwencja talk-show, który

z gruntu jest stworzony dla bardzo przeci´tnego
widza. Kuleje równie˝ gra aktorska – wi´kszoÊç
aktorów zdaje si´ byç pozbawiona zaanga˝owania, cz´Êç gwiazdorzy, mamy do czynienia z kalkami z innych spektakli, wyró˝nia si´ zaledwie kilka momentów. Nie pomaga nawet Wysocki i Okud˝awa – rzadko która piosenka jest tu zaÊpiewana dobrze czy z pasjà, a te Êpiewane wspólnie
cierpià na brak równoÊci. No i wisienka na torcie
– dlaczego, pytam, teatr nowoczesny jest tak konwencjonalny? Brak tu metafor, wszystko jest wy∏o˝one na tacy – siedzimy i bezmyÊlnie obserwujemy niemrawà akcj´. Ogólnie – s∏abo.
Zmierzam jednak w tym wszystkim do porównania najnowszych dokonaƒ teatru na ul. Karasia. Otó˝ mamy tu zestawienie klasyki oraz,
w teorii, nowoczesnoÊci. Z jednej strony musimy

si´ przebiç przez odrzucajàcà dla du˝ej cz´Êci
form´, ale za to mo˝emy podziwiaç doskona∏ego polskiego aktora w akcji oraz nie mamy prawa przyczepiç si´ do braku prób przeniesienia
tematu „Szko∏y ˝on” na grunt wspó∏czesny
– mo˝emy po prostu daç si´ przenieÊç w czasie
do dawnego teatru francuskiego i nawet czasami zaÊmiaç si´ z nieÊmiertelnego humoru Moliera. Z drugiej zaÊ strony nie mamy prawie nic
wartoÊciowego – brak dobrej gry, p∏ytka tematyka, s∏abo rozwiàzana konwencja, niezbyt dobrze
odÊpiewane utwory oraz brak rozwiàzaƒ charakterystycznych dla zmuszajàcego do myÊlenia
nowego teatru – jest tylko sztucznoÊç i nuda,
z rzadka mo˝emy tam zobaczyç coÊ ciekawego
(pochwaliç mog´ gr´ Wojciecha Czerwiƒskiego
czy te˝ doÊwiadczonej Gra˝yny Barszczewskiej).
Podsumowujàc – czy warto wi´c uparcie próbowaç tworzyç coÊ, co nam nie wychodzi, czy lepiej zostaç przy klasyce? Czy dà˝yç do stworzenia
czegoÊ nowoczesnego, jednak bez g∏´bi i pomys∏u, czy mo˝e przepisaç ˝ywcem na j´zyk gry
sztuk´ sprzed wieków? Mi osobiÊcie trudno wybraç – zawsze chcia∏am, aby Teatr Polski pokaza∏
w koƒcu jakàÊ nowà konwencj´, bez siedemnastoczy osiemnastowiecznych strojów. Jednak na takowej próbie si´ zawiod∏am. Chyba wi´c lepiej ju˝
wybraç „Szko∏´ ˝on” – tutaj b´dà przynajmniej zadowoleni wielbiciele konserwatywnego teatru, zaÊ
z oglàdania „Niepokornych.ru” nie b´dzie zadowolony prawie nikt. Nawet wielbiciel, tutaj nieco zniszczonych, wspania∏ych rosyjskich piosenek – ju˝
lepiej zakupiç p∏yt´ Maleƒczuka z du˝o wi´kszà pasjà wykonujàcego utwory Wysockiego.
Zach´cam jednak wszystkich do odwiedzania
Teatru Polskiego po przemianach – mimo b∏´dów
zaczyna podà˝aç ciekawszà drogà ni˝ wczeÊniej,
kiedy wydawa∏ na Êwiat∏o dzienne istne gnioty. Teraz stara si´ tworzyç coraz lepsze sztuki, wybiera
nowe drogi – a ˝e czasem si´ potyka – komu si´
to nie zdarza?
Martyna Nowosielska
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Oto nasi kolejni
najm∏odsi sàsiedzi. Ich rodzicom, a tak˝e
rodzicom wszystkich innych weso∏owskich maluchów, ˝yczymy wiele
radoÊci. A wy, Drogie
Maleƒstwa, witajcie wÊród
nas! RoÊnijcie zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla swoich rodziców. Mieszkacie w malowniczo po∏o˝onej
dzielnicy, wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na Was spore grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

Witajcie
wÊród
nas

JaÊ Semczuk
Urodzi∏ si´ 22 czerwca 2011 r.
w szpitalu w Piasecznie.
Waga 3260 g, wzrost 53 cm.

Zapraszamy do publikacji zdj´ç najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Nieposiadajàcym portretu nowo narodzonego maleƒstwa nasz sponsor, firma Foto-OSKAR, wykona takie zdj´cie za darmo! Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10 x 15 cm. 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: redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
(zdj´cie musi byç zeskanowane co najmniej na wymiar
4 x 5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 16 grudnia 2011 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Po drugiej stronie lustra
– rekordowy VIII Maraton w Starej Mi∏oÊnie okiem organizatorek
Organizowanie imprez biegowych to kolejny
stopieƒ wtajemniczenia albo zaanga˝owania
w bieganie. Samo bieganie wymaga pewnego
zaanga˝owania, choçby po to, ˝eby znaleêç czas
na trening. Ale organizowanie biegania dla innych – to ju˝ troch´ wy˝sza szko∏a jazdy. Wymaga czasu, zaanga˝owania, wra˝liwoÊci, asertywnoÊci, odpornoÊci na stres, zimno oraz kilka
innych rzeczy. A w zamian...? W zamian mo˝na zebraç s∏owa krytyki, bo wystarczy, ˝e za-

szwankuje drobny, a kluczowy element
– i biegacze, zamiast cieszyç si´ bieganiem, b´dà mieli stres, a potem nie
zostawià na organizatorze suchej nitki.
Jednak Maraton w Starej Mi∏oÊnie
cieszy si´ sympatià biegaczy i rosnàcà
z roku na rok s∏awà. A drobne uchybienia, je˝eli si´ zdarzajà – sà rekompensowane trasà, atmosferà i ogólnà
oprawà. I dlatego z roku na rok przyje˝d˝a do nas coraz wi´cej biegaczy.
W pierwszej edycji, którà mia∏yÊmy okazj´
wspólnie z Izà organizowaç, a która by∏a piàtà
edycjà MSM, wystartowa∏o bodaj 30 biegaczy.
Kiedy w tym roku liczba zg∏oszeƒ do 8. Maratonu w Starej Mi∏oÊnie si´gn´∏a 150 osób, ja wpad∏am w lekkà panik´. Tym bardziej, ˝e maratonowi towarzyszy minimaraton na dystansie ok.
7 km. I tu te˝ uczestników przybywa – w tym roku zg∏oszeƒ by∏o ponad 100. Ostatecznie w ma-

ratonie wystartowa∏y 93 osoby i podobna liczba
mierzy∏a si´ z jednà p´tlà.
Panika okaza∏a si´ na szcz´Êcie przedwczesna. Przez cztery lata zarówno Stowarzyszenie
Sàsiedzkie, jak i nasi partnerzy i wolontariusze
osiàgn´li takà bieg∏oÊç w przygotowaniu imprezy, ˝e prawie wszystko posz∏o jak po sznurku.
Rozstawianie Biura Zawodów, szatnie, depozyt,
rejestracja zawodników – mimo obaw nawet to
sz∏o sprawnie. PrzedÊwiàteczne korki opóêni∏y
jednak troch´ start. Na szcz´Êcie niewiele
osób mia∏o o to pretensje. A ja po raz pierwszy mia∏am przyjemnoÊç wystrzeliç z pistoletu startowego. I to od razu przyjemnoÊç
dubeltowà, bo kwadrans póêniej wystartowa∏am minimaraton.
Potem ju˝ by∏o tylko lepiej. I z wielkimi
emocjami. Zwyci´zca, debiutujàcy w naszej
imprezie, choç doskonale znajàcy nasze leÊne Êcie˝ki, Wojtek Starzyƒski (3:00:48),
wpad∏ na met´ zaledwie 12 sekund przed
dwukrotnym zwyci´zcà, Zbigniewem Kope-

rem. Jako trzeci na mecie zameldowa∏ si´ Jerzy
Magierski, po raz trzeci zdobywajàc tytu∏ Mistrza
Starej Mi∏osny w Maratonie (i nagrod´ specjalnà
od sklepu Napieraj.pl). WÊród paƒ po raz trzeci
bezkonkurencyjna okaza∏a si´ Patrycja Bereznowska. Drugie miejsce zaj´∏a Anna Kuc,
a trzecie – Sylwia M∏odecka. Zwyci´zcy otrzymali specjalne medale, puchary, biegowe akcesoria Nike i prezenty niespodzianki od sklepu

sportowego Nice Sport, mieszczàcego si´ w pawilonach przy Trakcie Brzeskim. Zwyci´˝czynie
dodatkowo – pi´kne bukiety z Kwiaciarni z Pasjà, a wszystkie panie – specjalne zaproszenie
na spotkanie kosmetyczne.

Kilka godzin przed dekoracjà maratoƒczyków
nagrody dla minimaratoƒczyków wr´cza∏ sam
Ojciec Za∏o˝yciel Maratonu w Starej Mi∏oÊnie,
Marek Tronina. A na podium stanà∏ znajomy
sk∏ad – wygra∏ zdecydowanie Tomasz Lipiec,
II miejsce zajà∏ Kamil Artyszuk, a na najni˝szym
stopniu podium stanà∏ Robert Celiƒski, który
na bieg do Starej Mi∏osny przyjecha∏ specjalnie
z Bielska-Bia∏ej. I po raz pierwszy nie wystartowa∏ w maratonie, a jedynie na jednej p´tli. WÊród
paƒ wygra∏a Ewa ChreÊcionko przed Monikà
Cacko i Justynà Supiƒskà.
Zawodnicy mówià, ˝e stworzyliÊmy w Starej
Mi∏oÊnie kultowà imprez´ znanà w Êwiecie biegowym z rodzinnej atmosfery i bigosu od Smakosza.
Obszerna relacja z Maratonu w Starej Mi∏oÊnie
pokaza∏a si´ te˝ na antenie TVP Info. Co prawda
trafiliÊmy za pi∏k´ no˝nà, ale za to by∏o o nas na
pewno wi´cej. A nast´pny maraton – ju˝ za rok.
WczeÊniej, ju˝ w maju, biegacze zawitajà
do Starej Mi∏osny na Weso∏à Stów´.
Anna Paw∏owska-Pojawa
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara
Mi∏osna wypo˝yczy∏o sk∏adane
podium. Uczciwego po˝yczajàcego
uprasza si´ o bezzw∏oczny zwrot
po˝yczki, tel. 609 54 94 94.
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Biuro Księgowe
Ewa Gadomska
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 22 773 15 68
535 333 753

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

licencja nr 0513/06

Konsultacje ortodontyczne – czwartek 22 grudnia od godz.1500
Przyjmujàcy lekarze:
• Edyta Kuza,
• Aneta Wróbel,
• Marta Wieczorek

• wt, Êr, czw 90000 – 140000
• pon, czw0015 –0018
• wt, Êr0016 –0019
• pt 15 – 19

ZAPRASZA NA:

NIEDZIELNY

OBIAD
RODZINNY
39 PLN / osoba
19 PLN / dziecko 7–15 lat
GRATIS / dziecko do lat 7

ul. Trakt Brzeski 90, 05-077 Warszawa-Wesoła
tel. 22 773 30 02
02,, gosciniec@solivoda.com

www.gosciniec.net
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WÊród wydm i bagien Puszczy Kampinoskiej
Kontynuujàc wyjazdy z ko∏a PTTK –
w pi´kny, mroêny, sobotni poranek,
22 paêdziernika, wybraliÊmy si´
na ostatnià w tym sezonie wycieczk´. Tym razem, zgodnie
z przys∏owiem „Cudze chwalicie...”, po najbli˝szej okolicy
Warszawy. Kampinoski Park
Narodowy, który by∏ celem naszej wyprawy, le˝y tu˝ przy p∏n.zach. rogatkach Warszawy i jest
jednym z dwóch parków narodowych
w Êwiecie po∏o˝onych w bezpoÊrednim sà-

siedztwie stolicy paƒstwa. W programie naszej
wycieczki nie mogliÊmy pominàç Cmentarza Ofiar
Wojennych oraz muzeum w Palmirach. Zapalili-
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Êmy symboliczny znicz na grobach
ponad 2000 ofiar masowych egzekucji dokonywanych przez Niemców potajemnie na terenach
Puszczy Kampinoskiej w czasie II wojny Êwiatowej.
ZwiedziliÊmy tak˝e nowà, oddanà do u˝ytku
5 kwietnia br. siedzib´
Muzuem – Miejsce Pami´ci, która ∏àczy aspekt historyczny z walorami przyrodniczymi terenu. Surowa, modernistyczna
bry∏a budynku – pomaga odczuç
klimat miejsca, a przez przeszklone Êciany widaç cmentarz.
W dalszej cz´Êç wycieczki
poznaliÊmy walory krajoznawczo-przyrodnicze puszczy, a to
za sprawà pobytu w Muzeum
Budownictwa Puszczaƒskiego
w Granicy i spotkania w Muzeum Przyrodniczym KPN z leÊnikiem-przewodnikiem w KPN, który z pasjà i niezwykle barwnie opowiedzia∏ nam o historii
Puszczy Kampinoskiej, zarówno tej
z okresu polodowcowego (okres
kszta∏towania si´ puszczy), jak tej bardziej nam
wspó∏czesnej. Teren puszczy by∏ arenà niemal
wszystkich wa˝nych wydarzeƒ z historii Polski.
W 1410 r. skrajem
puszczy podà˝a∏ ze
swoim wojskiem pod
Grunwald W∏adys∏aw
Jagie∏∏o, podczas insurekcji koÊciuszkowskiej maszerowa∏a
dywizja Jana Henryka
Dàbrowskiego.
W okresie powstania
styczniowego we wsi
Kampinos znajdowa∏
si´ sztab powstaƒczy,
a puszcza dawa∏a
schronienie uciekajàcej przed carskà brankà m∏odzie˝y war-

szawskiej. Najkrwawszy by∏ jednak okres II wojny Êwiatowej. Pan Mariusz przekaza∏ nam tak˝e
wiele ciekawych informacji o faunie i florze
puszczy. Z ˝alem musieliÊmy przerwaç
spotkanie, aby zdà˝yç na obiad, przed czekajà-

cym nas d∏ugim spacerem. W krajobrazie puszczy, niezwykle urozmaiconym, dominujà dwa
kontrastujàce ze sobà elementy u∏o˝one równole˝nikowo – wydmy i bagna, co mogliÊmy zaobserwowaç podczas spaceru. Jest to jeden z najwi´kszych i najlepiej zachowanych kompleksów
wydm Êródlàdowych w naszym kraju, bardzo
∏adnie kontrastujà one z obszarami podmok∏ymi
i bagiennymi. Po prawie 8 km marszu razem
z zachodzàcym s∏oƒcem dotarliÊmy znowu
do posady Granica, gdzie ju˝ czeka∏o na nas
ognisko z kie∏baskami, które by∏o wspania∏ym
zwieƒczeniem naszego aktywnego wyjazdu.
PS. Nawiàzujàc do powiedzenia „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, pragn´ zauwa˝yç, ˝e
w „naszym” Mazowieckim Parku Krajobrazowym,
który tak˝e le˝y w pradolinie Wis∏y i powsta∏
w wyniku tych samych procesów co KPN, jest
tak˝e wiele uroczych, pi´knych krajobrazowo
i cennych przyrodniczo obszarów wartych odwiedzenia. Mogli si´ o tym przekonaç uczestnicy wycieczek rowerowych po okolicy Weso∏ej organizowanych przez nasze ko∏o PTTK, które mam nadziej´ b´dziemy kontynuowaç w przysz∏ym roku.
Bo˝ena Jaêwiƒska
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Weso∏owskie szko∏y w projekcie
„Od grosika do z∏otówki”
Fundacja M∏odzie˝owej Przedsi´biorczoÊci we
wspó∏pracy z Fundacjà Kronenberga przy Citi
Handlowy po raz kolejny zorganizowa∏a 10-miesi´czny projekt „Od grosika do z∏otówki” dla
uczniów II i III klas szkó∏ podstawowych, majàcy
na celu kszta∏towanie w∏aÊciwych postaw i zachowaƒ z zakresu gospodarowania finansami
ju˝ od najm∏odszych lat.
Wdra˝anie tego projektu nie bez przyczyny pojawi∏o si´ w∏aÊnie na tym etapie edukacyjnym.
Jest to czas, kiedy dzieci zaczynajà otrzymywaç
od rodziców kieszonkowe. Pojawiajà si´ wówczas pierwsze doÊwiadczenia w zakresie samodzielnego podejmowania decyzji o wydawaniu
w∏asnych pieni´dzy. Dlatego te˝ poruszane na zaj´ciach tematy zwiàzane z finansami mia∏y na celu przygotowaç ucznia do màdrego i Êwiadomego
dysponowania w∏asnymi Êrodkami finansowymi.
Weso∏owskie podstawówki ch´tnie w∏àczy∏y
si´ w t´ inicjatyw´ edukacyjnà.
W Szkole Podstawowej
nr 172 do realizacji projektu znaczàco przyczynili si´
rodzice, m.in. czynnie w∏àczajàc si´ w odrabianie zadaƒ powierzonych do wykonania w domu lub
wspó∏organizujàc wycieczk´ do Mennicy Polskiej (p.
Anna Bojko – mama Adama). Dzieci dowiedzia∏y
si´, ˝e za∏o˝y∏ jà Stanis∏aw August Poniatowski
w 1765 r. i jest czo∏owym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie oraz monet obiegowych i kolekcjonerskich, emitowanych przez Narodowy Bank Polski. Projektanci i mincerzy MP zajmujà si´ równie˝ biciem medali i odznaczeƒ oraz
produktów dla samorzàdów (tj. piecz´cie urz´dowe i herbowe). W czasie projektu poprzez samodzielne dzia∏ania i zabawy edukacyjne dzieci pozna∏y poj´cia awers i rewers, odkry∏y wartoÊç i potrzeb´ pracy, pozna∏y mo˝liwoÊç oszcz´dzania w ró˝nych sytuacjach dnia codziennego i dowiedzia∏y si´
o wp∏ywie reklamy na dokonywane zakupy.

Szko∏a Podstawowa nr 173
uczestniczy∏a w projekcie ju˝
po raz trzeci. TrzecioklasiÊci
w „Dziennikach podró˝y” dokumentowali realizacj´ poszczególnych zadaƒ i swoich
osiàgni´ç. Ich rodzice zostali

poproszeni, aby w codziennych rozmowach
z dzieckiem poruszali
sprawy zwiàzane ze
sposobami zarabiania
pieni´dzy, oszcz´dzaniem oraz zabezpieczeniem Êrodków fi-

mniane wra˝enia, ale te˝ doskona∏à zabaw´.
Z kolei uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 174
w tegorocznej edycji „Od grosika do z∏otówki”
odbyli 2-godzinnà wycieczk´ po centrali
Banku Handlowego
S.A. (Citi Handlowy).
Dzi´ki uprzejmoÊci tego wspó∏organizatora
projektu mogli zwiedziç z przewodnikiem
techniczne serce banku – Serwerowni´
i Telefoniczne Biuro
Obs∏ugi Klienta – CitiPhone. Dzieci mia∏y okazj´ zobaczyç, jak wyglàda obs∏uga klienta przez telefon oraz – co by∏o
dla nich najfajniejsze – mog∏y za∏o˝yç s∏uchawki
i wykonaç kilka telefonów do siebie nawzajem.
Kolejnym punktem zwiedzania by∏o poznanie
bankomatu „od kuchni” i samodzielne korzystanie z niego. Ka˝dy uczeƒ za pomocà karty i zapami´tanego PIN-u dokona∏ wyp∏aty pi´çdziesi´cioz∏otowego banknotu testowego.
Autorzy:
Barbara ˚bikowska – nauczyciel kszta∏cenia
zintegrowanego i wychowawca kl. IIIa w SP 172,
Wychowawcy klas trzecich w SP nr 173,
Danuta Midziak i Monika D´bicka z SP 174
Opracowanie:
Redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich”

nansowych.
Wraz
z przewodnikiem mi´dzygalaktycznej podró˝y dzieci odwiedzi∏y planety „Grosik”,
„Portfelik”, „Skarbonka”, „Zabawka” i „Z∏otówka”, z ka˝dej z nich
wynoszàc cennà na
ca∏e ˝ycie wiedz´.
W´drówka po planetach i towarzyszàca jej
piosenka da∏a trzecioklasistom niezapo-

HAPPY BABY
Wózki i foteliki samochodowe
Bezpieczne foteliki:
MAXI-COSI, CONCORD,
RECARO, ROEMER
Najlepsze wózki w jednym
miejscu! Dystrybutor
MACLAREN, zawsze pe∏na oferta, konkurencyjne ceny.

Zapraszamy: pon-pt 9.00-18.00, sob 8.00-13.00

Weso∏a-Zielona, ul. Pstrowskiego 1
kontakt: 503-156-126
Sprzeda˝ internetowa: WWW.HAPPYBABY.PL
DOSTAWA KURIEREM W 24 GODZINY!
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Âwi´to Niepodleg∏oÊci w SP 174
9 listopada w SP 174 by∏o gwarno i weso∏o.
PrzygotowywaliÊmy si´ do obchodów Âwi´ta
Niepodleg∏oÊci. Uczniowie wraz z nauczycielami
dekorowali sale i szkolne korytarze. Mo˝na by∏o

obejrzeç gazetki, na których widnia∏y krajobrazy
z ró˝nych stron naszej ojczyzny, bia∏e or∏y z kó∏ek, wykonane przez dzieci ze szkolnego ko∏a
origami, czy nasze narodowe flagi wyci´te z kolorowego papieru.
Przed uroczystoÊcià çwiczyliÊmy Êpiewanie
hymnu, oczywiÊcie w postawie na bacznoÊç.

OdpowiedzieliÊmy te˝ na apel Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej i wykonaliÊmy kotyliony,
które ozdobi∏y nasze galowe stroje 10 listopada,
kiedy to w szkole obchodziliÊmy Âwi´to Niepodleg∏oÊci. Wtedy zebraliÊmy si´ w sali
gimnastycznej na uroczystym apelu.
Dyrektor szko∏y Pan Pawe∏ Krajewski
powita∏ zebranych, przypomnia∏ genez´
Âwi´ta i z∏o˝y∏ wszystkim ˝yczenia.
Uczniowie klasy IV wraz z wychowawczynià Panià Bo˝enà Dawiec, przygotowali program artystyczny o czasach, kiedy to nasz kraj by∏ pod zaborami i o tym, jak trudno si´ wtedy Polakom ˝y∏o.
ÂpiewaliÊmy te˝ znane pieÊni patriotyczne, a przygrywa∏ nam na keyboardzie nauczyciel muzyki Pan Jan Potyra∏o.
14 listopada uczestniczyliÊmy w jednym
z miesi´cznych koncertów, jakie sà organizowane na terenie naszej szko∏y. By∏ to koncert pod
tytu∏em „Jak Polska odzyska∏a niepodleg∏oÊç...”.

„Robusie” Ma∏ymi
Odkrywcami
Trwajàcy rok szkolny przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zosta∏ og∏oszony „Rokiem
Szko∏y z Pasjà”. W zwiàzku z tym w Przedszkolu RobuÊ realizujemy zaj´cia, podczas których
nasi podopieczni poznajà zasady dzia∏ania ró˝nych elementów otaczajàcego nas Êwiata.
W Êwiat „magii codziennoÊci” Robusiaki
wciàgane sà przez wykwalifikowanych instruktorów, ubranych w laboratoryjne fartuchy. Razem z dzieçmi wykonujà eksperymenty i ciekawe doÊwiadczenia, przy okazji wyjaÊniajàc
wszystkie zwiàzane z nimi zjawiska.

Ewa Knop

Podczas zaj´ç dzieci Êwietnie si´ bawià, w∏asnor´cznie wykonujàc ekscytujàce doÊwiadczenia naukowe i poprzez praktyk´ poznajà Êwiat fizyki, biologii, chemii i techniki. Ta forma zaj´ç
aktywizuje i pobudza myÊlenie dzieci. Przedszkolaki, na podstawie obserwacji, same wyciàgajà wnioski, a prowadzàcy tylko dostarcza ciekawych tematów.
Podczas ostatnich warsztatów dzieci nauczy∏y si´, jak zrobiç b∏yskawic´, dowiedzia∏y si´,
skàd si´ biorà trz´sienia ziemi, jak powstajà tornada i huragany, jak wybuchajà wulkany.
Wszystkie przedszkolaki wiedzà, ˝e takie zabawy sà niebezpieczne i nie nale˝y si´ w nie bawiç bez obecnoÊci doros∏ych, chyba ˝e sà to
Warsztaty Szalonego Naukowca – wspania∏y
sposób na po∏àczenie nauki z zabawà. Dzieci
uwielbiajà takà form´ zaj´ç i z niecierpliwoÊcià
czekajà na nast´pne.
mgr Beata Chalecka – nauczyciel

Artykuły Wyposa˝enia Wn´trz
Garnki • Patelnie • Sztuçce
No˝e • Czajniki • Akcesoria kuchenne
Zestawy do grilla, wina itp.
Porcelana – LUBIANA, CHODZIE˚

• Zestawy obiadowe •
• Serwisy do kawy i herbaty •
Doskonałe na prezenty!!! Zapraszamy!
STARA MI¸OSNA
SULEJÓWEK
Nowo Otwarty Sklep!
ul. Pogodna 27
ul. Dworcowa 72
przy rondzie z ul. Jana Paw∏a II
tel. 22 783-39-57
pon–pt 1230-1800, sob 1000-1400
pon–pt 1030-1800, sob 1000-1400
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NAUKA JAZDY kat B
1080 zł
Cena obejmuje:  podr´czniki
 wykłady (sobota-niedziela) w 1 weekend
 30 godzin jazd
 badania lekarskie

OBÓZ - WCZASY Z PRAWEM JAZDY 14 dni
zakoƒczone egzaminem paƒstwowym w ŁOM˚Y.

Podkowa Auto Szkoła

ul. Azaliowa 37, 05-077 Warszawa (100 m od ul. Pogodna)
tel. 509 666 468 , 508 050 629
www.oskpodkowa.pl

Klinika Medi
MediDerm
Derm

Lecznica Stomatologiczna

ELIXIR
ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej) Warszawa–Weso∏a
tel. (22) 773 21 12, (22) 795 74 62

Bezp∏atny przeglàd (doroÊli 2 x w roku, dzieci 3 x w roku)
Oferujemy kompleksowe leczenie dzieci i doros∏ych:
+
+
+
+

Leczenie zachowawcze
+ Zabiegi estetyczne
Protetyka
+ Leczenie ortodontyczne
Chirurgia
+ Implantologia
Diagnostyka radiologiczna na miejscu
(Pantomogram, Rtg cyfrowe)

Godziny otwarcia: pon–pt 900–2000, sobota 900–1300

dr Roman Proƒczuk
ul. Marsa 130 lok. 9, 04-470 Warszawa

PROMOCJA
do koƒca stycznia WYBIELANIE Z¢BÓW

Medycyna Estetyczna - Dermatologia

1000 z∏ TERAZ TYLKO

399 z∏

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

+ Wybielanie z´bów najskuteczniejszà amerykaƒskà lampà Beyond.
+ Jedyna technologia umo˝liwiajàca wybielanie z´bów podczas

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

Mo˝liwoÊç p∏atnoÊci kartà
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jednej wizyty.
+ Pi´kny uÊmiech w ciàgu 30 minut.
+ Z´by bielsze o 5 do 8 odcieni.

+

www.lecznica-elixir.pl

+
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Jak mieszkajà Polacy
– wywiad z Katarzynà Szaszkiewicz z Pogotowia Wn´trzarskiego
Skàd w ogóle wzià∏ si´ pomys∏ na takà
dzia∏alnoÊç jak Pogotowie Wn´trzarskie? Zauwa˝y∏y Panie, ˝e Polacy potrzebujà pomocy
w urzàdzaniu?
Pogotowie Wn´trzarskie to zespó∏ doÊwiadczonych architektów wn´trz, którzy jadà na wezwanie klientów do ich domów/mieszkaƒ i na
miejscu projektujà zmiany w zastanych wn´trzach lub decydujà jak urzàdziç nowe. Prowadzàc pracowni´ projektowania wn´trz zauwa˝y∏yÊmy, ˝e na wynaj´cie architekta wn´trz staç
nielicznych. Marzy∏yÊmy o tym, by ta us∏uga
sta∏a si´ ogólnie dost´pna, bo Polacy zdecydowanie potrzebujà pomocy w urzàdzaniu. Mówiàc górnolotnie – chcia∏yÊmy przyczyniç si´ do
zmiany wyglàdu polskich mieszkaƒ i domów. Na
sam pomys∏, oprócz misji o której wspomnia∏am, z∏o˝y∏o si´ kilka rzeczy. Po pierwsze: nasz
charakter – szybko podejmujemy decyzje projektowe. Po drugie: wspó∏praca z programem telewizyjnym „Dekoratornia”, gdzie nauczy∏yÊmy
si´ pracowaç bez rysunków i wizualizacji, tylko
szkicujàc i wybierajàc konkretne elementy wyposa˝enia wn´trz z konkretnych próbników.
I wreszcie nasza potrzeba kontaktu z ludêmi – lubimy ludzi i lubimy im pomagaç. Wierzymy, ˝e
spotkanie z drugim cz∏owiekiem, i to w miejscu
gdzie mieszka, jest bezcennym êród∏em informacji i inspiracji.
Jak du˝à popularnoÊcià cieszà si´ takie
us∏ugi wÊród Polaków?
Zainteresowanie jest coraz wi´ksze. Ciekawe
jest to, ˝e jak ju˝ si´ ktoÊ dowie o istnieniu pogotowia wn´trzarskiego, to nietrudno go przekonaç by skorzysta∏ z naszych us∏ug. Jest to us∏uga dla ka˝dego, kto chce zmieniç swój dom lub
mieszkanie, bàdê urzàdziç nowe.
Jakie zmiany w projektowaniu mieszkaƒ
przez Polaków zauwa˝y∏y Panie na przestrzeni ostatnich lat?
Zmian jest du˝o. Mi´dzy innymi Polacy wreszcie docenili przejÊciowe rozwiàzania. Dawniej
wszystko by∏o planowane na lata i mimo solidnej
konstrukcji cz´sto nie wytrzymywa∏o próby czasu,
ze wzgl´du choçby na wyglàd czy zmieniajàce si´
potrzeby domowników. Coraz cz´Êciej odchodzimy te˝ od budowy i urzàdzania domów wielopokoleniowych. Nawet jak ktoÊ buduje taki dom, to
urzàdzajàc wn´trza stara si´, by w przysz∏oÊci
mo˝na by∏o w ∏atwy sposób wydzieliç osobne
mieszkanie. Równie˝ naturalnà konsekwencjà
otwarcia na Êwiat jest dà˝enie Polaków, by do domu zaprosiç fajniejszy design. Odchodzà w niepami´ç tapczan pó∏ki, wersalki i mebloÊcianki...
Jak mieszkajà Polacy i jakie pope∏niajà
b∏´dy w urzàdzaniu?
OczywiÊcie trudno jednoznacznie odpowiedzieç na to pytanie – bo mieszkajà bardzo ró˝nie. Niewàtpliwie te˝ ci, co nas zapraszajà, majà
szczególnà otwartoÊç na zmiany i wra˝liwoÊç
– tzn. nie chcà mieszkaç byle jak, ale z racji braku doÊwiadczenia, talentu czy Êrodków nie wie-

dzà co zrobiç by ich mieszkania by∏y pi´kne.
Wed∏ug mnie najcz´stszym b∏´dem Polaków jest
zachowawczoÊç i wybieranie bezpiecznych rozwiàzaƒ – np. jak Êciany nie sà bia∏e to w 90%
mieszkaƒ oblewamy je kolorem kremowym, zapominajàc, ˝e kolorów sà setki i jest to fantastyczny, niedoceniany i niedrogi sposób na
spektakularne zmiany. Drugi b∏àd to wiara w stereotypy, np. ˝e kolor ciemny zaciemnia i zmniejsza pomieszczenie, tymczasem z doÊwiadczenia
wiemy, ˝e cz´sto bywa odwrotnie – jedna bardzo ciemna Êciana w pomieszczeniu powoduje,
˝e inne Êciany sà odbierane jako jaÊniejsze. Pope∏niamy tak˝e sporo b∏´dów w ustawieniu mebli, chocia˝ to si´ wyraênie zmienia si´ na plus.
Mo˝e na koniec wspomn´ jeszcze o b∏´dzie wizualnym – za cz´sto kupujemy komplety mebli.
Tymczasem mieszanka stylów wyglàda po prostu lepiej i naturalniej. OczywiÊcie istniejà te˝ inne niedociàgni´cia, których nie da∏oby si´ zmieÊciç w jednym wywiadzie...
Mo˝e zatem zapytam o plusy, co Polacy robià fajnego we wn´trzach?
Prawie wszyscy chcà mieç przytulnie, a nie na
si∏´ designersko i zimno. Mimo, ˝e w ramach pogotowia wn´trzarskiego obs∏ugujemy klientów
o ró˝nej zasobnoÊci portfela, nie spotka∏yÊmy te˝
osób które urzàdzajà domy/mieszkania na pokaz.
Odwiedzi∏yÊmy tak˝e wiele domów w których
bardzo si´ dba o dzieci – rodzice rozumiejà ich
potrzeby i przy podejmowaniu decyzji liczà si´
z ich zdaniem. Cz´sto zwracamy uwag´ na
wymagania posiadanych przez nas zwierzaków.
Bardzo mi∏e jest te˝ to, ˝e du˝o naszych klientów
ma jakieÊ pasje, przy czym nie jest istotne czy to
jest gotowanie, czy uprawa ogrodu czy mo˝e
czytanie lub jakiÊ sport – istotne jest tylko to, ˝e
coÊ ich poch∏ania, co staje si´ dla nas architektów inspiracjà do projektowania ich wn´trz.

Jakie majà Panie uniwersalne rady dla ludzi urzàdzajàcych mieszkania?
W projektowaniu wn´trz trudno o rady uniwersalne, ale spróbuj´. Na pewno warto to, co
zostaje na lata, wybieraç takie, by si´ szybko nie
znudzi∏o, a z doÊwiadczenia wiemy, ˝e nudzà si´
szybciej ostre kolory ni˝ np. neutralne czy przygaszone. Tu jest miejsce na bezpieczne rozwiàzania – bia∏e meble kuchenne czy drzwi i d´bowe deski pod∏ogowe to ponadczasowa klasyka.
Warto natomiast poszaleç w kolorach, tapetach
i fototapetach – czyli w ok∏adzinach Êciennych,
które po pierwsze sà tanie, po drugie ∏atwo je
zmieniç a wybór odcieni jest imponujàcy. To naj∏atwiejszy i niedrogi sposób na zmian´ wn´trza.
Do rad uniwersalnych warto dodaç uwagi
o oÊwietleniu. Po pierwsze pami´tajmy, ˝e jest
ono bardzo wa˝ne i warto przemyÊleç jaki efekt
Êwiecenia chcemy uzyskaç, a dopiero potem
decydowaç si´ na konkretnà opraw´ oÊwietleniowà, zwanà potocznie lampà. Pami´tajmy zatem, ˝e wa˝niejszy jest efekt Êwiecenia ni˝ jego
ubranko, czyli lampa. I na koniec chcia∏abym namówiç Paƒstwa do wieszania na Êcianach obrazów, zdj´ç czy grafik – taka ekspozycja cz´sto
ustawia wn´trze i czyni je przytulniejszym.
Rozmawia∏a Martyna Nowosielska

Wystarczy tak niewiele, by
pomóc niedo˝ywionym dzieciom
Co czwarte polskie dziecko ˝yje w ubóstwie.
Problem dotyka nie tylko tzw. „marginesu spo∏ecznego”, jak to si´ stereotypowo uwa˝a, ale
ca∏ej Polski. Fundacja „Razem Lepiej” zorganizowa∏a Dzieƒ Dobrego G∏oda, aby bezpoÊrednio
pomóc dzieciom ˝yjàcym w biedzie.
Akcja ma za zadanie poszerzyç ÊwiadomoÊç spo∏ecznà dotyczàcà problemu
g∏odu w naszym kraju. Jej
g∏ównym celem jest bezpoÊrednia walka z g∏odem,
a ideà: dziel´ si´ z g∏odujàcymi tym, co wyda∏bym jednego dnia na ˝ywnoÊç dla siebie. Zaoszcz´dzone w ten sposób pieniàdze mo˝na wp∏acaç na konto akcji: ALIOR
BANK 70 2490 0005 0000 4600 6088 5290

(w tytule wp∏aty wpisujàc „DAR”) lub wysy∏ajàc
sms o treÊci „DAR” na nr 73165 (ca∏kowity koszt
wiadomoÊci 3 z∏ + VAT).
Jeden sms to jeden posi∏ek dla g∏odnego dziecka.
Zgromadzone Êrodki przeznaczone zostanà na ˝ywnoÊç dla g∏odujàcych
w naszym kraju oraz na
pomoc dla nich, by sami mogli zapewniç sobie
utrzymanie.
Honorowy patronat nad
akcjà objà∏ Rzecznik Praw Dziecka.
Wi´cej informacji na stronie: www.ddg.org.pl
Fundacja „Razem Lepiej”
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Auto Kot
Twój partner na drodze

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa

Mechanika pojazdowa
Blacharstwo-lakiernictwo

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

Stacja Kontroli
Pojazdów
Pomoc drogowa

w w w. b e l l d e r m a . p l

Dr Oksana Zarewicz
Gabinet Dermatologii Ogólnej i Estetycznej
Trakt Lubelski 275, 04-766 Warszawa
Tel. 500 516 318

Wypozyczalnia
samochodów

Nowości w Gabinecie Bellderma
O Pelleve (metoda radiage) – odmładzanie w krótkim czasie bez rekonwalescencji (trudne okolice: okolice oczu, owal twarzy, szyja, dekolt, brzuch,
wewnętrzna strona ramion)

O Laser frakcyjny CO2 (odmładzanie, leczenie blizn i rozstępów)
O Radiochirurgia ( szybkie i bezbolesne usuwanie zmian skórnych)
O Zamykanie naczynek krwionośnych (RF – fale radiowe)
Wiedza, doświadczenie i życzliwość w służbie zdrowia i urody

Serdecznie zapraszamy

Wielgolas Duchnowski 66
05-074 Halinów
tel. 22 783 78 54
tel. alarmowy: 600 222 134
www.autokot.com.pl

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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przed przyjazdem do Krzy˝owej
i Mszà Pojednania modli∏ si´ o pokój kanclerz Helmut Kohl.
Oprócz „˝ywych” lekcji historii i wycieczek
znaleêliÊmy te˝ czas na wspólnà zabaw´ i rekreacj´. Mile wspominamy ognisko i pieczenie
kie∏basek oraz dyskotek´. Wspólnie odprawiliÊmy te˝ „taniec o pogod´”. Chyba pomóg∏, bo
do koƒca pobytu rozkoszowaliÊmy si´ wspania∏ym s∏oƒcem. W przerwach mi´dzy zaj´ciami wygrzewaliÊmy si´ na trawniku przed „Pa∏acem”. Wieczory sp´dzaliÊmy na integracji
grupowej.
Nasz pobyt szybko minà∏. Przyszed∏ czas
na po˝egnanie. ˚al nam by∏o opuszczaç Krzy˝owà. Na koniec zaÊpiewaliÊmy naszym niemieckim kolegom: „Tschüß, auf Wiedersehen!”
JesteÊmy przekonani, ˝e nasze pokolenie ma
ogromne znaczenie dla pokojowego kszta∏towania przysz∏oÊci Europy. Odbywaç si´ to powinno poprzez spotkania m∏odzie˝y, a tym samym poznawanie kultury i tradycji narodów,
budowanie wzajemnego zrozumienia i poszanowania innoÊci.
Spotkanie z niemieckà m∏odzie˝à zosta∏o dofinansowane ze Êrodków Polsko-Niemieckiej
Wspó∏pracy M∏odzie˝y.

M∏odzie˝ „Bu∏haka” w Krzy˝owej

WÊród wielorakich utworów mo˝na by∏o us∏yszeç „Taniec w´gierski” J. Brahmsa w wykonaniu Oli Kornowicz z klasy 5a czy „Ró˝owà Panter´” Manciniego zaprezentowanà przez Maksa
Minchberga z klasy 4b.
Oprócz muzyki klasycznej zebrani melomanii
delektowali si´ utworami wspó∏czesnymi: „The
show” Lenki czy „Stacja Warszawa” zespo∏u
Lady Pank.
SSP 12

Adopcja na odleg∏oÊç w SP 174
W tym roku szkolnym SP174 w Weso∏ej równie˝ w∏àczy∏a si´ w program Adopcji na odleg∏oÊç Salezjaƒskiego OÊrodka Misyjnego.
Przypomn´: Adopcja na odleg∏oÊç to duchowa opieka nad najubo˝szymi dzieçmi i m∏odzie˝à z krajów misyjnych oraz pomoc materialna
w ich kszta∏ceniu.
ZobowiàzaliÊmy si´ do pokrycia kosztów nauki przedszkolaków i dzieci z m∏odszych klas
szko∏y podstawowej w Saint James Pre-School
w Mansie. Szko∏´ w 2007 roku otworzy∏y siostry
salezjanki. Ucz´szczajà do niej najubo˝sze dzieci, które sà uczone przez nauczycieli Êwieckich,
cz´sto by∏ych podopiecznych sióstr.
Pienià˝ki dla przyjació∏ z Mansy zbieramy
do skarbonek stojàcych w salach. Nasi uczniowie ch´tnie wspomagajà dzieci, wrzucajàc
do nich niewielkie kwoty.
Salezjaƒski OÊrodek Misyjny przesy∏a je misjonarzom, którzy kupujà pomoce naukowe,
przybory i podr´czniki szkolne, a tak˝e, w razie
zaistnienia takiej potrzeby, jedzenie, przybory
toaletowe, odzie˝ oraz inne niezb´dne rzeczy

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

dla uczniów z Mansy.
Pragniemy bli˝ej poznaç dzieci, dlatego zamierzamy z nimi korespondowaç. Na Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia wyÊlemy im rysunki i ˝yczenia.
Salezjaƒski OÊrodek Misyjny b´dzie informowa∏ nas o tym, co dzieje si´ w oÊrodkach misyjnych na ca∏ym Êwiecie, przesy∏ajàc dwumiesi´cznik „Misje salezjaƒskie”.
Niedawno otrzymaliÊmy te˝ zdj´cia dzieci
z zaadoptowanej placówki, plakaty, naklejki, które wykorzystaliÊmy do zrobienia gazetki o misjach, aby przybli˝yç naszym uczniom problem
biedy w niektórych cz´Êciach Êwiata.
Zach´camy innych do wzi´cia udzia∏u w misyjnym dziele Adopcji na odleg∏oÊç.
Na Êwiecie jest wiele biednych dzieci, którym
mo˝e pomóc osoba indywidualna, rodzina, firma, szko∏a, klasa, stowarzyszenie lub zorganizowana grupa. Ch´tni mogà zg∏osiç si´ do Salezjaƒskiego OÊrodka Misyjnego w Warszawie
przy ul. Korowodu 20 (tel. 22-644-86-78).
Ewa Knop

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

s

25.11.2011 r. w „Bu∏haku” rozbrzmiewa∏y
ró˝ne melodie. A to za sprawà uczniów
klas 4–6, którzy pod opiekà p. Sylwii Kubiak
przygotowali mini – recital z okazji Dnia Muzyki.

Uczniowie oraz Iwona Smolik
– nauczyciel j´zyka niemieckiego

res

Dzieƒ Muzyki

takie proste. Nasz j´zyk ojczysty okaza∏ si´ arcytrudny. Jako ˝e muzyka ∏agodzi obyczaje, naszym or´˝em sta∏a si´ gitara, która zabra∏ ze sobà Maciek. On gra∏, a my nuciliÊmy „Wlaz∏ kotek
na p∏otek...”. I znowu nic! Wyraz „p∏otek” okaza∏
si´ zbyt trudny. A w ogóle Niemcy zacz´li zadawaç mnóstwo (naszym zdaniem) zb´dnych pytaƒ: „A po co ten kotek wlaz∏ na ten p∏otek?”.
W zasadzie my te˝ tego nie wiedzieliÊmy. Sama
melodia przypad∏a im jednak do gustu. JesteÊmy
pewni, ˝e nucà jà do dziÊ.
Wspólnie z niemieckimi kolegami uczyliÊmy
si´ historii. I nie by∏y to zwyczajne lekcje „przy
tablicy”. RozwiàzywaliÊmy quizy, sporzàdzaliÊmy map´ Europy, prowadziliÊmy gr´ terenowà,
gdzie w mieszanych polsko-niemieckich grupach, przemierzajàc okoliczne pola i ∏àki, poznawaliÊmy Krzy˝owà i jej histori´.
Ciekawym punktem ca∏ego programu by∏a
wycieczka do Wroc∏awia. Zwiedzanie odbywa∏o
si´ w formie podchodów. MaszerowaliÊmy wi´c
przez miasto wed∏ug zaznaczonej mapy i po drodze rozwiàzywaliÊmy ró˝ne zadania.
Ogromnym prze˝yciem by∏a wycieczka do KL
Gross-Rosen. Dla wielu z nas by∏o to pierwsze
takie doÊwiadczenie. ZwiedziliÊmy tak˝e KoÊció∏
Pokoju p.w. Trójcy Âwi´tej w Âwidnicy. To tu

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

Wszyscy ju˝ wiedzà, ˝e m∏odzie˝ w „Bu∏haku”
ch´tnie uczy si´ j´zyków obcych. Tym razem
po∏àczyliÊmy nauk´ j´zyka niemieckiego z lekcjà
historii. Uczniowie wzi´li udzia∏ w polsko-niemieckim spotkaniu, które odby∏o si´ w Krzy˝owej. Jest to maleƒka wieÊ na Dolnym Âlàsku. To
tu 12 listopada 1989 r. odprawiona zosta∏a Msza
Pojednania, w której uczestniczy∏ ówczesny
kanclerz Niemiec Helmut Kohl oraz polski premier Tadeusz Mazowiecki. Naszym partnerem
by∏a szko∏a z Hohenmölsen, miejscowoÊci po∏o˝onej ok. 40 km od Lipska.
Wspólnà przygod´ rozpocz´liÊmy od prezentacji obu szkó∏. Zarówno strona polska, jak i niemiecka wiele si´ o sobie dowiedzia∏y. Nasi niemieccy partnerzy okazali si´ mi∏ymi, otwartym
na Êwiat m∏odymi ludêmi.
Kolejne dni up∏ywa∏y nam bardzo pracowicie.
Najpierw postanowiliÊmy nauczyç Niemców j´zyka polskiego. Zadanie wydawa∏o si´ banalne
(przecie˝ wszyscy Êwietnie mówimy po polsku!). Szybko jednak okaza∏o si´, ˝e nie jest to
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OczywiÊcie trzymamy za nich kciuki!
Ju˝ grudzieƒ, czyli inaczej czas
Êwiàt Bo˝ego Narodzenia. W zwiàzku
z tym ju˝ teraz zapraszamy wszystkich czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
na uroczystà harcerskà Msz´ Âwi´tà (zaproszenie
za∏àczamy do artyku∏u), podczas której wspólnie
b´dziemy mogli Êwi´towaç narodziny Jezusa.

Listy do redakcji

WieÊci od Omahy

Szanowny Panie Marcinie
Jak zazwyczaj tak i teraz z zainteresowaniem przeczyta∏em ostatni numer „WiadomoÊci Sàsiedzkich” i jak
co roku na jesieni lektura nie napawa optymizmem.
Przekaz jest prosty – jest êle i b´dzie gorzej :-)
I nie dlatego, ˝e Weso∏a jest dzielnicà wymierajàcà, czy ludzie stàd wyje˝d˝ajà. Wr´cz przeciwnie,
Weso∏a jest populacyjnie najm∏odszà dzielnicà Warszawy. ˚yjà tu ludzie najbardziej dynamiczni, ale te˝
majàcy du˝e aspiracje, m∏ode rodziny i sporo p∏acà
do wspólnego warszawskiego bud˝etu. Skoro zatem
Panu Prezydentowi i Panu Premierowi zale˝y na m∏odym pokoleniu Polaków, to Weso∏a powinna byç
na liÊcie priorytetów inwestycyjnych, bo to inwestycja w przysz∏oÊç. Tak nie jest i nie b´dzie. Liczà si´
du˝e tematy jak Stadion Narodowy, Metro czy Most
Pó∏nocny. Niewàtpliwie te˝ wa˝ne.
To, co teraz napisz´, jest politycznie niepoprawne,
ale olbrzymia kasa, jaka idzie na stadiony pi∏karskie
w Stolicy, pozwoli nam w wielkim stylu przegraç
igrzyska kopania w balona w roku 2012 i b´dzie
wielki wstyd i frustracja, i mieszkaƒcy Weso∏ej z tego zad´cia nic nie majà i mieç nie b´dà.
Niestety to nie tylko chodzi o Stadion Narodowy,
ale o nawyki mentalne urz´dników sto∏ecznego ratusza i olbrzymi apetyt, aby wydawaç nie swoje pieniàdze. W 2002, kiedy nas przy∏àczano do Stolicy, by∏em
przeciw, podobnie jak wielu naszych sàsiadów, i podtrzymuj´ swojà opini´, ˝e na sto∏ecznoÊci Weso∏a
wi´cej straci∏a ni˝ zyska∏a. Wiem te˝, ˝e to politycznie
trudne, zw∏aszcza dla obecnych radnych Weso∏ej, ale
jestem zwolennikiem referendum mieszkaƒców Weso∏ej w sprawie oderwania naszego miasta od Warszawy. Nawet je˝eli nie b´dzie wià˝àce dla Parlamentu, b´dzie sygna∏em dla urz´dników z Centrali, ˝e Weso∏a i inne dzielnice peryferyjne i ich mieszkaƒcy sà
mo˝e wa˝niejsi od wodotrysków pod Pa∏acem Kultury i, pardon, Nauki i trybun stadionów pi∏karskich, nie
tylko narodowych.
Igor Pogorzelski

Miesiàc listopad by∏ dla nas bardzo pracowitym okresem. Podczas Êwi´ta Wszystkich Âwi´tych pami´taliÊmy o instruktorach naszego
szczepu oraz hufca, którzy odeszli na wiecznà
wart´. Co roku w szczególnoÊci odwiedzamy
wspania∏à instruktork´ – Êp. pwd. Agnieszk´
Gawraczyƒskà, która zgin´∏a w wypadku samochodowym w 1998 roku podczas jednego
z obozów harcerskich. W tych dniach wspominaliÊmy tak˝e tych anonimowych harcerzy, którzy zgin´li podczas s∏u˝by Ojczyênie.
Rocznic´ odzyskania niepodleg∏oÊci uczciliÊmy
wspólnie ca∏ym szczepem podczas wieczornicy
harcerskiej, która odby∏a si´ 10 listopada. Na poczàtku wszyscy mieliÊmy okazj´ powtórzyç sobie
krótko histori´ naszej Ojczyzny w doÊç nietypowy
sposób, a mianowicie obejrzeliÊmy film Tomka
Bagiƒskiego pt.: „Animowana historia Polski” (dost´pny w Internecie). Wys∏uchaliÊmy tak˝e uroczystej gaw´dy dotyczàcej prze∏omowych wydarzeƒ z listopada 1918 roku. Prowadzàcy wieczornic´, druh Tomek (dru˝ynowy 420 WDH „Omaha”), dowiód∏ nam, ˝e Âwi´to Niepodleg∏oÊci mo˝e byç obchodzone równie˝ w bardziej nowoczesny sposób. Podczas wieczornicy ka˝dy z nas
stworzy∏ swój w∏asny „Âpiewnik Zine”, zawierajàcy jedne z wa˝niejszych pieÊni patriotycznych,
które mieliÊmy okazj´ zaÊpiewaç wraz z oryginalnym podk∏adem z 1934 (!) roku.
Tyle z wydarzeƒ szczepowych. A co s∏ychaç
u nas? „Anemon”, pion ˝eƒski, obecnie realizuje
si´ artystycznie – tworzymy przeró˝nymi technikami, malujemy, rysujemy, rzeêbimy, a ju˝ nied∏ugo b´dziemy przygotowywaç si´ do w∏asnego
przedstawienia, które wystawimy podczas wigilii
szczepowej. A ch∏opcy, czyli pion pn. „Burza”,
naprawd´ twardo trenujà i przygotowujà si´
do Memoria∏u Genera∏a Maczka, czyli inaczej harcerskich zawodów pi∏ki no˝nej (ju˝ 19 listopada).

Czasem sobie myÊl´, czemu z góry komuÊ przypisuje si´ jakieÊ poglàdy, nawet nie rozmawiajàc z nim
na dany temat. W tym przypadku chodzi o za∏o˝enie,
˝e radni naszej Dzielnicy byliby przeciwni od∏àczeniu
Weso∏ej od Warszawy. A warto by by∏o pami´taç, ˝e
spora cz´Êç obecnego sk∏adu rady w goràcym okresie 2002 r., kiedy to wa˝y∏a si´ przysz∏oÊç Weso∏ej jako samodzielnego miasta, jednoznacznie opowiada∏a
si´ przeciw w∏àczeniu do Warszawy. Ostatnie lata pokaza∏y, ˝e wysuwane przez obie strony argumenty
i obawy w cz´Êci si´ potwierdzi∏y, a w cz´Êci okaza∏y si´ nietrafione. Trudno dziÊ o jednoznaczny bilans,
czy Weso∏ej si´ op∏aci∏o. By∏o kilka „lat t∏ustych”, teraz nadchodzà bardzo „chude”. StraciliÊmy sporo ze
swojej samodzielnoÊci, zyskaliÊmy troch´ w innych
dziedzinach (komunikacja, s∏u˝ba zdrowia...).
Ale te wszystkie rozwa˝ania sà i tak wtórne, wobec
spraw formalnych. Bowiem zanim zaczniemy kolejnà
ods∏on´ debaty „razem czy osobno” warto pami´taç,
˝e o podziale gminy decyduje Premier, po pozytywnym wypowiedzeniu si´ mieszkaƒców gminy w referendum. Ca∏ej gminy. A w naszym przypadku ca∏à
gminà jest ca∏a Warszawa. JakoÊ nie jestem w stanie
sobie wyobraziç, jak 30% warszawiaków (a tyle jest
niezb´dne dla wa˝noÊci referendum) – mieszkaƒców
Bemowa, Ursynowa, Targówka... – wybiera si´ na referendum w sprawie od∏àczenia Weso∏ej od Warszawy. Wi´ksze szanse widzia∏bym w zmianie ustawy
warszawskiej, choç to tak˝e bardzo daleka droga, ale
chocia˝ mielibyÊmy wielu sprzymierzeƒców, wÊród
mieszkaƒców innych dzielnic obrze˝a Warszawy.
Marcin J´drzejewski
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Czuwaj!
Maria Kwiatkowska
P. S. Drogi Czytelniku! JeÊli jesteÊ zainteresowany zapisaniem swojej pociechy do 420 WDH
„Omaha”, skontaktuj si´ z nami! Pion ˝eƒski –
Maria Kwiatkowska, tel. 669 037 978 lub e-mail:
maria.kwiatkowska@pragapoludnie.zhp.pl, pion
m´ski – Tomasz Wachowicz, tel. 604 107 286
lub e-mail: tomasz.wachowicz@gmail.com.

Zaproszenie
420 Warszawska Dru˝yna
Harcerska „Omaha” na zaszczyt
zaprosiç wszystkich mieszkaƒców Weso∏ej oraz harcerskich
sympatyków na harcerskà wigi lijnà Msz´ Âwi´tà Szczepu 420
Warszawskich Dru˝yn Harcerskich i Gromad Zuchowych im.
Pu∏ku Armii Krajowej „Baszta”,
która odb´dzie si´ 17 grudnia
2 0 1 1 r o k u o g o d z i n i e 18.00
w KoÊciele OpatrznoÊci Bo˝ej
w Warszawie–Weso∏ej przy ul.
Piotra Skargi 2.
Czuwaj!

Dzieƒ Zdrowego ˚ywienia w SP 171
Jesieƒ to czas zbioru plonów z pól, sadów
i ogrodów. W tym roku Dzieƒ Zdrowego ˚ywienia
up∏ynà∏ nam pod has∏em „Dary jesieni”. PostanowiliÊmy promowaç polskie warzywa i owoce, które w∏aÊnie jesienià sà najsmaczniejsze. Dzieƒ 16
listopada rozpoczà∏ si´ przedstawieniem pt. „Dary
jesieni” przygotowanym przez kl. IIa i IIb pod kierunkiem p. Ewy Kacprzak i p. Bogumi∏y Jaroch.
Dzieci z przej´ciem recytowa∏y wiersze, taƒczy∏y
i Êpiewa∏y piosenki dla kolegów z klas 0–III, nauczycieli i rodziców. Tego dnia mia∏o miejsce podsumowanie szkolnego konkursu pt. „Ludzik z darów jesieni”. Uczniowie z klas 0–III wykazali si´ talentami plastycznymi i pomys∏owoÊcià. SpoÊród 80 prac komisja wyró˝ni∏a 22, którym przyzna∏a pierwsze miejsca. Pani dyrektor Bogumi∏a
Banasiak-Kowalik wr´czy∏a laureatom dyplomy
i ksià˝ki oraz wszystkim uczestnikom konkursu
nagrody pocieszenia sponsorowane przez Sklepik
Szkolny. Wszyscy uczniowie klas 0–III otrzymali

jab∏ka, a w klasach odby∏y si´ zaj´cia na temat
zdrowego od˝ywiania. Dzieci uczy∏y si´ przygotowywaç posi∏ki podczas praktycznych zaj´ç.
Zdrowe i racjonalne ˝ywienie jest warunkiem
prawid∏owego rozwoju ka˝dego dziecka. Wszelkie
nieprawid∏owoÊci prowadzà do zaburzeƒ, nadwagi i oty∏oÊci. W naszej szkole w ciàgu ca∏ego roku
podejmowane sà liczne dzia∏ania promujàce zdrowe od˝ywianie. Uczniowie codziennie spo˝ywajà
Êniadania ze swoimi nauczycielami w klasach.
Otrzymujà mleko, warzywa i owoce, poniewa˝
szko∏a uczestniczy w programach: „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”. Sklepik Szkolny prowadzi
sprzeda˝ zdrowych napojów i produktów spo˝ywczych. Dzieci majà mo˝liwoÊç korzystania ze Êniadaƒ, obiadów i podwieczorków w szkolnej sto∏ówce. Szko∏a organizuje równie˝ do˝ywianie uczniów
z rodzin o niskich dochodach.
Bogumi∏a Jaroch
Ewa Kacprzak
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PRACE WYSOKOÂCIOWE

„PO LINIE”

Faktura VAT

☎ 513-148-238, 606-808-358
• ODÂNIE˚ANIE DACHÓW, POSESJI
• WYCINANIE, PODCINANIE DRZEW

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

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

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

§

✔
✔

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

REGENERACJA MAGLOWNIC
DO WSZYSTKICH TYPÓW SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH
G WA R A N C J A N A R O K

Tel. 795-104-208

US¸UGI ELEKTRYCZNE

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

O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY

Us∏ugi hydrauliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
- przeglàdy i naprawy kominiarskie

tel. 696-321-228

LAGUNA – PRALNIA WODNA
SPECJALIZUJEMY SI¢ W PRANIU WODNYM: kurtek
i ko∏der puchowych, kocy, narzut, zas∏on i firanek
PRANIE WODNE Z MAGLEM – 10 z∏,
M A G I E L – 6 z ∏ , G A R N I T U R – 3 1 ,8 0 z ∏
➤

Posiadamy us∏ug´ PRANIA CHEMICZNEGO
NOWA US¸UGA: pranie dywanów obustronne,
metodà „na wskroÊ”, przy u˝yciu du˝ej iloÊci wody
maszynà pioràcà – 17 z∏ za 1m2

Do 31 grudnia promocja na ubrania zimowe!
tel.

888 146 230

☛ TERAPIA MANUALNA
☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

www.silczuk-hydraulika.pl

➤

tel. 0 500 322 255 – Jan Stachyra

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

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

➤

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.

Warszawa-Weso∏a
ul. Sezamkowa 30

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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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

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

DETEKTYW

Licencja
nr 0000505

Us∏ugi dla osób prywatnych i firm:
– rozwody, majàtek, wiarygodnoÊç biznesowa, badania
antypods∏uchowe, ekspertyzy, doradztwo, inne.
tel. 022 7730028
fax 022 7730029

www.renoma2.com.pl

TA XI - WESO¸ A
tel.

22 773 70 31, kom. 601 220 910
APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

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

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

tel.

602-174-916

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

JEDYNY KLUB W WARSZAWIE
GDZIE MO˚ESZ SKORZYSTAå Z NOWEJ
REWELACYJNEJ METODY ODCHUDZANIA
I KSZTA¸TOWANIA SYLWETKI

606 693 002
533 483 688
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www.mambo-fitness.pl

22 745-55-00

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl
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www.konstans.com.pl
Mieszkania z 2001 r. przy ul. Pogodnej 26.
Âwietna lokalizacja. Dobrze zarzàdzana wspólnota.
Cicha okolica. Budynek po generalnym remoncie w 2011 r.

...z myÊlà o potrzebach kobiet

SI¸OWNIA•FITNESS•TANIEC•GIMNASTYKA
TYLKO U NAS:

EROTIC DANCE!
ZUMBA FITNESS!
DNI OTWARTE W GRUDNIU – DLA NOWYCH
KLIENTEK WST¢P WOLNY:
• SI¸OWNIA – W KA˚DY CZWARTEK 8:00–18:00
• FITNESS, YOGA, TANIEC – W KA˚DÑ SOBOT¢ 9:00–15:00

Dost´pne lokale:
• 74,95 m2, parter, gara˝ podziemny w cenie mieszkania – 6200 zł/m2
• 31,42 m2, I pi´tro, 2 pokoje – 6500 zł/m2
• 50,36 m2, I pi´tro, 2 pok. – 6500 zł/m2
• 67,69 m2, I pi´tro, 3 pok. – 6300 zł/m2
• 62,27 m2, II pi´tro – 6300 zł/m2
• 67,69 m2, parter – 6300 zł/m2
• 75,83 m2, parter – 6300 zł/m2
• 67,69 m2, I pi´tro – 6600 zł/m2
• 35,26 m2, I pi´tro – 6600 zł/m2
• 50,40 m2, I pi´tro, 2 pok. – 5850 zł/m2*
• 75 m2, 3 pokoje, parter – 5000 zł/m2*
• 74 m2, 3 pokoje, II pi´tro, gara˝ w cenie mieszkania, 6284 zł/m2*
Do ka˝dego mieszkania przynale˝y miejsce postojowe w gara˝u
podziemnym oraz komórka lokatorska.

KONSTANS NIERCHOMOÂCI

Stara Mi∏osna

fitnessart.pl

ul. Trakt Brzeski 60/60a

Tel. (22) 773-14-33

05-077 W-wa–Wesoła, ul. Jeêdziecka 21F, lok. 18

 509 288 007, (22) 401 33 33

Dla czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich” atrakcyjne warunki współpracy!
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Oferujemy tradycyjnà pizz´ włoskà
wypiekanà w piecu opalanym drewnem.
NOWOÂå – zapraszamy na tradycyjne
potrawy polskie, domowe ciasta.
Oferujemy catering Êwiàteczny!!!
Organizujemy wigilie firmowe!!!
Wi´cej informacji na www.carmelo.pl

motortest®
Krzysztof
Krzysztof Szadkowski
Szadkowski
rok
rok za∏.
za∏. 1979
1979

30

Salon przy ul. Hynka 2a, Warszawa-Ok´cie
Godziny otwarcia: pon.–pt. 90000–180000, sob. 90000–150000.

tel./fax 22 868-01-21

www.motortest.com.pl
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Prosimy przesy∏aç je e-mailem na adres:

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
NIERUCHOMOÂCI
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice
Starej Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan
surowy pokryty blachà. Tel. 503 730 158.
◗ Sprzedam BEZPOÂREDNIO mieszkanie
czteropokojowe, 84,9 m2 przy ul. GoÊciniec. Kontakt: 609 578 728.
◗ Sprzeda˝ – dzia∏ka w centrum Weso∏ej 567m2, cena: 415 tys. tel. 507 952 121.
◗ Sprzeda˝ – Weso∏a 1/2 bliêniaka 160m2 na
dzia∏ce 221 m2 wysoki standard wykoƒczenia, cena: 850 tys. Tel. 507 952 121.

AP.KOMINKI
Kominki – Remonty – Wykoƒczenie wn´trz
tel. 502-729-447
http://ap-kominki.blogspot.com/
1/11

◗ Wynajm´ od stycznia mieszkanie dwupoziomowe o pow. 100 m2 w bloku przy ul.
Jana Paw∏a II przy przystanku autobusowym. Mieszkanie na III pi´trze, umeblowane i ze sprz´tem AGD. tel. 500-103-371,
509-070-077.
◗ Kupi´ mieszkanie 50-60 m Warszawa
i okolice, dobry dojazd, infrastruktura, niska zabudowa. tel. 609 097 972.
◗ Poszukuj´ mieszkania 3-pok. do wynaj´cia
tel. 693-635-853
◗ Dzia∏k´ 900m2 w Weso∏ej ul. Mickiewicza
sprzedam, bardzo atrakcyjna oferta w po∏àczeniu z budowà domu wg indywidualnego projektu tel. 501 015 598.
◗ Do wynaj´cia lokal 75m2 Weso∏a-Zielona
na cichà dzia∏alnoÊç lub mieszkanie w domu z niezale˝nym wejÊciem 1500z∏/m-c
plus op∏aty. Tel. 514 290 994.
◗ Kobieta pracujàca i uczciwa bez na∏ogów
poszukuje ma∏ego pokoju do wynaj´cia,
mo˝e byç w zamian za pomoc starszej
osobie. Telefon 792 943 702.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà, zalesionà
w Józefowie, Michalinie, rejon ul. Granicznej o pow. 2 000 m2. Cena 450 PLN/m2.
Tel. 515 242 046.

◗ Sprzedam segment bezpoÊrednio w Stare
Mi∏osniej przy ul. Jana Paw∏a II, ∏adnie wykoƒczony tel. 0 692 977 947
◗ Poszukuj´ pokoju do wynaj´cia na terenie
Starej Mi∏osnej. W rozliczeniu mo˝e byç
pomoc starszej osobie. tel. 792 943 702.
◗ Wynajm´ biuro+magazyny, ca∏oÊç
140 m2, ogrodzona posesja, cena 2200z∏,
Stara Mi∏osna ul. Cieplarniana, tel: 503 89
66 16, 22 773 39 42.
◗ Poszukuj´ do wynaj´cia na bardzo d∏ugo
mieszkania ok 68-75m kw. bez umeblowania, mo˝e byç do wykoƒczenia, remontu
– kontakt 506 015 580.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio 2-pokojowe
mieszkanie na Os. Aleja Akacjowa w Starej
Mi∏osnej. 70 m2 wg pod∏ogi, w tym 41 m2
o wysokoÊci pow. 2,20 m (skosy, poddasze) 3 pokój na poziomie +1, wejÊcie
po schodkach. Umeblowane, stan b. dobry.
Cena 320 000 z∏. Kontakt: tel. 720 046 077.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie Osiedle Stara Mi∏osna. Prosz´ dzwoniç po 18.00, tel. 509721-092.
◗ Zamieni´ mieszkanie 48 m2, dwa pokoje
przy dworcu wschodnim na podobne przy
ulicy Biesiadnej, Diamentowej, GoÊciniec
lub Fabrycznej. Tel. 510-487-224.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w Sulejówku
o pow. 2000m, media tel. 608 464 871.
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.
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◗ Sprzedam dom w Koniku Nowym o powierzchni 210 m2 do wykoƒczenia dzia∏ka
1350 m2 sprzeda˝ bezpoÊrednio masz pytania dzwoƒ 728-493-292.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dom w spokojnej
okolicy. 4 km do Starej Mi∏osnej. 500m oddalony od trasy g∏ównej, za ogrodzeniem
las. Dom wymaga odÊwie˝enia. 700000 do
negocjacji 510 668 513, janawer@vp.pl.

Szanowni Paƒstwo!
Wprowadzajàc rubryk´ darmowych og∏oszeƒ drobnych planowaliÊmy, by
by∏a to witryna wymiany informacji mi´dzy sàsiadami o tym, co ktoÊ ma
na zbyciu lub czego poszukuje. W ostatnim okresie zmieni∏ si´ jednak jej
charakter. Niezgodnie z naszymi za∏o˝eniami pojawia si´ wyjàtkowo du˝o
og∏oszeƒ komercyjnych od firm. Ich publikacja jest nie fair wobec reklamodawców, którzy wykupujà p∏atne og∏oszenia. A przecie˝ to dzi´ki Êrodkom
z tych og∏oszeƒ „WiadomoÊci Sàsiedzkie” funkcjonujà.
Dlatego, poczàwszy od numeru grudniowego, b´dziemy rygorystycznie
przestrzegaç zasady, ˝e og∏oszenia drobne sà bezp∏atne jedynie dla
osób prywatnych bàdê do og∏aszania informacji niekomercyjnych.
Wszystkich przedsi´biorców zapraszamy do wykupywania normalnych
og∏oszeƒ. Rozumiejàc potrzeb´ oszcz´dnoÊci w dobie kryzysu, postanowiliÊmy zaoferowaç paƒstwu nowy, oszcz´dny modu∏ p∏atnych og∏oszeƒ filigranowych (wymiar 43 x 20 mm), publikowanych w dziale og∏oszeƒ drobnych, ale jako wyraêne og∏oszenia komercyjne. Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Joannà Januszewskà, tel. 607 314 667.
Redakcja
◗ Sprzedam mieszkanie 3-pok. (67m2) z GARA˚EM. Tel. 608 084 971.
PRACA
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA” Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Prace porzàdkowe w ogrodzie i domu, odsnie˝anie w period zimowy. 886 855 456.
Us∏ugi – PRANIE DYWANÓW
I TAPICEREK. Wyk∏adziny,
dywany, kanapy, fotele, tapicerki
samochodowe. Dojazd do klienta.

Tel. 601 262 086.
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◗ Emerytka szuka pracy: mo˝e byç dorywcza,
cha∏upnictwo, sprzàtanie tel. 604 179 374.
◗ SZUKAM PRACY – Kobieta 31 lat, szukam
pracy – najch´tniej sprzàtanie na terenie
Pragi. Weso∏a, bliskie okolice. DoÊwiadczenie. Tel.: 507 116 217.
◗ Przyjm´ prac´ dodatkowà 2–3 razy w tygodniu: biurowa, porzàdkowa, cha∏upnicza.
tel. 501 400 044.
◗ Sprawna rencistka 59 lat posprzàta, zaopiekuje si´ starszà osobà, mo˝e byç niepe∏nosprawnà. Okolice: Weso∏a, Sulejówek, Stara Mi∏osna. tel. 880 181 112.

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250.
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◗ Szukam pracy na stanowisku kierowcy/dostawcy/kuriera posiadam kategorie ABCE,
studiuj´ zaocznie turystyk´ i rekreacj´ podejm´ ewentualnie prac´ w tej bran˝y
tel. 691 855 766.
◗ M∏ody bezrobotny poszukuje pracy od zaraz. Prawo jazdy kat B, obs∏uga pakietu
Adobe, sumiennoÊç, rzetelnoÊç. Prosz´
o kontakt na numer 517 400 740.

◗ Asystentka Osoby Niepe∏nosprawnej z wysokimi kwalifikacjami (Certyfikat UE) i doÊwiadczeniem przyjmie zlecenie na opiek´
doraênà nad osoba starszà, chorà. Dy˝ur.
tel. 609 097 972.
◗ Mà˝ na godziny, tel. 530 556 628.
◗ Dam prac´ osobie z przygotowaniem
do prowadzenia zaj´ç (równie˝ studentka)
z dzieçmi w wieku 1–3 lata, 2 godziny
dziennie. Tel. 602 316 058.
◗ Studentka 3-go roku ch´tnie przyjmie takie
prace jak porzàdki wokó∏ domu, odÊnie˝anie podwórka oraz wyprowadzenie psa. Tel.
Kontaktowy 606 44 77 07.
◗ Pomog´ poprowadziç sklep z damskà
odzie˝à, a klientkom doradz´ w doborze
kolorów i stylizacji stroju. Oczekuj´ symbolicznego wynagrodzenia tel 502 600 775.
Weso∏e urodziny dla Ciebie lub Twojego dziecka
z muzykà i konkursami, we wskazanym miejscu
oraz Miko∏ajki, imprez´ firmowà, imieniny,
wesele – poprowadzi dj-wodzirej-animator.
Muzyka dla ka˝dego, konkursy, zabawy, nag∏oÊnienie, oÊwietlenie.
tel. 502 600 775 – dj Alicja
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◗ Wszelkie drobne domowe naprawy, tel.
606-478-725.
◗ DoÊwiadczona manager poprowadzi niedu˝à restuarcj´, dom weselny, klub disco
(w∏asna baza kontaktów do klientów oraz
baza zespo∏ów muzycznych, dj-ów, video,
foto, hosstesy, kelnerzy) tel. 502 600 775.
◗ Sprawna rencistka podejmie pilnowanie
obiektu co drugi dzieƒ. tel. 880 181 112.
◗ Przypilnuj´ domu, dzia∏ki w weekend – tel.
692 977 947.
◗ Sprzàtn´ mieszkanie, dom. SOLIDNIE.
Tel. 889 226 309 lub 889 202 980.
SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Sprzedam tanio opony zimowe Barum
175/65 R14. tel. kontaktowy 606 304 575.
◗ Sprzedam sukienk´ komunijnà rozmiar
34/36. Tel. 516-390-664.

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

☎ 22 773 18 61, 693 842 284

Wystawiamy faktury VAT

ul. Jeêdziecka 4, Stara Mi∏osna
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◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu.
Okolice Sulejówek, Weso∏a. Telefon – 503
812 131.
◗ Sprzedam ró˝owe biurko na kó∏kach pod
komputer wraz z krzese∏kiem oraz kilka ∏adnych kryszta∏ów. Tel. 505 026 263.
◗ Sprzedam u˝ywane LEGO duplo THOMAS&FRIENDS 2-5 lat: 3352, 3354, 3301,
3353, 2734, 2735 – ca∏oÊç 200 z∏ – do negocjacji. Mo˝liwoÊç przes∏ania zdj´ç na e-mail. 509 578 211, pawkomo@o2.pl
◗ Sprzedam stó∏ drewniany, olcha – 110 cm
x 65 cm oraz 3 kilimy we∏niane. Tel. kont.
501 072 917.
◗ Sprzedam AUTO. Mercedes C 180, 1994 r.
Benzyna-gaz. Cena 5500 PLN, tel. 508
225 413.
Stylistka Wizerunku zaprasza na indywidualne spotkanie lub na warsztaty stylistyczne
dla 2–3 osób. Analiza kolorystyczna, analiza
sylwetki, kompozycja stroju, fryzura, podstawy makija˝u. Tylko zapisy tel. 502 600
775 lub e-mail: djalicja@republika.pl
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◗ Urzàdzenie kardiotreningowe WIOÂLARZ
firmy DOMYOS prawie nowe sprzedam.
Dowioz´. tel. 600 355 932.
◗ Sprzedam antyczny sekretarzyk oraz ∏ó˝ko
rozk∏adane i fotel. Tel. 516-390-664.
◗ Sprzedam i dostarcz´ nowe urzàdzeni treningowe YORK FITNESS XC530 czyli orbitrek z siedziskiem. tel. 600 355 932.
◗ Przyjm´ wyk∏adzin´ PCV, mogà byç
skrawki (1 m2). Transport zapewniam ja.
Tel. 517 400 740.
◗ Sprzedam biurko antyczne, mi´dzywojnie,
kolor ciemny orzech, pi´kne, solidne. Wymiary: 140x70 cm. Tel. 609 55 91 55.
◗ Sprzedam oryginalne odplamiacze f-my
AMWAY 400 ml w atrakcyjnej cenie 24,00
szt. tel. 508-797-304 lub 22 773-28-52.
SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam wózek Bolder Impast – 3 funkcyjny, wzór dla ch∏opca i dziewczynki, po jednym dziecku, stan BDB, gondola-spacerówka-noside∏ko+akcesoria. 700 z∏ (do negocjacji) p.ostrowska2@op.pl, 502-926-757.

SAMOCHÓD CI¢˚AROWY
posiadam, do 3.5 ton. Mog´
zorganizowaç przeprowadzk´,
przewieêç du˝e rzeczy.
Prosz´ o kontakt: 504-078-104.
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KOREPETYCJE/NAUKA/WARSZTATY
◗ Osoba z wy˝szym wykszta∏ceniem i doÊwiadczeniem pedagogicznym pomo˝e
w odrabianiu lekcji uczniom na poziomie
podstawowym. Tel. 691 706 006.

◗ HISZPA¡SKI – mgr iberystyki UW, lektor
i t∏umacz z wieloletnià praktykà, uczy j´zyka skutecznie i bezstresowo na ka˝dym
poziomie. Mo˝liwy dojazd. Kontakt: tel.
604 223 087.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki
UW z przygotowaniem pedagogicznym.
Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 602 120 632.

◗ Korepetycje z angielskiego, francuskiego
i hiszpaƒskiego. Tel. 691 706 006.
◗ Studentka T∏umaczeƒ Specjalistycznych
UW udzieli lekcji z j´z. niemieckiego i angielskiego. Kontakt: 600 044 333.

Gabinet masa˝u
WWW.MASAZEWESOLA.PL
tel. 609 450 200
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◗ J´z. hiszpaƒski – korepetycje, pomoc
w nauce, wszystkie poziomy. Stara Mi∏osna, tel. 609 252 484.
◗ Nauczycielka Paƒstwowej Szko∏y Muzycznej z du˝ym doÊwiadczeniem udziela lekcji
gry na fortepianie poczàtkujàcym i zaawansowanym. Tel. 502 988 356
◗ ANGIELSKI & NIEMIECKI – korepetycji
udzieli absolwentka Instytutu Lingwistyki
Stosowanej UW, tel. 517 335 016
◗ CHEMIA: gimnazjum, liceum; przygotuj´
do testu gimnazjalnego oraz klasówek, korepetycje u ucznia. Kontakt: 503 410 723
◗ KOREPETYCJE – studentka udzieli korepetycji z j´zyka polskiego (na wszystkich poziomach) i angielskiego (szko∏a podstawowa, gimnazjum). 505 633 805.
◗ Studenci Akademii Muzycznych zapraszajà
wszystkich na NAUK¢ GRY NA GITARZE:
elektrycznej, akustycznej, klasycznej. Profesjonalizm. Âwietna atmosfera. Nauka po∏àczona z zabawà. Wieloletnie doÊwiadczenie. PracowaliÊmy na obozach gitarowych.
Zaj´cia indywidualne i grupowe. tel. 510
727 363, 508 613 097.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie – nauka, przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdów, j´zyk
biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia
– doÊwiadczony lektor i t∏umacz jez. ros.
Tel. 504 69 79 18.
ALPINIÂCI – ODÂNIE˚ANIE DACHÓW,
PRACE WYSOKOÂCIOWE, WYCINKA DRZEW,
USUWANIE GA¸¢ZI – alpinistycznie i z podnoÊnika, MYCIE okien, dachów, elewacji, MALOWANIE dachów, MONTA˚E REKLAM i inne.

664-772-384, www.alpes.com.pl
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◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach
z j´z. polskim na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy,
gramatyka, przygotowanie do matury i prezentacji, Weso∏a, tel. 22 773 40 87.
◗ CHEMIA, FIZYKA, BIOLOGIA. Student IV roku medycyny, z dojazdem. Mam doÊwiadczenie w nauczaniu. Tel. 695-587-353.
◗ ANGIELSKI – wszystkie poziomy, z dojazdem do ucznia, profesjonalnie i skutecznie
– u dyplomowanej Anglistki z kilkuletnim
doÊwiadczeniem w nauczaniu. Kontakt:
607 084 623.
◗ Korepetycje i nauka j. niemieckiego na ul.
Pogodnej w Starej Mi∏oÊnie. 35z∏/60 min.
Mo˝liwoÊç utworzenia grupy do 3 osób.
tel. 694 210 279.
◗ ANGIELSKI 606 111 187. Dojazd do ucznia.
Matura, egzaminy i konwersacje.

◗ Studentka udzieli korepetycji z j´zyka hiszpaƒskiego, cena do ustalenia. Tel. kont.
604 155 136.
◗ Absolwentka UW z 6-letnim doÊwiadczeniem udzieli korepetycji z ang. i hiszp.! DOJAZD na terenie Weso∏ej. Tel.: 698-082-374.
◗ HISZPA¡SKI – student prawa, posiadajàcy
kilkuletnie doÊwiadczenie w nauczaniu j´zyka poprowadzi korepetycje, nauk´ od
podstaw, przygotowanie do egzaminów
DELE. Telefon 794 680 940.
◗ Korepetycje z historii na poziomie gimnazjum i liceum. Przygotowanie do matury.
Tel. 691 706 006.

Doradztwo podatkowe oraz
ksi´gowoÊç i rozliczenia spó∏ek,
firm i dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Mgr Ma∏gorzata Matysiak
tel: 501-652-831
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◗ Udziel´ lekcji z zakresu podstawowej obs∏ugi komputera i korzystania z internetu.
Tanio i bezstresowo. Stara Mi∏osna i okolice. Tel. 602 786 021.
◗ NIEMIECKI – korepetycje na ka˝dym poziomie nauczania u studentki UW, tel. kont.
609 246 233.
◗ Studentka UW udzieli korepetycji z matematyki, j. polskiego i j. angielskiego. Weso∏a-Zielona lub w domu ucznia. Telefon:
693 527 515.

REMONTY mieszkaƒ, elektryka,
hydraulika, glazura, cyklinowanie,
malowanie, g∏adê, uk∏adanie pod∏óg
– szybko i solidnie. Cena do uzgodnienia. Tel. 785-972-835.
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◗ KOREPETYCJE Z MATEMATYKI – Udziel´
korepetycji z matematyki i fizyki, zakres:
szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum,
pomog´ w przygotowaniu do klasówek,
sprawdzianów, poprawek, matury. Wyt∏umacze, poka˝e jaksi´ uczyç, na lekcje zaprasza emerytowana nauczycielka.
Tel.: 783-027-251.
◗ Nauka gry na klarnecie. Dla poczàtkujacych i zaawansowanych. Absolwent AM
Warszawa i Conservatoire de Nice. Zainteresowanych prosz´ o kontakt 662.154.042

◗ Zbli˝a si´ koniec semestru i Twoje dziecko
potrzebuje pomocy w matematyce? Studentka fizjoterapii z doÊwiadczeniem ch´tnie
pomo˝e w nadrobieniu zaleg∏oÊci uczniom
szko∏y podstawowej. Tel. 508 102 697.
◗ MATEMATYKA FIZYKA – dla szkó∏ Êrednich
i studentów, doje˝d˝am, dr, tel. 606 154 798.
DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ S.O.S. DLA RODZICÓW! Wizyta u lekarza,
sprawa w urz´dzie, wa˝ne spotkanie, wieczorne wyjÊcie planowane zakupy-ch´tnie
zaopiekuje si´ wtedy TWOIM DZIECKIEM
dyspozycyjna mama – tel. 516 262 825.
◗ Kobieta w Êrednim wieku zaopiekuje si´
dzieçmi, pomo˝e w drobnych pracach domowych. Jestem dyspozycyjna i niepalàca. Posiadam praktyk´. tel. 500 138 185.
◗ NIANIA – doÊwiadczona, troskliwa, lubiana
przez Maluchy – podejmie prac´. Tel.
602 316 058.
◗ Poszukuj´ mi∏ej osoby do opieki dla pi´cioletniej dziewczynki 2 popo∏udnia w tygodniu – Sulejówek okolice ul. Kasztanowej.
tel. 693 514 773.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem wieczorem, w nocy oraz w weekendy. Jestem uczciwà i odpowiedzialnà osobà. Posiadam doÊwiadczenie i referencje. Telefon 792 943 702.
◗ Szukasz niani dla Twojego dziecka? M∏oda,
energiczna, z referencjami studentka fizjoterapii zaopiekuje si´ Twoim dzieckiem wieczorami (popo∏udniami) lub w weekendy.
tel. 508 102 697.
ZWIERZ¢TA
◗ Trzy pó∏roczne kocurki, wykastrowane, przyjaênie nastawione do ludzi poszukujà kochajàcych w∏aÊcicieli. Koty mieszka∏y na dzia∏ce
która zosta∏a sprzedana, nowy w∏aÊciciel
wyrzuci∏ ich z domku, tel. 888-146-230.

Opieka stacjonarna dla kotów
na czas wyjazdu w∏aÊciciela.
Stara Mi∏osna.
tel. 606 482 555, 22 773 10 88
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◗ Sprzedam 10-miesi´cznego OWCZARKA
ÂRODKOWOAZJATYCKIEGO z rodowodem.
604-342-700, www.granteddreams.com

REKLAMA
Informacje o zasadach reklamowania
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich Stara Mi∏osna”
mo˝na uzyskaç pod adresem e-mailowym

reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub numerem telefonu

607 314 667

– Joanna Januszewska
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Redaguje zespó∏: Karol Dziwiƒski, Joanna Januszewska (reklama, tel. 607 314 667), Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Hanna Kowalska (sekretarz redakcji, tel. 607 288 793),
Anna Ksi´˝opolska, Marian Mahor, Martyna Nowosielska, Katarzyna Szaszkiewicz, Dorota Wroƒska.

Kontakt z redakcjà: tel.: 22 810 26 04, fax: 22 812 09 98, e-mail: redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Adres do korespondencji: 03-936 Warszawa, ul. Zwyci´zców 20, lok. 2.
Wydawca: J-PROPERTY. ISSN 1509-0833. Nak∏ad: 8000 egz. Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i nie gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie prawo
dokonywania skrótów i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach redakcja nie odpowiada.
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NANOKERATIN SYSTEM - rewolucja w prostowaniu wlosów

SunFX

- piekna opalenizna natryskowa

, MEZOTERAPIA BEZIG¸OWA

makijaz permanentny

- PERMVISAGE

AKTUALNE PROMOCJE
, depilacja

na www.kluburody.pl
i facebooku
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www.wiadomoscisasiedzkie.pl
POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek
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

●

●
●

MEDYCYNA ESTETYCZNA:
Botox, modelowanie twarzy, mezoterapia,
peelingi medyczne, Regeneris
KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A
DEPILACJA LASEROWA LightSheer
Promocja 10% , 20% , 30% !!!

14 grudnia zapraszamy na Dzieƒ otwarty
z firmà kosmetycznà Ericson Laboratoire:
pokazy nowych zabiegów, konsultacje,
30% rabat na zabiegi kosmetyczne.
Aktualne promocje, opisy zabiegów
i cennik na naszej stronie internetowej
www.medikocentrum.pl oraz na facebooku.

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

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

22 40 30 765

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

www.medikocentrum.pl

Nowy sklep z obuwiem damskim i m´skim ju˝ otwarty
Stara Miłosna
ul. Jana Pawła II 15 r

www.szuzszop.pl
tel. 602-26-21-93

Oferujemy buty:
El Naturalista
U.S. POLO
EMU
T. Hilfiger
Szuzszop
i inne

AUTO MAZOWSZE
4STACJA KONTROLI POJAZDÓW
(przeglàd bez czekania)
4SERWIS AUT FRANCUSKICH+DACIA

4AUTA ZAST¢PCZE GRATIS
4CZ¢ÂCI + NAPRAWY BLACHARSKIE

Sulejówek, Trakt Brzeski 172
(za Mc Donalds i KFC)

tel. 22 783 36 36
www.automazowsze.pl

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

Zapraszamy – z tym kuponem 15% taniej

kupno – sprzeda˝ – wynajem

