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Nowe Osiedle przy ul. Motylkowej w Mi´dzylesiu
Atrakcyjna lokalizacja – atrakcyjna cena
Zapraszamy do zapoznania si´ z naszà inwestycjà
po∏o˝onà przy ulicy Motylkowej w Mi´dzylesiu
stanowiàca docelowo kompleks 5 budynków o ca∏kowitej powierzchni 5 x 522,90m2 na terenie 3497m2
z bezpoÊrednim wjazdem od ulicy Motylkowej.
W pierwszym budynku znajdujà
si´ dwa lokale o pow. 96,95m2
(dwupoziomowe) plus ogród
oraz dwa o pow. 62,32m2.
Budynki oddawane b´dà etapowo. Pierwszy budynek oddany b´dzie do 30 czerwca 2012 r.

G∏ówne atuty osiedla:
• Bliskie sàsiedztwo terenów leÊnych, miejsc rekreacji i wypoczynku.
• Kilka linii autobusowych oraz Szybka Kolej Miejska ∏àczàca Mi´dzylesie ze wszystkimi najwa˝niejszymi punktami
Warszawy. Osoby poruszajàce si´ samochodem mogà korzystaç z pobliskich szlaków komunikacyjnych ∏àczàcych
si´ z Trasà Siekierkowskà, Trasà ¸azienkowskà, Wa∏em Miedzeszyƒskim.
• Przyszli mieszkaƒcy b´dà mieli dost´p do pe∏nej infrastruktury lokalnej, takiej jak sklepy, punkty us∏ugowe, urz´dy, szpitale, szko∏y, przedszkola.
• W odleg∏oÊci ok. 2 km znajduje si´ nowy basen i lodowisko w Aninie.
• W odleg∏oÊci nieca∏ych 5 km znajduje si´ Centrum Handlowe Promenada. Podobny dystans dzieli naszà inwestycj´
od Centrum Handlowego Goc∏aw.

WczeÊniejsza rezerwacja lokali pozwoli Paƒstwu uzyskaç do 15% rabatu na ceny mieszkaƒ
Biuro Sprzeda˝y: tel. 505 283 785, e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl

www.ulicamotylkowa.pl
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Z prac Rady Dzielnicy
Szanowni Paƒstwo!
Grudniowa sesja Rady
Dzielnicy by∏a ju˝ dwudziestà
sesjà tej kadencji. Odby∏a si´
w dniu 15 grudnia. Sesja
rozpocz´∏a si´ od spotkania
z p. Ewà Podhorskà z Wydzia∏u Planowania Biura
Architektury m.st. Warszawy, odpowiedzialnà za plany przestrzennego zagospodarowania dla naszej Dzielnicy. To by∏o ju˝
trzecie spotkanie w tej sprawie w bie˝àcym roku
i tak jak poprzednie nie przynios∏o praktycznie ˝adnych konkretów. W dyskusji radni po raz kolejny,
tym razem bardzo wyraênie zaakcentowali niezadowolenie z tempa prac nad planami i brakiem inicjatyw obj´cia planowaniem kolejnych obszarów.
W nast´pnych punktach radni zapoznali si´
z informacjami o przygotowaniach do zimowego

wypoczynku dzieci i m∏odzie˝y oraz o zarejestrowanych na terenie naszej Dzielnicy podmiotach
gospodarczych. Na zakoƒczenie sesji Rada
uchwali∏a swój plan pracy na rok 2012.
Tydzieƒ póêniej wi´kszoÊç radnych wzi´∏a
jeszcze udzia∏ w tradycyjnym Êwiàtecznym
spotkaniu pracowników Urz´du i kierowników
jednostek organizacyjnych i placówek oÊwiatowych. By∏a to ostatnia w minionym roku okazja
do podsumowaƒ, o które ju˝ w spokojnym,
Êwiàtecznym nastroju pokusi∏ si´ Burmistrz
Edward K∏os.
Kolejna sesja zaplanowana jest na 12 stycznia, jak zwykle o godz. 14.00 w sali Rady Dzielnicy naszego Urz´du. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Akcja Paczka 2011 – dzi´kujemy!
W dniach 16–18 grudnia odby∏a si´ Akcja
Paczka 2011. Harcerze i harcerki z Weso∏ej
i okolic wyruszyli na Litw´ z darami dla Polaków
pozostajàcych na Kresach. OdwiedziliÊmy naszych rodaków, wr´czyliÊmy im paczki Êwiàteczne z najpotrzebniejszymi artyku∏ami, podzieliliÊmy si´ op∏atkiem i zorganizowaliÊmy gry i zabawy dla dzieci. Pomimo braku Êniegu i ciàg∏ego deszczu wszystko uda∏o si´ pi´knie, a nie
by∏oby to mo˝liwe bez pomocy paru osób.
W imieniu wszystkich uczestników chcia∏bym
serdecznie podzi´kowaç za udzielone nam
wsparcie Burmistrzowi Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy Panu Edwardowi K∏osowi oraz ca∏e-

mu Urz´dowi Dzielnicy Weso∏a za dofinansowanie wyjazdu. Fundacji Banku BZ WBK za dofinansowanie wyjazdu. Piekarni Putka za pocz´stunek
dla wolontariuszy. Parafii NajÊwi´tszego Serca
Pana Jezusa w Starej Mi∏osnej za pomoc w zbieraniu darów do paczek. Sieci sklepów Groszek
w Starej Mi∏osnej za pozwolenie na zbieranie darów w swoich lokalach, ju˝ drugi rok z rz´du.
Ogromne podzi´kowania tak˝e dla Pani Katarzyny Zakrzewskiej za pomoc w organizacji Akcji
Paczka. Ponadto dzi´kujemy wszystkim zwiàzanym z wyjazdem za Wasze zaanga˝owanie.
Hubert Zieliƒski

Kto si´ zajmie odÊnie˝aniem?
Tegoroczna zima sprawia wra˝enie, jakby zapomnia∏a o Êniegu, ale kiedy w koƒcu spadnie,
trzeba b´dzie odÊnie˝yç drogi i chodniki.
Przy w∏asnych posesjach mo˝emy (a wr´cz mamy obowiàzek) samodzielnie odÊnie˝yç chodnik
i wjazd, ale do kogo nale˝y si´ zwróciç, gdy
sprawa dotyczy któregoÊ z obszarów publicznych w naszej dzielnicy?
Zimowym utrzymaniem dróg i chodników na
terenie dzielnicy Weso∏a zajmujà si´ cztery ró˝ne podmioty o ró˝nym zakresie obowiàzków:
1) drogami krajowymi (Trakt Brzeski), wojewódzkimi (Okuniewska, Al. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego) oraz utwardzonymi drogami powiatowymi (Wspólna od ul. Korkowej do ul.
Niemcewicza, Niemcewicza od ul. Wspólnej
do ul. 1. Praskiego Pu∏ku, 1. Praskiego Pu∏ku,
Armii Krajowej od ul. 1. Praskiego Pu∏ku do
granicy dzielnicy Weso∏a, Wydmowa, Torfowa,
Jana Paw∏a II, Graniczna od ul. Jana Paw∏a II
do ul. Borkowskiej, Borkowska (Nowoborkow-

ska) od ul. Granicznej do granicy dzielnicy),
a tak˝e biegnàcymi wzd∏u˝ nich chodnikami
zajmuje si´ Zarzàd Oczyszczania Miasta;
2) za drogi gminne oraz chodniki nie przylegajàce do nieruchomoÊci wzd∏u˝ tych dróg, gruntowe drogi powiatowe, place, tereny otwarte
odpowiada Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy;
3) Zarzàd Transportu Miejskiego zobowiàzany
jest do usuwania nadmiaru Êniegu i lodu z terenów przystanków komunikacji miejskiej
oraz p´tli autobusowych, a tak˝e do zabezpieczenia terenu przystanku przed ÊliskoÊcià np.
poprzez posypanie terenu piaskiem;
4) administratorzy, zarzàdcy osiedli, wspólnot
mieszkaniowych oraz w∏aÊciciele nieruchomoÊci majà obowiàzek usuwania b∏ota, Êniegu, lodu oraz zabezpieczenia przed ÊliskoÊcià
chodników przylegajàcych do nieruchomoÊci.

„Cz∏owiek jest wielki nie przez to,
kim jest, ale przez to, czym dzieli si´
z innymi”
(b∏. Jan Pawe∏ II)
Drodzy Sàsiedzi,
na ten Nowy Rok ˝ycz´ Wam, abyÊcie byli wielcy w ma∏ych codziennych sprawach, a rok 2012 niech
b´dzie lepszy od poprzedniego, obfitujàc w szcz´Êcie i pomyÊlnoÊç.
Korzystajàc z okazji z przyjemnoÊcià informuj´, i˝ od 2 stycznia
dzia∏a filia mojego biura poselskiego w Weso∏ej. Biuro b´dzie
si´ mieÊci∏o przy ul. I Praskiego
Pu∏ku 31 w budynku Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej. B´dzie ono czynne w poniedzia∏ki, w godzinach
16:00–18:00. Mój dy˝ur b´dzie
w ka˝dy pierwszy poniedzia∏ek
miesiàca.
Z najlepszymi ˝yczeniami dla
Paƒstwa,
Ligia Krajewska
Pose∏ na Sejm RP

Progi czasu
Stary Rok
zepchni´ty w przesz∏oÊç
chwile
dobre i z∏e
wplecione we
wspomnienia
wszystko
zatrzyma∏a pami´ç
zegary
Nowego Roku
odmierzajà czas
wskazówkami
teraêniejszoÊci
na progu nadzieja
Irena ¸ukszo

Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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Zima w MieÊcie 2012 w Weso∏ej
Jak co roku na okres ferii zimowych (16-27
stycznia 2012 r.) Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury
i Sportu dla Dzielnicy Weso∏a przygotowuje dla
weso∏owskich dzieci i m∏odzie˝y ciekawà ofert´
zaj´ç w ramach akcji „Zima w MieÊcie 2012”.
Propozycja obejmuje:
• punkty dziennego pobytu (wszystkie publiczne szko∏y podstawowe w Weso∏ej oraz OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a i OÊrodek
Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”) – skierowane
g∏ównie do m∏odszych dzieci,
• punkty zaj´ç specjalistycznych (Szko∏a Podstawowa nr 171 im. Stanis∏awa Staszica, Szko∏a
Podstawowa nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi im. Tadeusza KoÊciuszki, Zespó∏ Szkó∏
nr 94, Gimnazjum nr 119 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Weso∏a, Aquapark Wesolandia) – oferujàce
program zarówno dla dzieci, jak i m∏odzie˝y,

• program imprez o zasi´gu dzielnicowym
(3 spektakle teatralne dla najm∏odszych,
kulig),
• program imprez o zasi´gu ogólnomiejskim organizowanych w ca∏ej Warszawie.
Uczestnicy akcji korzystajàcy z punktów
dziennego pobytu i punktów zaj´ç specjalistycznych b´dà mogli skorzystaç z ró˝norodnych wycieczek i zaj´ç stacjonarnych, w tym: Êwietlicowych, sportowych, komputerowych, teatralnych, plastycznych.
Programy realizowane w placówkach, program imprez dzielnicowych i program imprez
miejskich zostanà tak skoordynowane, aby
uczestnicy akcji mieli mo˝liwoÊç udzia∏u w jak
najwi´kszej liczbie zaj´ç, przez ca∏y czas jej
trwania. Ponadto, wzorem lat ubieg∏ych, dzieci
ucz´szczajàce do dziennych punktów pobytu

Osiedle Plac Wojska Polskiego

Wyniki ankiety w sprawie
zmiany nazw ulic
Szanowni Mieszkaƒcy,
chc´ Paƒstwu przypomnieç
meritum sprawy:
Otó˝ w dniu 9 listopada
2011 roku w Urz´dzie m.st.
Warszawy odby∏o si´ posiedzenie Zespo∏u Nazewnictwa Miejskiego, podczas
którego rozpatrywany by∏
wniosek mieszkaƒców Warszawy w sprawie
zmiany nazw (nadanie) ulic w miejsce obecnie
istniejàcego Placu Wojska Polskiego.
Przewodniczàca Zespo∏u Nazewnictwa Miejskiego Pani Profesor Kwiryna Handke w podsumowaniu dyskusji wskaza∏a, ˝e nale˝y przeprowadziç stosownà ankiet´ wÊród mieszkaƒców
osiedla w taki sposób, aby uzyskaç informacj´,
czy mieszkaƒcy chcieliby jakiejkolwiek (niekoniecznie zaproponowanej we wniosku Pana Wojciecha Wróblewskiego) zmiany.
W przedmiotowej sprawie do Rady Dzielnicy
Weso∏a i Urz´du Dzielnicy Weso∏a wp∏yn´∏y stosowne pisma.
W zwiàzku z powy˝szym wraz z Panem Marcinem J´drzejewskim – Przewodniczàcym Rady
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, podj´liÊmy dzia∏ania zmierzajàce do uzyskania opinii mieszkaƒców.
W dniu 9 grudnia 2011 roku spotka∏em si´
z zarzàdami wspólnot mieszkaniowych i przekaza∏em informacj´ o samym wniosku w sprawie
zmiany nazw ulic i wynikajàcych z tego faktu
skutkach, a tak˝e sposobie wype∏nienia ankiety,
miejscu i terminie jej sk∏adania.
Przygotowa∏em 1600 sztuk druków ankiet,
700 sztuk informacji pisemnej o rodzaju i iloÊci
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b´dà mog∏y korzystaç z bogatej oferty miejskiej, z której b´dzie mo˝na skorzystaç te˝ indywidualnie.
W ramach akcji „Zima w MieÊcie” wszystkie zaj´cia sà bezp∏atne. W punktach dziennego pobytu
prowadzone jest obowiàzkowe odp∏atne ˝ywienie
uczestników. Dzieci zwolnione w ciàgu roku szkolnego z takich op∏at korzystajà z bezp∏atnych posi∏ków tak˝e w trakcie „Zimy w MieÊcie”. Do punktów dziennego pobytu rodzic zapisuje dziecko
w wybranej przez siebie placówce. Tam te˝ dokonuje wp∏at za ˝ywienie. Informacj´ o ewentualnych zapisach do punktów zaj´ç specjalistycznych b´dzie mo˝na uzyskaç w tych punktach.
Szczegó∏owa oferta zaj´ç jest dost´pna w placówkach, na oficjalnych miejskich i dzielnicowych
stronach internetowych oraz pod adresem
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/130/n/1353.
Karol Cudny
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a

• nazwy proponowane nie majà ˝adnego znaczenia;
• jestem przywiàzana do tradycji, a Plac Wojska
Polskiego to cz´Êç mojej historii;
• co za i... to wymyÊli∏, itd.
Ewenementem by∏o wrzucenie do urny kserokopii przyznania nagrody przez MON panu pu∏kownikowi WP z naszego osiedla (nazwisko znane tylko komisji liczàcej ankiety).
Podsumowujàc akcj´ „ankietujàcà” serdecznie dzi´kuj´ za pomoc w jej przeprowadzeniu Panu Marcinowi J´drzejewskiemu
– Przewodniczàcemu Rady Dzielnicy Weso∏a,
naszym Zarzàdcom NieruchomoÊci: Pani Ewie
Dàbrowskiej i Pani Iwonie Celiƒskiej, Panu Pu∏kownikowi Miko∏ajowi Giegielowi – wykona∏
wspomnianà urn´, a tak˝e Paƒstwu – moim
wspó∏mieszkaƒcom osiedla za tak liczne g∏osy
sprzeciwu wobec zamiaru zmiany nazwy naszego osiedla, do której jesteÊmy przywiàzani
i którà szanujemy.
Serdeczne s∏owa podzi´kowania kieruj´ równie˝ pod adresem wszystkich Zarzàdców naszych wspólnot mieszkaniowych.

wymienianych dokumentów, które wr´czy∏em
zarzàdom wspólnot w iloÊciach odpowiadajàcych liczbie mieszkaƒców danego bloku – oczywiÊcie tylko uprawnionych do wype∏nienia ankiet
(pe∏noletnich), jednoczeÊnie proszàc zarzàdy
o rozdanie druków ankiet i informacji mieszkaƒcom swoich wspólnot.
Akcja zbierania ankiet dobieg∏a koƒca i pracownicy naszego Urz´du Dzielnicy dokonali liczenia i podsumowania tego˝ dzia∏ania.
Oto wyniki: uprawnionych do z∏o˝enia ankiet
(g∏osowania) mieszkaƒców Osiedla Plac Wojska
Polskiego – 1556 osób. Ankiety z∏o˝y∏o 852
mieszkaƒców, co daje frekwencj´ 54,75%.
Zosta∏o oddanych g∏osów:
• przeciwnych zmianie nazwy – 847;
• za – 1 (jedna ankieta);
• niewa˝nych – 4 ankiety.
Wiceprzewodniczàcy
Stosownà informacj´ przeka˝emy do Urz´du
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Miasta Sto∏ecznego Warszawy i Komisji Nazewdr Stefan S∏owikowski
nictwa Miejskiego.
Poni˝ej przedstawiam
Paƒstwu niektóre uzasadnienia wyboru odpowiedzi
Agnieszce Ska∏bie
negatywnej:
• zbyteczny wydatek;
kondolencje
• czy wnioskodawca poi najszczersze wyrazy wspó∏czucia
kryje koszty zwiàzane
z powodu Êmierci Taty
ze zmianà;
• wojsko jest w rozsypce,
sk∏adajà
to niech chocia˝ Plac
Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy
Wojska Polskiego pozostanie,
Szko∏y Podstawowej nr 173 w Warszawie
• mieszkam tu 50 lat i chc´
zachowaç tradycj´;

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Tytu∏y Cz∏owieka Roku 2011
Na zaproszenie Burmistrza Dzielnicy Weso∏a pana Edwarda K∏osa
i Przewodniczàcego Rady Dzielnicy
Weso∏a pana Marcina Jedrzejewskiego w dniu 2 grudnia 2011 r. przybyli
do Gimnazjum Nr 119 im. Marsza∏ka
Józefa Pi∏sudskiego w Weso∏ej przedstawiciele organizacji pozarzàdowych,
dzia∏ajàcych na rzecz mieszkaƒców
naszej dzielnicy.
Zasi´g dzia∏alnoÊci 31
zaproszonych organizacji
obejmuje wiele sfer naszego codziennego ˝ycia.
Wszyscy ich cz∏onkowie
sà wolontariuszami, poÊwi´cajàcymi swój wolny
czas dla rozwijania dzia∏alnoÊci w zakresie spraw
spo∏ecznych, kultury oraz
sportu, integrujàc naszà
spo∏ecznoÊç, a przede wszystkim wzbogacajàc ofert´ dzielnicowà w tych obszarach o nowe elementy.
Podczas uroczystoÊci p∏yn´∏y s∏owa
podzi´kowaƒ i uznania za trud w∏o˝ony
w realizacj´ zadaƒ w 2011 r. Wyró˝nienia i zaszczytne tytu∏y w∏adz Dzielnicy
wr´czali Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Weso∏a pan Marcin J´drzejewski oraz
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
pan Marian Mahor. Oto nazwiska osób,
które wyró˝niono w 2011 roku:
• paƒstwo Zdzis∏awa i S∏awomir Kalinowscy – Tytu∏ Mecenasa organizacji
pozarzàdowych, a tak˝e wyró˝nienie
za ca∏okszta∏t dzia∏aƒ wspierajàcych

kultur´, oÊwiat´, sport i pomoc spo∏ecznà w Dzielnicy Weso∏a ze szczególnym uwzgl´dnieniem wk∏adu w organizacje dorocznego Pikniku Wesola;
• pani Wiktoria Czerwonka – Tytu∏
Cz∏owieka Roku 2011 w zakresie kultury, a tak˝e wyró˝nienie za ca∏okszta∏t dzia∏aƒ zwiàzanych z kulturà
w Dzielnicy Weso∏a;

• pan Rados∏aw Lechowicz
– Tytu∏ Cz∏owieka Roku 2011
w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej, a tak˝e wyró˝nienie za ca∏okszta∏t dzia∏aƒ zwiàzanych ze sportem
w Dzielnicy Weso∏a;
• pani Helena Kaêmierczak
– Tytu∏ Cz∏owieka Roku 2011
w zakresie pomocy spo∏ecznej, a tak˝e wyró˝nienie za ca∏okszta∏t dzia∏aƒ
zwiàzanych z pomocà spo∏ecznà
w Dzielnicy Weso∏a;
• pan Jacek Szafraƒski – Trener roku
2011 w dowód uznania za osiàgni´cia
trenerskie w badmintonie.

Podczas spotkania wyró˝niono tak˝e
sportowców, którzy w 2011 r. reprezentowali naszà dzielnic´ na arenach sportowych w kraju i za granicà zdobywajàc
dla barw Weso∏ej zaszczytne tytu∏y:
• Klaudia ¸adziak – Halowe Mistrzostwo Polski M∏odzików – ∏ucznictwo;
• Barbara Koz∏owska – II miejsce
w Akademickich Mistrzostwach Polski w mikÊcie – ∏ucznictwo;
• Marcin Koz∏owski – II miejsce
w Akademickich Mistrzostwach Polski w mikÊcie
– ∏ucznictwo;
• Zofia Pogodziƒska –
Puchar Polski WKKW
w kat. 12–16 lat – jeêdziectwo;
• Joanna Litwin – Mistrzostwo Europy – kitesurfing;

• Aleksandra Buchala – Mistrzostwo
Polski w deblu, Vice Mistrzostwo Polski w singlu do lat 14 – tenis ziemny;
• Weronika Banaszek – Mistrzostwo
Polski w kat. U-15 – judo;
• Marcin Nowakowski – Mistrzostwo
Polski seniorów form Kata – judo;
• Mariusz D´bski – Mistrz Polski Master – judo.
Wyró˝nienia otrzymali:
• pani Karolina Zadworna – za aktywnà dzia∏alnoÊç w M∏odzie˝owej Radzie Dzielnicy Weso∏a;
• pani Marta Zamojska-Makowska
– za popularyzacj´ muzyki chóralnej;
• pani Leokadia Âlàzak – za zaanga˝owanie na rzecz osób niepe∏nosprawnych;
• pan Krzysztof Arnold – za animacj´
dzia∏aƒ na rzecz osób potrzebujàcych.
Wszystkim serdecznie dzi´kujemy.
Karolina Baranowska
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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„Sàsiedzka
paczka”
Trzy weekendy
grudnia w sklepie
K&M w Starej Mi∏osnej przy Trakcie
Brzeskim wolontariusze ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna i gimnazjum
119 zbierali artyku∏y spo˝ywcze i kosmetyki do specjalnie w tym celu
oznakowanych kartonów. Prowadzona równoczeÊnie akcja ulotkowa informowa∏a mieszkaƒców
Weso∏ej, ˝e zebrane w ten sposób produkty trafià
do najbardziej potrzebujàcych rodzin w naszej
dzielnicy, przede wszystkim wielodzietnych.
Koordynatorka akcji Ma∏gorzata Mazurkiewicz
mówi: „Powodzenie tej akcji przeros∏o nasze
oczekiwania. Kartony bardzo szybko zape∏nia∏y
si´ produktami, które wymieniliÊmy w ulotkach
rozdawanych wchodzàcym do sklepu klientom.
Ka˝dy, nawet najdrobniejszy dar serca z∏o˝y∏ si´
na olbrzymià gór´ produktów, które ca∏y dzieƒ
kilka kobiet z naszego stowarzyszenia pakowa∏o
do kartonów”.

W czwartek i piàtek przed Êwi´tami dzia∏acze
stowarzyszenia Kasia S∏uszniak i Tomek WojtaÊ
rozwozili dary rodzinom. W paczkach znalaz∏y
si´ m.in. kasza, màka, cukier, ry˝, makaron,
olej, konserwy, d˝emy, herbata i s∏odycze oraz
Êrodki czystoÊci, kosmetyki i produkty dla dzieci. Obdarowani byli mile zaskoczeni i bardzo
wdzi´czni za sàsiedzkie wsparcie
Pomoc otrzyma∏o 20 rodzin z Weso∏ej, kilka
z paczek przeka˝à potrzebujàcym proboszczowie dwóch parafii staromi∏oÊniaƒskich.
W imieniu organizatorów dzi´kujemy wszystkim, którzy wsparli naszà akcj´, a w szczególnoÊci w∏aÊcicielom sklepu K&M. Bardzo dzi´kujemy te˝ m∏odzie˝y z gimnazjum 119, która pomaga∏a nam w tym przedsi´wzi´ciu.
W podzi´kowaniu serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkaƒców Weso∏ej na koncert,
który odb´dzie si´ 4 lutego 2012 r. Szczegó∏y
ju˝ wkrótce na plakatach.
Magdalena J´drzejewska
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UTW zaprasza!
W listopadzie i grudniu nasi s∏uchacze kontynuowali zaj´cia edukacyjne, rozrywkowe, rekreacyjne i sportowe. Ju˝ tradycyjnie wyje˝d˝aliÊmy do teatru, do Zamku Królewskiego. Uda∏o
si´ „uruchomiç” warsztaty fotograficzne. Sà one
prowadzone przez zawodowych fotografików:
Ann´ Krzemiƒskà i W∏odzimierza Krzemiƒskiego. 20 grudnia zebraliÊmy si´ na przedÊwiàtecznym spotkaniu w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych
„Pogodna”. Pod „batutà” p. Joanny Kie∏biƒskiej
i zespo∏u „Malwy” ÊpiewaliÊmy kol´dy; by∏y ˝yczenia, rozmowy przy herbacie i kawie.
W styczniu b´dziemy na wyk∏adzie z psychologii, po raz drugi spotkamy si´ z filmem Andrzeja
Kondratiuka. Poza tym poznamy sztuk´ futuryzmu, suprematyzmu i konstruktywizmu (mo˝e
brzmi to dosyç zawile, ale p. Halina Polak jak zwykle przeka˝e wiedz´ w bardzo przyst´pny sposób). W Zamku Królewskim poznamy dramatyczne losy Ludwika XVI. Poza tym zajmiemy si´ przyziemnymi sprawami zwiàzanymi ze zdrowiem i ˝ywieniem, tym razem w kontekÊcie zapobiegania
osteoporozie i jej leczenia.
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). W czasie przerwy semestralnej p. Ewa nie pe∏ni dy˝urów.
Przerwa semestralna: 16–29 Stycznia 2012 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 naszej stronie internetowej
www.utw-wesola.org.pl.
Zarzàd UTW

Âwiat∏o, które prowadzi
Jak co roku harcerki i harcerze Zwiàzku Harcerstwa Polskiego uczestniczyli w w´drówce szczególnego dla wszystkich Betlejemskiego Âwiat∏a
Pokoju. Równie˝ nasze Êrodowisko (Szczep 420
Warszawskich Dru˝yn Harcerskich i Gromad Zuchowych im. Pu∏ku AK „Baszta”) bra∏o udzia∏
w wyjàtkowej sztafecie przekazujàc p∏omieƒ rozpalony w Grocie Narodzenia w Betlejem, tak by
trafi∏ on wprost do rodzin, szkó∏, koÊcio∏ów, urz´dów, szpitali. W dniach 20–22 grudnia br. Dru˝yna Harcerska „Omaha” zanios∏a Êwiat∏o do miejsc
swojego dzia∏ania – m.in. do Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej, Szko∏y Podstawowej nr 174, Spo∏ecznej
Szko∏y Podstawowej nr 12, Parafii OpatrznoÊci
Bo˝ej oraz Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Osoby zainteresowane b´dà mog∏y odebraç
betlejemski p∏omieƒ w∏aÊnie w tych miejscach.
MieliÊmy równie˝ to szcz´Êcie, ˝e wraz z Naczelniczkà ZHP, hm. Ma∏gorzatà Sinicà mogliÊmy
braç udzia∏ w uroczystym przekazaniu p∏omienia
Prezesowi Rady Ministrów, Panu Donaldowi Tuskowi, który przyjà∏ nas bardzo ciep∏o. – To Êwia-

t∏o b´dzie nam, wszystkim Polakom, bardzo potrzebne te˝ w 2012 roku. Nikt nie wie, jaka przed
nami przysz∏oÊç. W tak trudnych, skomplikowanych czasach Êwiat∏o jest tym cenniejsze – powiedzia∏ szef rzàdu. Nie zabrak∏o równie˝ zabawnej
sytuacji, gdy Pan Premier wita∏ si´ z jednym z bliêniaków, myÊlàc, ˝e wita si´ z nim po raz drugi ☺.
Akcja „Betlejemskie Âwiat∏o Pokoju” zosta∏a
zorganizowana po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako cz´Êç bo˝onarodzeniowych dzia∏aƒ charytatywnych na
rzecz dzieci niepe∏nosprawnych oraz osób
potrzebujàcych. Nast´pnie zosta∏a ona obj´ta patronatem przez skautów. Betlejemskie Âwiat∏o Pokoju jest symbolem pokoju,
wzajemnego zrozumienia poszczególnych
ludzi i narodów, jest znakiem nadziei ˝ycia
pozbawionego konfliktów i waÊni. My, harcd. na str. 5 ➽

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Kreatywny karnawa∏ – czyli
o imprezach przebieranych
Wiadomo, ˝e imprezowaç mo˝na niemal˝e ca∏y
rok, jednak karnawa∏ to
czas szczególny. Moment
w roku, w którym warto zabawiç si´ inaczej. Od najdawniejszych lat tradycjà
w te dni jest przebieranie si´
(wystarczy spojrzeç chocia˝by na weneckie maski karnawa∏owe czy te˝
parady w Rio) – jednak nie wiedzieç czemu du˝a cz´Êç osób imprezy tematyczne uznaje
za dziecinny obciach. Tradycja ta jednak warta
jest kontynuowania, szczególnie ˝e tego typu zabawy to coÊ niesamowitego.
Zanim jednak przejdziemy do porad, jak i dlaczego zorganizowaç tematycznà imprez´, skupmy si´ na tradycji przebierania si´ w karnawale.
Jak wi´kszoÊç ludzi wie, nazwa tego okresu pochodzi od zestawienia w∏oskich s∏ów oznaczajàcych po˝egnanie z mi´sem. Sà to bowiem ostatnie chwile przed Wielkim Postem. W karnawale
zatem powinno byç suto, t∏usto, kolorowo i bogacerze, roznoszàc Betlejemski Ogieƒ po ca∏ym kraju i przekazujàc go poza granice Polski, pe∏nimy
s∏u˝b´, ulepszamy Êwiat. Dzia∏ajàc w swoim mieÊcie, regionie, najbli˝szej okolicy, pokazujemy, co
oznacza niesienie pokoju oraz idea braterstwa.
W dniu 17 grudnia odby∏o si´ tak˝e spotkanie
wigilijne naszego szczepu. To jedna z nielicznych okazji, gdy mo˝emy si´ dos∏ownie wszyscy spotkaç oraz pokazaç, ˝e jest nas coraz
wi´cej (obecnie dobijamy do setki, nie liczàc kadry!). Wszystkim uczestnikom Mszy Âwi´tej poprzedzajàcej spotkanie oraz ksi´˝om z Parafii
OpatrznoÊci Bo˝ej, którzy nas ugoÊcili, chcieliÊmy bardzo serdecznie podzi´kowaç. ByliÊmy
równie˝ bardzo mi∏o przyj´ci przez ksi´dza pra∏ata Stefana Wysockiego, który skierowa∏ ku
nam swoje s∏owa, mówiàc, abyÊmy ˝yli zgodnie
z tym, co przekazuje nam Jezus oraz s∏u˝yli drugiemu cz∏owiekowi. ˚yczy∏ nam równie˝, aby
udzia∏ ka˝dego z nas w harcerstwie by∏ jak najwi´kszy, przynajmniej taki jak jego w∏asny, który, jak obliczy∏ ksiàdz Stefan (Przyrzeczenie Harcerskie z∏o˝y∏ w 1928 roku), liczy ju˝ 72%!
H.O. Maria Kwiatkowska,
Przyboczna 420 WDH „Omaha”

Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara
Mi∏osna serdecznie zaprasza wszystkie Panie (oprócz zo∏z i cierpi´tnic)
na Babski wieczór w ka˝dy pierwszy
piàtek miesiàca. Najbli˝szy ju˝
6 stycznia 2012 o godz. 19:00. Wi´cej informacji udzieli Ma∏gorzata
Mazurkiewicz, tel. 608 062 162.

to, a tak˝e wyuzdanie. Tradycja ta si´ga ju˝ czasów antycznych, kiedy rozpustne zabawy organizowano z okazji greckich Dionizji bàdê rzymskich
Saturnalii/Bachanalii. By∏y to zabawy po∏àczone
z taƒcami przy ognisku oraz przebraniami. W Polsce równie˝ mo˝emy dopatrywaç si´ karnawa∏owych tradycji – najbardziej huczny by∏ tydzieƒ
przed Ârodà Popielcowà, nazywany zapustami,
kusakami, diabelskimi dniami. Towarzyszy∏y mu
nie tylko obfite posi∏ki czy kuligi, ale te˝ parady
przebieraƒców (g∏ównie diab∏ów, koz∏ów, Êmierci
bàdê anio∏ów), a po wsi obwo˝ono ch∏opca przebranego za Bachusa zbierajàcego datki do garnka. Mo˝na te˝ by∏o spotkaç Ksi´cia Zapusta
na koniu wraz ze swà Êwità – profesorem z oÊlà
g∏owà, dziadem i innymi – równie˝ zbiera∏ on datki oraz s∏odycze i kie∏basy. Te tradycje przerodzi∏y
si´ w dzisiejsze bale przebieraƒców, organizowane g∏ównie w szko∏ach podstawowych.

Zorganizowanie karnawa∏owej imprezy przebieranej lub przygotowanie si´ do niej to nic trudnego, a mo˝e nam przysporzyç wiele radoÊci.
Po pierwsze – zabawy tego typu cz´sto sà opatrzone przewodnim tematem, aby daç inspiracj´
goÊciom do strojów a tak˝e ujednoliciç imprez´.
Tematy wcale nie muszà brzmieç banalnie i dziecinnie (jak D˝ungla, Piek∏o i Niebo, Bajki czy inne
tematy znane z podstawówek). Du˝o osób decyduje si´ na wybór konkretnego okresu, w którym
dominowa∏ charakterystyczny sposób ubioru
– mogà to byç lata 60., 70. bàdê 80., albo nawet
90. (tylko bardziej hardcorowi przebieraƒcy decydujà si´ na tak trudne okresy jak chocia˝by lata
20.). Jednak jeÊli i to jest dla was zbyt banalne,
mo˝ecie kompletnie puÊciç wodze fantazji i zaszaleç z tematami takimi jak Muzyka (poczet kolorowych, nietypowych przebraƒ jest niezliczony
– od Lady Gagi, przez Davida Bowie do Michaela
Jacksona), Film (albo konkretniej: Musicale, Filmy
dla dzieci, Seriale, Filmy gangsterskie bàdê Westerny) czy nawet Literatura. OczywiÊcie mo˝na zdecydowaç si´ na jeszcze wi´kszà konkretyzacj´ (np. popularny Harry Potter bàdê Gwiezdne
Wojny) czy coÊ zupe∏nie od czapy – motywem
przewodnim mogà byç ptaki, t´cza, ikony popkultury, Hollywood i wiele, wiele innych (wyobra˝acie sobie np. imprez´ o temacie „Kogo mo˝emy
spotkaç w ciemnym zau∏ku” albo „Nietypowe za-

wody” czy „Dziunie i Dresy”? Mo˝liwoÊci zaiste
sà nieograniczone). Przy przygotowaniach do takiej imprezy warto pami´taç o dekoracjach zwiàzanych z motywem przewodnim (du˝o rzeczy tego typu oraz elementów przebraƒ mo˝emy znaleêç chocia˝by w sklepie Enjoy! w Z∏otych Tarasach). Podawane jedzenie oraz napoje te˝ mogà
wiàzaç si´ z tematem imprezy. Aby zach´ciç goÊci do szalonych przebieranek mo˝na te˝ pomyÊleç o konkursie na najlepszy strój – nagrodà mo˝e byç butelka jakiegoÊ procentowego trunku.
MyÊlàc o przygotowaniu stroju, wi´kszoÊç ludzi
obawia si´ dwóch rzeczy: wydania du˝ych pieni´dzy bàdê oÊmieszenia. JeÊli chodzi o aspekt finansowy, stroje mo˝na przygotowaç bardzo ekonomicznie. Czasem nie zdajemy sobie nawet sprawy,
co kryje nasza szafa, strych, piwnica bàdê, ewentualnie, pobliski second hand. Dodatkowo mo˝emy uszyç lub doszyç coÊ sami bàdê przygotowaç
w jakikolwiek inny sposób (w swoim ˝yciu widzia∏am mi´dzy innymi przebranie za portal Facebook
sk∏adajàce si´ z odpowiednio pomalowanego kartonu z miejscem na wstawienie swej g∏owy jako
zdj´cia profilowego). Diabe∏, jak wiadomo, tkwi
w szczegó∏ach. Korona i ró˝d˝ka dobrane do zwyczajnej sukienki zamienià nas we wró˝k´, a kosmiczne okulary w Lady Gag´ – najwa˝niejsze to
mieç bogatà wyobraêni´! Warto postawiç na oryginalnoÊç – nie chcemy przecie˝ zjawiç si´ na imprezie jako dziesiàta z kolei Hermiona lub piàty Han
Solo. Dlatego wybieranie mniej znanych bàdê nietypowych postaci naprawd´ si´ sprawdza (znowu
si´gajàc do doÊwiadczeƒ wymieniç mog´ chocia˝by Dzielnego Ma∏ego Tostera, Super Mario,
Dzwoneczka w stylu rockabilly). Warto pokombinowaç z nietypowà interpretacjà tematu bàdê w∏asnej postaci oraz pozwoliç sobie na du˝à doz´ humoru – najlepiej sprawdzajà si´ zabawne przebrania, jak klasyczny Ksiàdz czy mniej typowy Doktor
House (w∏aÊnie – znane i rozpoznawalne osoby to
te˝ klucz do czegoÊ fajnego). JeÊli zaÊ chodzi
o oÊmieszanie si´... Po pierwsze – wszyscy b´dà
przebrani i jako ten zwyczajnie ubrany narazisz si´
na Êmiech. Po drugie – któ˝ na jednà noc nie
chcia∏by si´ staç kimÊ zupe∏nie innym? Ulubionym
muzykiem, postacià z ukochanego serialu? Stroje
prowokujà równie˝ do ró˝nego rodzaju typowych
zachowaƒ dla naszego bohatera, co mo˝e te˝ zaspokoiç nasze aktorskie potrzeby. No i na koniec
– us∏ysza∏am niedawno, ˝e symptomem doros∏oÊci jest nieuznawanie czegokolwiek za dziecinne.
Jednym s∏owem – warto!
Potrzeba cz∏owieka do ciàg∏ych zmian i bycia
innà osobà dà˝y do zaspokojenia. Nie kr´pujmy
si´ wi´c spo∏ecznymi konwenansami oraz wymyÊlonym poj´ciem dziecinnoÊci. Otwórzmy si´
na zupe∏nie nowe doÊwiadczenia, jakie mo˝e nam
daç przebierania impreza – a jest ich co niemiara!
PomyÊlmy chocia˝by o niesamowitych zdj´ciach,
jakie mo˝na na takiej zabawie zrobiç. Oraz o tym,
˝e karnawa∏ to nie jedyna okazja do takich zabaw
– imprezy tematyczne mo˝na urzàdzaç ca∏y rok,
co, jako fanka i organizatorka takowych, serdecznie polecam!
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com
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Dzielnica dzia∏aczy spo∏ecznych
Gdybym zapyta∏a Was,
drodzy Czytelnicy, ile mamy
na terenie Weso∏ej stowarzyszeƒ i organizacji pozarzàdowych, co byÊcie odpowiedzieli? Pewnie, ˝e kilka jest. Ale gdybym zapyta∏a jakie, zapewne niewielu
z Was by je wymieni∏o.
A warto wiedzieç, gdy˝ na terenie Weso∏ej dzia∏a ich bardzo du˝o w wielu dziedzinach.
Sà stowarzyszenia typowo „sàsiedzkie”, dzia∏ajàce na obszarze jednego osiedla, organizujàce
wiele sàsiedzkich imprez: Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna, Stowarzyszenie Nasza
Weso∏a, Stowarzyszenie Mieszkaƒców Tu Weso∏a, Stowarzyszenie Artystyczne Stara Mi∏osna,
Zrzeszenie Mieszkaƒców Starej Mi∏osnej.
Wiele jest organizacji niosàcych ró˝norakà pomoc
potrzebujàcym: Towarzystwo Przyjació∏ Dzieci Od-

dzia∏ Warszawa-Weso∏a z trzema ogniskami wychowawczymi, Polski Komitet Pomocy Spo∏ecznej Zarzàd Dzielnicowy Warszawa-Weso∏a, Stowarzyszenie Alter Ego, Fundacja Razem Lepiej, Fundacja Sam
D˝ub Ling, Polski Czerwony Krzy˝ – Klub integracyjny dla osób niesprawnych intelektualnie (dzia∏ajàcy
przy OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a).
Mamy w dzielnicy dwie Ochotnicze Stra˝e Po˝arne: jednà w Weso∏ej Centrum, drugà w Starej
Mi∏oÊnie. Wi´kszoÊç dzielnic nie ma ˝adnej, a jeÊli ju˝ posiada, to tylko jednà.
Pr´˝nie dzia∏a Uniwersytet Trzeciego Wieku,
organizujàcy bardzo wiele wyk∏adów i seminariów. Dzia∏ajà te˝ harcerze: Zwiàzek Harcerstwa
Polskiego – Hufiec Praga Po∏udnie oraz Zwiàzek
Harcerstwa Rzeczypospolitej, Szczep 44.
Mamy na terenie Dzielnicy równie˝ organizacj´
ekologicznà: Ko∏o Okr´gu Mazowieckiego Polskiego Klubu Ekologicznego Warszawa-Weso∏a.
Nie mog∏o te˝ zabraknàç Zwiàzku Kombatan-

tów Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów
Politycznych – ko∏o w Weso∏ej oraz Ogniska
Emerytów i Rencistów ZNP w Weso∏ej.
Jednà z chyba najm∏odszych organizacji jest
PTTK Oddzia∏ Weso∏a, organizujàcy dla mieszkaƒców dzielnicy wiele wyjazdów turystycznych.
I na koniec organizacje, o których chyba czytamy
i s∏yszymy najwi´cej: sportowe. Jest ich naprawd´
sporo: Klub Sportowy Weso∏a, Uczniowski Klub
Sportowy JUDO FIGHT CLUB, Uczniowski Klub
Sportowy „Victor”, „Dwójka” Uczniowski Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy Weso∏ek, Klub
Sportowy „Pi∏karska Weso∏a”, Karate Klub Weso∏a.
Jak wi´c Paƒstwo widzicie, liczba ró˝nych organizacji w Weso∏ej jest imponujàca. MyÊl´, ˝e
nale˝y si´ od nas ogromne podzi´kowanie dzia∏ajàcym tam osobom, które poÊwi´cajà swój
prywatny czas na dzia∏alnoÊç spo∏ecznà.
JeÊli w artykule nie wymieni∏am jakiegoÊ stowarzyszenia – bardzo przepraszam i prosz´ o kontakt przez redakcj´, uzupe∏ni´ t´ imponujàcà list´.
Anna Ksi´˝opolska
∏o regu∏à. Na wsi, która najd∏u˝ej zachowywa∏a dawne swe zwyczaje, biega∏y po drogach i przychodzi∏y do domów przebrane postacie, a wÊród nich postacie
zwierz´ce, znane z wczeÊniejszych obchodów
kol´dniczych: koza, turoƒ, niedêwiedê i konik,
a tak˝e bocian i ˝uraw (zwiastuny wiosny). Wierzono powszechnie, ˝e wraz z nimi przychodzi
do domów dostatek i urodzaj. Wszyscy przebieraƒcy natarczywie domagali si´ datków.
Sam karnawa∏ ÊciÊle kojarzy si´ jednak z szaleƒstwem noworocznym oraz z nadrabianiem strat
w zabawach i balach, które wstrzymywa∏ skutecznie okres adwentu. OczywiÊcie, rozpatrujàc w ten
sposób samo istnienie karnawa∏u, równie dobrze
mo˝na powiedzieç, ˝e jest on przejawem szampaƒskiej zabawy przed okresem Wielkiego Postu,
który poprzedza Âwi´ta Wielkiej Nocy.
Karnawa∏ to tak˝e nieod∏àczny element dzieciƒstwa. Ju˝ od grudnia dzieci ˝yjà myÊlà o majàcym
nied∏ugo nastàpiç balu. Zabawy karnawa∏owe
goszczà z powodzeniem ju˝ w przedszkolach,
a im wy˝ej w stopniu edukacji poprzez szko∏´
podstawowà, gimnazjum, na szko∏ach ponadgimnazjalnych koƒczàc, sà coraz bardziej wystawne
i ciekawe. Zw∏aszcza dla m∏odszych dzieci jest to
wspania∏a forma zabawy, poniewa˝ nie majà zbyt
wielu okazji do tego rodzaju sp´dzania czasu.
Wiele konkursów i zaj´ç w czasie trwania tego
balu to wspania∏e prze˝ycie dla najm∏odszych.
Nieod∏àcznym elementem takich wydarzeƒ sà odpowiednie stroje. Wokó∏ tego istnieje prawdziwa
otoczka tajemniczoÊci i niecierpliwoÊci. Dzieci
starajà si´ nie zdradzaç przed swoimi rówieÊnikami, w co b´dà przebrane i w jaki sposób, a ju˝ na
pewno nie zdradzajà szczegó∏ów swoich strojów
karnawa∏owych. M∏odzie˝ bawi si´ ju˝ w bardziej
tradycyjny sposób. Je˝eli nie obowiàzuje konwencja balu przebieraƒców, zak∏ada si´ stroje
wieczorowe lub wizytowe.

Tradycje karnawa∏owe w Polsce
Czas liczony od Nowego Roku lub Trzech Króli
(6 stycznia) do wtorku zwanego kusym, poprzedzajàcego Ârod´ Popielcowà, to okres hucznych
zabaw tanecznych, maskarad i ogólnej weso∏oÊci, czyli karnawa∏. Nazwa pochodzi od w∏oskiego s∏owa carnavale. Jego cz∏ony: caro – mi´so
i vale – ˝egnaj oznaczajà razem, w wolnym przek∏adzie, po˝egnanie mi´sa, a wraz z nim wszelkie-

STOWARZYSZENIE SÑSIEDZKIE
STARA MI¸OSNA
ZAPRASZA NA KONCERT

„JAK DOBRZE MIEå
SÑSIADA”
4 LUTEGO 2012 (sobota), godz.18.00
Aula Gimnazjum nr 119,
Weso∏a - Stara Mi∏osna, ul. Klimatyczna 1
Koncert jest podzi´kowaniem dla
wszystkich osób, które otworzy∏y swoje
serca i wspar∏y sàsiadów paczkà
Êwiàtecznà, sprawiajàc tym samym
wiele radoÊci potrzebujàcym.
W programie:
wyst´py wielu znanych piosenkarzy,
tancerzy mieszkajàcych w naszej
dzielnicy oraz wiele innych niespodzianek
artystycznych o czym poinformujemy
oddzielnym og∏oszeniem.
DZI¢KUJEMY I SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!
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go rodzaju uczt i zabaw oraz nieuchronne zbli˝anie si´ Wielkiego Postu. Stàd te˝ staropolskie mi´sopusty, tak nazywano ostatni tydzieƒ karnawa∏u,
trwajàcy od t∏ustego czwartku do kusego wtorku.
Polski karnawa∏ nazywano zapustami. By∏ to
jedyny w roku czas „taƒców, hulanek i swawoli”.
W rozrywkach zapustnych znaczàcà rol´ odgrywa∏y kobiety. Panny na wydaniu wkracza∏y wtedy
„na salony”, aby znaleêç m´˝ów. Wyprawiano
najwi´cej wesel. Po rocznym „chodzeniu ze sobà” m∏odzi trafiali na Êlubny kobierzec. By∏ te˝
bezwzgl´dny termin powa˝nych zalotów, przypadajàcy najdalej do Matki Boskiej Gromnicznej
(2 luty). W tym czasie m∏odzi ludzie dawali sobie
„s∏owo”, a ci, co byli ju˝ „po s∏owie”, spieszyli
do o∏tarza. Na wsi panowa∏y „szalone dni”, zbierano si´ na wspólne skubanie pierza, które koƒczy∏o si´ muzykà i sutym pocz´stunkiem.
We dworach szykowano zapasy jad∏a i picia,
bo w ka˝dej chwili mo˝na by∏o spodziewaç si´
najazdu goÊci. A okazjà do niezapowiedzianych
odwiedzin by∏y kuligi. Rozbawione towarzystwo,
z muzykà, cz´sto w przebraniach, naje˝d˝a∏o
okoliczne domy, by wÊród zabawy ogo∏ociç spi˝arni´ sàsiadów, rozgrzaç si´ i wytaƒczyç. Ciàg
saƒ oÊwietlonych pochodniami i prowadzonych
przez wodzireja jeêdzi∏ od dworu do dworu.
W t∏usty czwartek na naszych sto∏ach obecnie
królujà pàczki i chrusty zwane faworkami. Ale
dawniej zajadano inne specja∏y – t∏ustà kasz´ ze
skwarkami, kapust´ z mi´sem i s∏oninà, boczek
i kie∏bas´, a na deser podawano s∏odkie racuchy
i bliny. Ludzie chcieli si´ „na zapas” najeÊç ró˝nych frykasów przed nadchodzàcym czterdziestodniowym postem...
Po wsiach i miasteczkach w ostatnie dni karnawa∏u chodzi∏y korowody ró˝nych przebieraƒców. Przebieranie si´ i wk∏adanie masek, czy
choçby tylko czernienie sobie twarzy sadzà, by-

Ilona Szymaƒska

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Dru˝ynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkó∏ w Szachach
W dniu 10 grudnia 2011 r. odby∏a si´ coroczna impreza szachowa: Mistrzostwa Mazowsza
Szkó∏ Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazalnych w Szachach Szybkich. Turniej odby∏ si´ w Gimnazjum nr 119 im. Józefa Pi∏sudskiego przy ul. Klimatycznej 1 w Dzielnicy Warszawa-Weso∏a. Organizatorami rozgrywek by∏y
Mazowiecki Zwiàzek Szachowy oraz Uczniowski
Klub Sportowy „Mi∏oÊnik”. Patronat nad turnie-

pocki, Kinga Pastuszko (kolejnoÊç zawodników
wed∏ug gry na szachownicy). W klasyfikacji indywidualnej zawodnicy dru˝yny równie˝ osiàgn´li
najwy˝sze wyniki na swoich szachownicach:
Bartosz Nowicki – I miejsce na I szachownicy,
Tomasz Woênica – II miejsce na II szachownicy,
Karol K∏opocki – I miejsce na III szachownicy,
Kinga Pastuszko – I miejsce na IV szachownicy.
Szko∏´ Podstawowà nr 173 w Dru˝ynowych
Mistrzostwach Szkó∏ Podstawowych reprezentowa∏y 3 dru˝yny. W sk∏adzie I dru˝yny zagrali Kacper Piasecki, Mariusz Woênica, Patryk Bartold,
Alicja Woênica. Dru˝yna ta utrzyma∏a si´ w czo-

∏ówce turnieju, zajmujàc wysokie V miejsce
wÊród 46 dru˝yn. Do podium zabrak∏o niewiele.
Dwie kolejne dru˝yny z SP 173 II, w sk∏adzie: Hubert Szkudlarek, Bernard K∏opocki, Szymon Osypiuk, Weronika K∏opocka i III w sk∏adzie: Wojciech
Mazurek, Konrad Jaƒczuk, Kacper Porzucek, Paulina Osypiuk tak˝e dzielnie walczy∏y o osiàgni´cie
najlepszych wyników. Szczegó∏owe informacje
mo˝na znaleêç na www.chessarbiter.com.
Uczniowie szkó∏ dzielnicy Weso∏a po raz kolejny pokazali wysoki poziom gry w szachy na tak
presti˝owej imprezie. Gratulujemy.
Teresa Osypiuk

Ruszy∏ Halowy Puchar
Mazowsza w ∏ucznictwie
jem objà∏ Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Turniej otworzyli: Burmistrz Dzielnicy
Weso∏a Marian Mahor, Dyrektor Gimnazjum
nr 119 Ewa Tucholska oraz prezes Mazowieckiego Zwiàzku Szachowego Andrzej Dobrowolski.
Podczas inauguracji zawodów zosta∏ odczytany
list prezesa Polskiego Zwiàzku Szachowego Tomasza Sielickiego skierowany do uczestników,
rodziców, opiekunów dru˝yn i organizatorów.
Celem turnieju by∏o popularyzowanie szachów
wÊród dzieci i m∏odzie˝y na Mazowszu oraz wy∏onienie Dru˝ynowego Mistrza Mazowsza Szkó∏
Podstawowych, Gimnazjalnych, Ponadgimnazjalnych w Szachach Szybkich. Dowodem na rosnàcà popularnoÊç szachów wÊród uczniów by∏a
liczna i silna osada turnieju. W zawodach wzi´∏o
udzia∏ oko∏o 300 zawodników: 46 dru˝yn Szkó∏
Podstawowych, 14 Gimnazjalnych i 8 Ponadgimnazjalnych. WÊród Szkó∏ Gimnazjalnych I miejsce
i z∏oty medal zdoby∏a dru˝yna z Gimnazjum 119
z dzielnicy Weso∏a. Dru˝yna zagra∏a w sk∏adzie:
Bartosz Nowicki, Tomasz Woênica, Karol K∏o-

Miniony miesiàc by∏ dla UKS Weso∏ek bardzo
udany. Zarówno w I i II rundzie Halowego Pucharu Mazowsza w kategorii dzieci, jak i w I rundzie
Pucharu Mazowsza m∏odzików podium goÊci∏o
weso∏owskie zawodniczki.
W dniu 11 listopada
2011 r. rozegrano pierwsze
zawody z cyklu Halowego
Pucharu Mazowsza w kategorii dzieci. Turniej przeprowadzono w Szkole Podstawowej przy ulicy MÊcis∏awskiej w Warszawie,
a gospodarzem imprezy
by∏a sekcja ∏ucznicza RKS
Marymont Warszawa.
Zwyci´˝y∏a Sandra Drass (UKS Weso∏ek Warszawa-Weso∏a) przed Annà Wilewskà (PTG Sokó∏
Radom), Weronikà Bul (KS Drukarz Warszawa),
Justynà Charytonowicz (UKS Weso∏ek) oraz Aleksandrà Daleckà (UKS Weso∏ek). Najm∏odsza, szeÊcioletnia zawodniczka UKS Weso∏ek Vanessa
Drass zaj´∏a bardzo wysokie 8 miejsce.
W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej

nr 60 przy ulicy Zbaraskiej w Warszawie rozegrano drugà rund´ Pucharu. Tym razem najm∏odszych ∏uczników goÊci∏ KS Drukarz Warszawa.
Na podium stan´∏a: Sandra Drass (UKS Weso∏ek) i Justyna Charytonowicz (UKS Weso∏ek). Pozosta∏e zawodniczki z UKS Weso∏ek – 5 miejsce – Aleksandra Dalecka, 6 – Aleksandra
¸apiƒska, 7- Sandra Drass.
Liderkà Pucharu Mazowsza po dwóch rundach
jest Sandra Drass z UKS
Weso∏ek.
W dniu 4.12.2011 r. w Radzyminie rozegrano I rund´
Pucharu Mazowsza m∏odzików. Zawodniczki UKS
Weso∏ek: Klaudia ¸adziak i Anastazja Stachwiuk
stan´∏y na najwy˝szych stopniach podium. Mateusz Siwek na swoich pierwszych zawodach ∏uczniczych zdoby∏ bràzowy medal. Pozostali zawodnicy zaj´li bardzo wysokie miejsca: Joanna Bucior
– 5 miejsce, Patryk Jasku∏a – 7.
UKS Weso∏ek

Korfballowe szaleƒstwo w Starej Mi∏osnej
I Miko∏ajkowy Ogólnopolski Turniej Korfballowy pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy odby∏ si´ w hali sportowej
w Starej Mi∏osnej w weso∏ej sportowej atmosferze. S´dzià g∏ównym turnieju by∏a Pani Agnieszka Tarasiewicz, która w jasny i dowcipny sposób
przekazywa∏a kibicom oraz m∏odym zawodnikom przepisy gry, wspierajàc równie˝ adeptów
sztuki s´dziowskiej. Rodziny ˝ywio∏owo dopingowa∏y swoje pociechy, a duch zdrowej rywalizacji skutecznie zagrzewa∏ m∏odych sportowców do gry. Puchary, medale, pàczki i czekoladowe miko∏ajki zwieƒczy∏y sportowe zmagania
dru˝yn z Weso∏ej, Ko∏a, Sulejówka, Konstancina,
Józefowa. Turniej odby∏ si´ dzi´ki Burmistrzowi
Dzielnicy – Panu Edwardowi K∏osowi, Prezesowi

Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna –
Pani Izie Antosiewicz, Dyrektorowi Szko∏y nr 174

– Panu Paw∏owi Krajewskiemu oraz innym sponsorom, a pomys∏odawcà by∏ nauczyciel – Pani
Jolanta Ilewicz. Bardzo dzi´kujemy za pomoc

w przeprowadzeniu turnieju wszystkim trenerom
oraz obs∏udze hali.
Poni˝ej prezentujemy wyniki turnieju:
• Monokorfball: I miejsce – Konstancin, II miejsce – Weso∏a I, III miejsce – Sulejówek,
IV miejsce – Weso∏a II, V miejsce – Ko∏o.
• SP kat. m∏odzik: I miejsce – Konstancin,
II miejsce – Ko∏o II, III miejsce – Weso∏a I,
IV miejsce – Weso∏a II, V miejsce – Ko∏o I,
VI miejsce – Warszawa.
• Gimnazjum, junior m∏odszy: I miejsce – Ko∏o, II miejsce – Konstancin, III miejsce – Sulejówek, IV miejsce – Warszawa, V miejsce –
Józefów.
Jolanta Ilewicz
Fot. Hanna Kowalska
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IV Miko∏ajkowy Turniej Judo Dzieci
– zmiana warty – m∏odsi silniejsi!!!
Turniej jak co roku zgromadzi∏ podobnà iloÊç
startujàcych: 84 zawodników i 27 zawodniczek,
na macie by∏o jednak sporo niespodzianek.

Z ogólnej liczby ponad 300 osób uprawnionych do startu, do rywalizacji przystàpi∏o tylko 111 osób.

Nasze zawody odbywajà si´ w formule cyklicznej, a dla klubu w formule selekcyjnej, poniewa˝ sk∏adowà rywalizacji jest równie˝ Turniej
z okazji Dnia Dziecka z maja 2011. Dla
niektórych naszych dzieci to ósmy start
w tego rodzaju rywalizacji klubowej,
gdzie obserwujemy post´py naszych
podopiecznych.
Opinie rodziców i zawodników sà
zgodne – to by∏ najtrudniejszy turniej
w roku. Stres i syndrom walki osiàga∏
niemal˝e ekstremalny poziom, a zawody mo˝na by oceniç po azjatycku: „twój
najgroêniejszy rywal jest w twoim klubie, twoja suma strachu jest nieokreÊlona”. No có˝, ∏atwiej napraç kogoÊ, kogo
si´ nie zna? – oczywiÊcie to opinia 7–11 latków.
Rywalizacja najm∏odszych niektórym przynios∏a prawdziwy szok – rok temu by∏ pierwszy,

a wczoraj siódmy. Czasem
wynik jest kwestià przypadku
i szcz´Êcia, ale z regu∏y to
efekt pracy w∏o˝onej w treningi. Zadowalajàcy by∏ post´p grup najm∏odszych,
choç pewnie nie bez znaczenia jest ich oswojenie si´ z rywalizacjà. Niemal w ka˝dej wadze by∏y niespodzianki, starsi faworyci przewracali si´
w pojedynkach z m∏odszymi fighterami.
Pocieszeniem jest to, ˝e nawet s∏aby wynik
nie hamuje rozwoju psychofizycznego, czasem
warto jest daç 4–5 lat treningu ogólnorozwojowego, aby zebraç plony w kolejnych latach.
Nasze zawody cykliczne tak naprawd´ przygotowujà naszych judoków do startów w trudniejszych turniejach na arenie Mazowsza i regionu.
Jedno jest pewne – ca∏oÊç rywalizacji os∏odzi∏y prezenty, jakie dla wszystkich zawodników
przygotowa∏ Âwi´ty Miko∏aj, któremu pomóg∏
Urzàd Dzielnicy Weso∏a oraz Stowarzyszenie
BMW Klub Polska.
Judo Fight Club

Z∏ote i bràzowe medale 11- i 8-latków z KS Weso∏a
W sobot´ 26-27 listopada 2011 KS „Weso∏a”
zorganizowa∏ w hali sportowej przy Gimnazjum 119 w Starej Mi∏osnej III edycj´ ogólnopolskich halowych turniejów pi∏ki no˝nej
pod nazwà „Weso∏a Indoor Cup” o Puchar ACCO-FIN Sp. z o.o. W tym roku oglàdaliÊmy
zmagania m∏odych pi∏karzy w dwóch kategoriach wiekowych: U12 i U9 – obie dru˝yny prowadzone sà przez trenerów Krzysztofa Adamskiego i Dawida Brewczyƒskiego.
W rozgrywkach kategorii U9 uczestniczy∏o 12
dru˝yn z ró˝nych województw: Rona 03 E∏k, BKS
Lublin, UKS 9 Siedlce, UKS 1 W´grów, Czerwone
Smoki, Naprzód Skórzec, Polonia Warszawa, Legion Warszawa, UWKS Legia Warszawa oraz trzy
dru˝yny gospodarzy – Klubu Sportowego Weso∏a. KS Weso∏a A Warszawa zaj´∏a 1 miejsce
w grupie strzelajàc 7 bramek, przy tym nie tracàc
ani jednej. W meczu çwierçfina∏owym KS Weso∏a
pokona∏a dru˝yn´ Rony 03 E∏k 3:0, a w pó∏finale
zremisowaliÊmy 1:1 z dru˝ynà BKS Lublin, tak

wi´c o awansie do fina∏u zadecydowa∏y rzuty karne, w których nieznacznie lepsi okazali si´ goÊcie
z Lublina, a w konsekwencji tego KS Weso∏a zagra∏a mecz o 3 miejsce, w którym pokona∏a dru˝yn´ Naprzód Skórzec 1:0, zdobywajàc tym samym bràzowe medale. Turniej wygra∏a dru˝yna UWKS Legia Warszawa. Najlepszym strzelcem
turnieju zosta∏ Jakub Uthke-Nowak z Klubu Sportowego Weso∏a. Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali: Micha∏ Maziarz (KS Weso∏a A), Jan Olszewski (KS Weso∏a B), Maksym Kaliƒski (KS
Weso∏a 2004). W turnieju wzi´∏a udzia∏ równie˝
nasza najm∏odsza grupa – rocznik 2004, która,
mimo ˝e by∏ to dla nich pierwszy turniej w ˝yciu,
nie ust´powa∏a walecznoÊcià przeciwnikom.
W niedziel´ 27 listopada 2011 odby∏y si´
rozgrywki rocznika 2000. Uczestniczy∏o w nich
tak˝e12 dru˝yn z województwa mazowieckiego
oraz kujawsko-pomorskiego: Spójnia Bia∏e B∏ota, MKS Kozienice, Mazowsze Mi´tne, Wilga
Garwolin, Kosa Konstancin, Per∏a Z∏otok∏os, Wicher Koby∏ka, Józefovia Józefów, Mazur
Karczew oraz trzy dru˝yny gospodarzy Klubu Sportowego Weso∏a. KS Weso∏a A Warszawa z kompletem
www.merita.pl
punktów zaj´∏a 1 miejinfo@merita.pl
sce w grupie strzelajàc 11 bramek, a traKupuj taniej
càc tylko 1, a ostau producenta!
tecznie po przegranych w çwierçfinale
Dostawa GRATIS – Stara Mi∏osna, Weso∏a rzutach karnych KS
Weso∏a A musia∏a
Duchnów – ul. Góry Warszawskie 41, tel. 22 789 00 89
walczyç o V miejsce.
Warszawa – ul. Grochowska 107, tel. 22 612 37 82
Ca∏y turniej wygra∏a
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jednak dru˝yna KS Weso∏a B Warszawa, która
w swojej grupie z 2 miejsca awansowa∏a
do çwierçfina∏ów, a dalej pokona∏a w pó∏finale
Wicher Koby∏ka oraz w wielkim finale Mazowsze
Mi´tne. Najlepszymi zawodnikami turnieju zosta-

li: Jan Marasiƒski (KS Weso∏a B), Jakub Kruschewski (KS Weso∏a A), Adam Maicki (KS Weso∏a C). Najlepszym strzelcem turnieju zosta∏
Jan Koz∏owski z Klubu Sportowego Weso∏a.
W turnieju wzi´∏a równie˝ udzia∏ KS Weso∏a C,
która z∏o˝ona by∏a przede wszystkim z zawodników m∏odszych – rocznik 2001. Dru˝yna KS
Weso∏a wygra∏a ca∏y turniej! A druga dru˝yna Weso∏ej zaj´∏a wysokie V miejsce.
W obu turniejach wzi´∏o ∏àcznie udzia∏ 240
m∏odych pi∏karzy, w tym ponad 50 z KS Weso∏a.
Przy organizacji obu imprez dla dzieci pomagali
ich Rodzice oraz Panie Kierowniczki, którym
dzi´kuj´ w imieniu swoim i naszych m∏odych zawodników. Aktualne informacje o kolejnych wydarzeniach mo˝na przeczytaç na stronie Internetowej Klubu www.kswesola.pl – zapraszamy!
Krzysztof Adamski
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Asia Mistrzem!
Joanna Litwin to jedna z ponad stu m∏odych
osób, ucz´szczajàcych do Zespo∏u Szkó∏ im.
Emanuela Bu∏haka przy Trakcie Brzeskim 63.
Nie zawsze mo˝na spotkaç jà w szkole..., co
jednak wcale nie oznacza, ˝e wagaruje. Jej pasja, dzi´ki której osiàgn´∏a absolutne wy˝yny
formatu Êwiatowego to kitesurfing.
Asia jest uczennicà drugiej klasy liceum. Jej
przygoda z dwoma ˝ywio∏ami: wodà i wiatrem,
rozpocz´∏a si´ ju˝ w szkole podstawowej. Poczàtkowo by∏ to windsurfing. W wieku 12 lat
Asia si´gn´∏a po sport, który by∏ wówczas
w Polsce prawie nieznany.
Kitesurfing to dos∏ownie surfowanie z latawcem. Ró˝ni si´ on od bardziej nam znanego
windsurfingu sposobem prowadzenia deski oraz
rodzajem p´dnika. Kitesurferzy prowadzà desk´
„na kraw´dzi” (podobnie do snowboardu). Zamiast klasycznego ˝agla u˝ywajà odmiany latawca, trzymanego na barze, przypi´tym do zak∏adanego przez surfera trapezu.
Warto w tym miejscu zacytowaç jednego z najbardziej twórczych wynalazców na Êwiecie – Thomasa Edisona: „Geniusz to wynik 1 procenta natchnienia i 99 procent wypocenia”. S∏owa te charakteryzujà wi´kszoÊç, je˝eli nie wszystkie drogi
do sukcesu, jakie Êwiat kiedykolwiek oglàda∏.
Takim rodzajem geniuszu okaza∏a si´ w∏aÊnie
Asia Litwin. Determinacja oraz ci´˝ka praca po-

zwoli∏y jej na osiàgni´cie sukcesu w zawrotnym
tempie. W 2008 roku zosta∏a laureatkà tytu∏u
'Rookie of the Event' (Odkrycie Zawodów) podczas rozgrywek pucharu Êwiata PKRA (Professional Kiteboard Riders Association) w Hiszpanii. Natomiast
po trzech latach trenowania,
w 2009 roku wygra∏a edycj´
pucharu Êwiata PKRA w Niemczech. Zosta∏a wówczas wicemistrzynià Êwiata w kitesurfingu w kategorii Free-style.
1 listopada 2011 roku Asia
po raz kolejny stan´∏a na podium mi´dzynarodowym. Zdoby∏a Mistrzostwo Europy podczas zawodów KTE (Kitesurf
Tour Europe) we Francji. Oto kilka s∏ów relacji Asi z tej imprezy:
„W∏aÊnie zakoƒczy∏y si´
ostatnie zawody pucharu Europy KTE we Francji, St. Gilles
Croix de Vie. Warunki by∏y
doÊç wymagajàce, niezbyt silny wiatr, du˝e fale i ogromny
pràd, ale dzi´ki Êwiecàcemu
s∏oƒcu p∏ywa∏o si´ ca∏kiem przyjemnie. Rozegrano tylko pojedynczà eliminacj´, gdy˝ na podwójnà zabrak∏o wiatru. Uda∏o mi si´ wygraç,
dzi´ki czemu zdoby∏am mistrzostwo Europy.
Bardzo si´ ciesz´ zarówno z wygranej, jak i z tytu∏u, ale równie˝ z pobytu we Francji.”

Martyna na podium
Martyna zacz´∏a trenowaç badmintona majàc 12 lat. Jak na t´ dyscyplin´ to bardzo póêno.
Najcz´Êciej dzieci zaczynajà swojà przygod´
badmintonowà w pierwszej lub drugiej klasie SP.
W tym sezonie rozpoczynajàcym si´ od
1 wrzeÊnia 2011 r. Martyna ˚mijewska, zawodniczka UKS Dwójka Weso∏a, rozpocz´∏a
drugi rok startów w kategorii wiekowej juniorek
m∏odszych i trzeci
rok szkolenia w tej
pi´knej olimpijskiej dyscyplinie
sportu. Po dwóch
latach ci´˝kich
treningów w Krajowym Turnieju
Juniorów M∏odszych rozegranym
w Suchedniowie
w dniu 10 grudnia
Martyna odnios∏a
swój
pierwszy
znaczàcy sukces
zajmujàc 3. miejsce w grze pojedynczej.
Na aktualnej liOd lewej: Martyna ˚mijewska,
Êcie klasyfikacyjnej
klubowa partnerka deblowa
Polskiego Zwiàzku
Milena Suchecka
Badmintona Marty-

na znajduje si´ na 84
miejscu na 137 sklasyfikowanych dziewczàt.
Ostatni jej sukces na pewno wp∏ynie na popraw´
pozycji w rankingu.
Przed naszà zawodniczkà jeszcze pó∏tora roku
startów w tej samej kategorii juniorek m∏odszych. Wtedy to stanie ona przed mo˝liwoÊcià
walki o medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
M∏odzie˝y (Mistrzostwach Polski Juniorów

Po wygranych zawodach Asia sp´dzi∏a 3 tygodnie w Warszawie, du˝o trenujàc przed ostatnià
edycjà pucharu Êwiata w Nowej Kaledonii. Stamtàd równie˝ przywioz∏a zwyci´stwo, zajmujàc tym
samym 4 pozycj´ w mistrzostwach Êwiata PKRA 2011 roku!
Uwarunkowania klimatyczne
Polski nie rozpieszczajà kitesurferów, tak wi´c nieobecnoÊci
Asi w szkole sà konieczne. Cz´sto odbieram od niej maile lub
sms-y z proÊbà o kolejne zadania do wykonania z matematyki, historii czy fizyki; proÊby
o kontakt z nauczycielem biologii czy geografii. Takie zapytania, dobiegajàce z drugiego
koƒca Êwiata, budzà we mnie
zawsze te same uczucia – zachwyt i podziw dla jej obowiàzkowoÊci i pracowitoÊci.
Brak Asi w szkole to zawsze
t´sknota za jej osobà, skromnà,
zawsze uÊmiechni´tà, niekiedy
zm´czonà. A tak˝e pewnoÊç, ˝e
na najbli˝szych swoich zaj´ciach na pewno nie zg∏osi „nieprzygotowania”...
Magda Chlebus
Wychowawca klasy II LO
I SLO im. E. Bu∏haka w Weso∏ej
fot. Toby Bromwich / fotograf PKRA
M∏odszych). Czy Martyna wtedy te˝ stanie na
podium?... Wszystko zale˝y od bardzo ci´˝kiej
systematycznej pracy... jak to w sporcie bywa.
Zach´camy do odwiedzania naszej strony internetowej, na której znajdziecie paƒstwo wiele
innych informacji z ˝ycia klubu badmintonowego: www.badmintonwesola.waw.pl.
Anna Janecka
Prezes UKS „Dwójka” Weso∏a
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Niebezpieczny przystanek
Dzieƒ Dobry,
pojawiajà sie na ∏amach Paƒstwa Pisma listy
od mieszkaƒców o sprawach, które ich niepokojà. Ja te˝ chcia∏bym napisaç o moim zdaniem
doÊç niefortunnie usytuowanym przystanku autobusowym na ul. Jana Paw∏a II vis a vis sklepu LIDL (w kierunku centrum Starej Mi∏osnej).
Nie przeje˝d˝am tamt´dy cz´sto, ale prawie
za ka˝dym razem gdy zatrzymuje si´ tam autobus, powstaje niebezpieczna sytuacja dla pieszych. Nie ma tam zatoczki dla autobusu (ktoÊ
z w∏adz dzielnicy si´ kiedyÊ o tym wypowiada∏,
˝e na razie jest to przystanek tymczasowy z jakichÊ tam powodów. Ale skoro uda∏o si´ ustawiç
tam przystanek tymczasowy, to mo˝e i zatoczka
tymczasowa by∏aby mo˝liwa – nie wyglàda to
na skomplikowanà inwestycj´), a autobus zatrzymuje si´ zaraz za przejÊciem dla pieszych.
Samochody, które jadà za autobusem, zatrzymujà si´ za nim przed pasami, co jest odczytywane przez nawet ostro˝nych pieszych jako sygna∏, ˝e mogà przejÊç przez jezdni´, ale nie widzà
samochodów jadàcych drugim pasem od strony
centrum Starej Mi∏osnej, ani kierowcy samochodów ich nie widzà (oczywiÊcie widzàc stojàcy
autobus na przystanku i przejÊcie dla pieszych
powinno byç inaczej, ale mówimy o realiach).
Piesi czasami te˝ próbujà przechodziç przed czo∏em autobusu (co równie˝ jest nieprzepisowe, ale
sà to wyst´pujàce sytuacje) i czasami mogà si´
spotkaç z kierowcà, który równie˝ nieprzepisowo
wymija lewym pasem autobus pomimo zakazu
wyprzedzania (linia ciàg∏a) w tym miejscu. Wiele
razy by∏em Êwiadkiem jednej i drugiej sytuacji.
OczywiÊcie gdyby i piesi, i kierowcy zacho-

wywali si´ bardzo ostro˝nie i z zachowaniem zasad ruchu drogowego, wszystko powinno byç
ok, ale zachowania sà ró˝ne i tak szybko si´ nie
zmienià, zresztà nawet przy przestrzeganiu
wszystkich zasad bezpiecznego poruszania si´
przystanek ten jest moim zdaniem miejscem
bardzo niebezpiecznym. Mo˝e chocia˝ przesuni´cie go dalej od pasów (co te˝ nie jest idealnym rozwiàzaniem) troch´ by pomog∏o. Nie jestem fachowcem w tej sprawie, ale to miejsce
(przystanek bez zatoczki zaraz przy przejÊciu dla
pieszych) jest chyba nieprzemyÊlanà lokalizacjà.
Mieszkaniec Starej Mi∏osnej
***
Czy Urzàd Dzielnicy w Warszawie-Weso∏ej jest
pogrà˝ony w letargu?
Pisz´ o tej sprawie jako obywatel zaniepokojony biernoÊcià dzia∏ania naszego Urz´du Dzielnicy. Otó˝ mieszkaƒcy z ulicy Fio∏ków (os. Stara
Mi∏osna) zmagajà si´ z nowym sàsiadem, który
zaw∏aszczy∏ mieszczàce si´ przy jego posesji
ca∏kiem spore pobocze, gdy˝ mog∏o tu zaparkowaç 8 samochodów (wczeÊniej s∏u˝àce jako
parking osobom nie majàcym gara˝u, a z drugiej
strony w wi´kszoÊci m∏ode mamy). Z informacji
uzyskanych w Wydziale Infrastruktury Warszawa-Weso∏a wynika, ˝e jest to teren pod ich zarzàdem, a na wykonywanie jakichkolwiek prac
nie zosta∏o wydane jakiekolwiek pozwolenie. Dodam, i˝ ulica Fio∏ków nie ma jeszcze wytyczonych chodników i jest pokryta p∏ytami.
Zaw∏aszczenie rozpocz´∏o si´ od roz∏o˝enia
paczek z kostkà brukowà na ca∏ej d∏ugoÊci pobocza. Nast´pnie zrobiono tam nasyp ziemny,
wysypano ˝wir i posadzono krzaki.
O wszystkim od razu i wielokrotnie by∏ informo-

Biesiada Sàsiedzka 2012
Karnawa∏ trwa, zapraszamy wi´c na doroczne sàsiedzkie Êwi´to taƒca i integracji.
Tym razem Biesiada Sàsiedzka zawita w progach odmienionej Restauracji GoÊciniec.
PrzygotowaliÊmy wspólnie z p. Piotrem Soliwodà wykwintne menu z orientalnà
nutkà. Proponujemy Paƒstwu zabaw´ przy muzyce DJ-a przerywanà tradycyjnie
ju˝ zabawami, konkursami i licytacjà obrazów na cele statutowe stowarzyszenia,
w tym roku na budow´ placu spotkaƒ dla m∏odzie˝y. To b´dzie prawdziwie
szalona noc, w trakcie balu obejrzymy pokaz brazylijskiej samby w wykonaniu brazylijskich tancerek z zespo∏u Samba Brasil Show.
Biesiada Sàsiedzka
11 lutego 2012 r. od godz. 20.00
R e s t a u r a c j a G o Ê c i n i e c , u l . T r a k t B r z e s k i 90
Zapraszamy ju˝ od dziÊ do rezerwacji miejsc pod numerem tel. 609 34 94 94.
Zaproszenia w cenie 140 z∏ od osoby (alkohol we w∏asnym zakresie) mo˝na
wykupiç w siedzibie Stowarzyszenia w ka˝dy wtorek od godz. 20 – budynek
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej, wjazd od ul. GoÊciniec, I pi´tro.

Do zobaczenia
Izabela Antosiewicz
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wany Wydzia∏ Infrastruktury – telefonicznie, mailowo, pisemnie, jeden z mieszkaƒców by∏ w urz´dzie osobiÊcie, co dopiero spowodowa∏o, ˝e
przys∏ano tu stra˝ miejskà, która zrobi∏a zdj´cia
owej budowy. Jednak to by∏o na etapie tworzenia
nasypu ziemnego. Dalsze prace w ˝aden sposób
nie zosta∏y powstrzymane. W pierwszej kolejnoÊci zastanawiam si´, ile zg∏oszeƒ musi otrzymaç
Wydzia∏ Infrastruktury, ˝eby profesjonalnie si´
sprawà zainteresowa∏? Tym bardziej ˝e mieszkaƒcy interweniowali wielokrotnie, a ta instytucja ma
mieszkaƒcom s∏u˝yç i pomagaç. A mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e jej dzia∏anie, a raczej „niedzia∏anie” s∏u˝y tym, którzy prawo naginajà.

A mo˝e po prostu niektórzy mieszkaƒcy naszego osiedla sà ponad prawem? Zaczyna si´
naprawd´ odnosiç takie wra˝enie, tym bardziej ˝e
ta sama osoba, która zaw∏aszczy∏a pobocze, nie
poczuwa si´ do obowiàzku oddawania Êmieci,
jak wszyscy mieszkaƒcy, firmie porzàdkowej.
Natomiast notorycznie mieszkaƒcy widzà jak samochodem wywozi worki ze Êmieciami. Wydzia∏
Ochrony Ârodowiska zosta∏ o tym poinformowany ju˝ dwukrotnie, jednak ˝adne dzia∏anie nie zosta∏o podj´te, gdy˝ worki ze Êmieciami nadal wyje˝d˝ajà prywatnym samochodem. Gdzie? Nie
wiem, ale szczerze wàtpi´, ˝e na wysypisko.
Tytu∏em podsumowania mog´ powiedzieç, ˝e
totalna biernoÊç Urz´du Dzielnicy wobec problemów mieszkaƒców doprowadzi do tego, ˝e niektórzy b´dà sobie coraz Êmielej poczynaç, widzàc, ˝e jest na to przyzwolenie ze strony w∏adz.
Imi´i nazwisko autora
do wiadomoÊci redakcji
***
Z wielkim zdziwieniem przeczyta∏em list p. Igora Pogorzelskiego, ˝e znów jego pomys∏y ukazujà si´ w WiadomoÊciach Sàsiedzkich. W jednym
z numerów „Nasz Dom – Stara Mi∏osna” grozi∏, ˝e
rezygnuje z publikacji w WiadomoÊciach i b´dzie
swoje przemyÊlenia og∏asza∏ tylko w ww. piÊmie.
Zarzuty, ˝e niepotrzebnie zostaliÊmy przy∏àczeni do Warszawy uwa˝am za ca∏kowicie nieuzasadnione. Referendum potwierdzi∏o, i˝ wi´kszoÊç
mieszkaƒców Weso∏ej opowiedzia∏a si´ za przy∏àczeniem do Warszawy i nale˝y to uszanowaç.
Ca∏e szcz´Êcie, ˝e tego rodzaju opinie sà pojedyncze w naszym osiedlu i nie majà wi´kszego wp∏ywu na nasze ˝ycie. Mam wielkà nadziej´, ˝e po latach t∏ustych i chudych wrócà te
pierwsze. Z powa˝aniem,
Marcin Kwiatkowski
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AUTO BARTOSZ
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.
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*

MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
SZYBKO
WULKANIZACJA FACHOWO
SOLIDNIE TANIO
- SILNIKI, ROZRZÑDY, SPRZ¢G¸A
- SKRZYNIE BIEGÓW, ZAWIESZENIA
- HAMULCE, PRZEGLÑDY, OLEJE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
WSZYSTKIE MARKI

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

Do ka˝dego mieszkania przynale˝y miejsce postojowe w gara˝u
podziemnym oraz komórka lokatorska.

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



509 288 007, (22) 401 33 33

Dla czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich” atrakcyjne warunki współpracy!

Konsultacje ortodontyczne – czwartek 19 stycznia 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

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

UGA
BSŁ
O
A
EŁN

P

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

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

15 lat doÊwiadczeƒ, najnowsze technologie, autoryzacje
i certyfikaty gwarantujàce najwy˝szà jakoÊç us∏ug
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Program OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy:
• 5 stycznia (czwartek), godz. 20.00 – WIECZÓR TRZECH KRÓLI. Koncert w wykonaniu
grupy wokalnej Niebieskie Migda∏y.
• 7 stycznia (sobota), godz. 12.00 – WARSZTATY LEONARDA – „Jak to jest zrobione”.
Co ∏àczy podkow´ i z∏oty Êwiecznik? Poznajemy dawne techniki rzemieÊlnicze i ginàce zawody.
Staramy si´ razem z dzieçmi zastanowiç si´ nad
wp∏ywem rzemios∏a na wyglàd i rozwój miast.
Zaj´cia edukacyjno-artystyczne dla dzieci w wieku 6–12 lat. IloÊç miejsc ograniczona, zapisy pod nr
tel. 22 773 61 88 przyjmujemy do 3 stycznia.
• 7 stycznia (sobota),
godz. 17.00 – WIETNAM.
Pokaz slajdów i opowieÊci
z podró˝y Tomasza Paku∏y.
Bogaty zbiór wspomnieƒ
i zdj´ç z dwóch podró˝y do
Wietnamu. Metropolie – Ha Noi
i Sai Gon. Sa Pa – wietnamskie
„Zakopane” i barwne mniejszoÊci narodowe. Ha Long – pi´kno zatoki wpisanej na List´
Âwiatowego Dziedzictwa UNESCO. Wyspa Phu
Quoc – raj na ziemi. Hue – dawna cesarska stolica.
Tunele Cu Chi – bastion partyzantki Viet Congu.
GarÊç interesujàcych faktów z wietnamskiej
historii i podobieƒstwa mi´dzy Polskà i Wietnamem. Kuchnia wietnamska jakiej nie znamy. J´zyk wietnamski – prostszy ni˝ si´ wydaje.
• 8 stycznia (niedziela) godz. 16.00 – SMOK
WAWELSKI. Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Artura Gotza.
To jedna z najstarszych krakowskich legend.
W przedstawieniu jeden aktor wciela si´ w postaç ksi´cia Kraka, szewca Dratewki, oraz – przy

pomocy lalek – w postacie m∏odej królewny
i umiarkowanie dzielnego rycerza.
Pomys∏owe aktorstwo i bogata ekspresja, zilustrowane pomys∏owymi efektami dêwi´kowymi, piosenkà oraz ciekawà scenografià.
• 14 stycznia (sobota), godz. 10.00 – WARSZTATY DLA OJCÓW I DZIECI.
„Nasz wymarzony dom”.
Zapraszamy na warsztaty dla tatusiów i dzieci
w wieku od 4 do 6 lat. Program ma na celu pog∏´bienie wi´zi emocjonalnej mi´dzy ojcami i ich
dzieçmi. Poza zaj´ciami integrujàcymi, proponujemy równie˝ warsztaty manualne.
Zapisy pod nr tel. 22 773 61 88, 773 55 99
przyjmujemy do 9 stycznia.
• 14 stycznia (sobota), godz. 18.00 – NIC
NOWEGO POD S¸O¡CEM.
Spektakl literacko-kabaretowy w wykonaniu S∏awomira Hollanda na podstawie
tekstów O. Kanitza,
J. Tuwima, M. Hemara,
J. Jurandota, B. LeÊmiana. Scenariusz –
Jacek Bursztynowicz.
• 16–27 stycznia
(poniedzia∏ek–piàtek),
godz. 9.00–15.00
– ZIMA W MIEÂCIE
IloÊç miejsc ograniczona.
Op∏ata – 7 z∏ dziennie
(koszty obiadu).

• 29 stycznia (niedziela), godz. 17.00
– KULTURA NAZCA – ¸OWCY G¸ÓW I ZAGADKOWE LINIE NA PUSTYNI. Pokaz slajdów
i opowieÊci z podró˝y Marka ¸asisza.
Podczas spotkania udamy si´ do po∏udniowego
Peru, gdzie w pierwszym tysiàcleciu naszej ery
rozwija∏a si´ zagadkowa kultura Nazca. Jej przedstawiciele stworzyli znane na ca∏ym Êwiecie,
ogromne rysunki naziemne, tzw. geoglify. Stanowià
one do dziÊ nierozwik∏anà tajemnic´. Ludzie z kultury Nazca byli równie˝ umiej´tnymi budowniczymi
– stworzyli wcià˝ dzia∏ajàce akwedukty. Wytwarzali tak˝e wspaniale malowanà ceramik´.
W trakcie wyk∏adu wybierzemy si´ w podró˝ –
wsiàdziemy do samochodu i b´dziemy w´drowaç
po po∏udniowym Peru w poszukiwaniu pozosta∏oÊci tej ciekawej kultury. Nast´pnie, z pok∏adu samolotu b´dziemy obserwowaç tajemnicze linie
i znaki pozostawione na peruwiaƒskiej pustyni
przez przedstawicieli dawnej kultury Nazca.
Nasza podró˝ b´dzie ilustrowana oryginalnymi fotografiami i filmami, b´dà równie˝ obecne
rekwizyty przywiezione z Peru.

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

Program OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”, filii OK Weso∏a:
• 7 stycznia (sobota), godz. 19.00.
Koncert instrumentalny w wykonaniu Piotra
Zawadzkiego (klarnet) i Kariny Górki (fortepian) –
utwory Schumanna, Francaix, Berga, Denisova.
• 11 stycznia (Êroda),
godz. 19.00 – PREZENTACJE. Wernisa˝ prac uczestników sekcji rysunku i malarstwa, ceramiki i decoupage oraz koncert w wykonaniu
uczniów Studia Piosenki oraz Kabaretów
„ALE” i „ÂCIEMA”.
• 12 stycznia (czwartek), godz. 19.00
– „OSACZENIE”. Spektakl kryminalny
z cyklu Teatr Sensacji w wykonaniu
Teatru Hybryd.
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• 13 stycznia (piàtek) godz. 10.40
– „DAWNIEJ I DZIÂ”.
Koncert Filharmonii Narodowej
dla dzieci (flet, wiolonczela, fortepian). Koncert porównuje dwa
Êwiaty: wspó∏czesny, który jest
dzieciom dobrze znany, oraz dawny, do którego podà˝ymy z muzycznà wyprawà. W programie, obok
charakterystycznych
dla tych Êwiatów
taƒców i melodii, znajdà si´ te˝
utwory o treÊciach baÊniowych.
•
16–27 stycznia (poniedzia∏ek-piàtek), godz. 9.00–
–15.00 – ZIMA W MIEÂCIE
IloÊç miejsc ograniczona.
Op∏ata – 7 z∏ dziennie (koszty
obiadu).

• 29 stycznia (niedziela) godz. 16.00
– „POMARA¡CZOWA PANTERA”.
Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru Duet. Bajka na podstawie przygód „Ró˝owej Pantery”, dynamiczna, humorystyczna. Opowiada
o nauce wytrwa∏oÊci, konsekwentnym dà˝eniu do celu, walce z przeciwnoÊciami oraz kreatywnym i abstrakcyjnym myÊleniu. Uczy dzieci innowacyjnego i przedsi´biorczego podejÊcia do ˝ycia.
Filia OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a
OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH
„POGODNA”
Os. Stara M∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa, tel. 22 427 37 74

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:
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W Bibliotece Publicznej...
GAUMARD˚OS! OpowieÊci z Gruzji
W podró˝ po kraju pi´knym, dzikim i szalonym – Gruzji – zabrali nas dziennikarze i reporterzy: Anna Dziewit-Meller i Marcin Meller za
sprawà ksià˝ki „GAUMARD˚OS! OpowieÊci
z Gruzji”. Na spotkanie autorskie (1 grudnia) zorganizowane przez Bibliotek´ przyby∏o liczne grono osób. Autorzy ksià˝ki opowiadali o niezwyk∏ych miejscach, ludziach i przygodach, swojà
pasjà zara˝ajàc publicznoÊç.
Podró˝owali od gór po morskie wybrze˝a, biesiadowali podczas tradycyjnych uczt gruziƒskich, rozmawiali o radoÊciach i k∏opotach...
Opowiadali o radoÊci ˝ycia Gruzinów i ich sztuce
Êwi´towania i toastów. Toasty zazwyczaj koƒczy∏y si´ zawo∏aniem „Gaumard˝os!” (˚ycz´ ci zwyci´stwa!). Spotkaniu towarzyszy∏ pokaz zdj´ç
z wypraw do Gruzji. Wielu uczestników spotkania
zakupi∏o ksià˝k´ i otrzyma∏o autografy autorów.

zmilitaryzowanie wielu zak∏adów pracy. W sàdownictwie wprowadzono tryb doraêny, w którym obowiàzywa∏y zaostrzone kary.
Rozmowa o stanie wojennym wzbogacona zosta∏a
prezentacjà
multimedialna dokumentujàcà te wydarzenia. Spotkanie zakoƒczyliÊmy wzruszajàco. Wspólnie
ÊpiewaliÊmy utwór popular-

oraz próbowaliÊmy swych si∏ w kolorowaniu
postaci z prezentowanej ksià˝ki.
ZIMA W BIBLIOTECE
Zapraszamy do udzia∏u w proponowanych
przez nas zaj´ciach podczas ferii zimowych.
Spotkania przewidziane sà dla uczniów szkó∏
podstawowych. Szczegó∏y na plakacie i na naszej stronie internetowej www.wesola.e-bp.pl.
ny w stanie wojennym wÊród zwiàzkowców „Zielona wrona” oraz kol´d´ „Bóg si´ rodzi” w wersji
Macieja Zembatego, którà podczas internowania
w grudniu 1981 r. „uaktualni∏”.

30 lat temu... Stan wojenny
Min´∏a 30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W nawiàzaniu do tego wydarzenia Biblioteka zorganizowa∏a, 15 grudnia,
spotkanie z cyklu Otwarte Lekcji Historii. W temat stanu wojennego wprowadzili uczestników
spotkania dwaj historycy Leszek Rysak i Grzegorz Majchrzak (IPN).
Prelegenci przedstawili genez´ oraz pierwsze
dni stanu wojennego. Wielu obecnych mia∏o
w∏asne wspomnienia dotyczàce grudnia 1981
roku. Dla m∏odszej publicznoÊci przywo∏ana zosta∏a trudna do wyobra˝enia rzeczywistoÊç tego
okresu: kartki, godzina milicyjna, przepustki, komitety kolejkowe, zakaz zgromadzeƒ czy zawieszenie dzia∏alnoÊci stowarzyszeƒ, zwiàzków,

Justyna Kwiatkowska

Czytanie na dywanie
20 grudnia goÊciliÊmy w Bibliotece grup´ Biedronek i Krasnali z Przedszkola Nr 261. Zaproszone maluchy pozna∏y swojà rówieÊniczk´ BASI¢ – postaç z popularnej serii autorstwa Zofii
Staneckiej. PrzeczytaliÊmy ksià˝k´ „Basia
i przedszkole”, przeskakiwaliÊmy przez ka∏u˝e

Malarstwo sztalugowe
Zakoƒczy∏ si´ cykl spotkaƒ zauroczonych Sztukà. Warsztaty malarstwa
sztalugowego zosta∏y zorganizowane
przez Stowarzyszenie Nasza Weso∏a,
odbywa∏y si´ cyklicznie od czerwca raz
w tygodniu w goÊcinnej szkole SZ
Nr 94 w Zielonej,
w której dyrektorem jest p. El˝bieta Obiedziƒska.
Projekt wspomóg∏
finansowo Urzàd
Dzielnicy Weso∏a.
Tematyka realizowanego projektu:
• Podstawy u˝ywania koloru,
• Bry∏a – Êwiat∏ocieƒ,
• Podstawy kompozycji,

• Malowanie nastroju.
W dniach 29 listopada – 9 grudnia br.
na parterze w ZS Nr 94 zosta∏a zorganizowana wystawa prac uczestników

warsztatów. Ma∏e i du˝e dzie∏a wykonane zosta∏y o∏ówkiem, kredkà akwarelowà i farbami akrylowymi.
Anna Janecka
Stowarzyszenie Nasza Weso∏a
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pantki, feministki i matki:
Sylwi´ Plath, Wirgini´
Wolf, Zeld´ Fitzgerald
i in. W tej w´drówce po zakamarkach
swojej duszy towarzyszà jej cztery wyimaginowane ma∏e kobietki, wewn´trzny chór g∏osów, doradczynie
i powierniczki. W ksià˝ce oprócz w∏asnych przemyÊleƒ Elif Safak funduje
nam bogatà informacj´ o wy˝ej wspomnianych pisarkach. Naprawd´ warto
przeczytaç. Polecam!

Kàcik bibliofila
Czarne mleko
Elif Safak
Turecka pisarka, uznawana za
drugà po Orhanie
Pamuku, jeÊli chodzi o popularnoÊç,
napisa∏a kolejnà,
znakomità
powieÊç. Autorka w bardzo szczery
i osobisty sposób przedstawia rozterki
bycia pisarkà, ale i matkà. Rozdarta
mi´dzy rozwijaniem talentu a odwiecznym powo∏aniem kobiety przywo∏uje inne s∏ynne pisarki, emancy-

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Houllebecq M. – Mapa i terytorium
2. åwirlej R. – Mocne uderzenie
3. Stack J. – W∏adca Rzymu
4. Lewycka M. – Wojna domowa
5. Kursa M. J. – Najlepsze jest najbli˝ej

Qlturka

Czego s∏uchajà wró˝ki?
„Go” – Jónsi
Niedawno og∏oszono i˝
jednà z g∏ównych gwiazd tegorocznego Open'era b´dzie
islandzka gwiazda Björk.
Wszyscy fani muzyki nietypowej podskoczyli do góry
(powodujàc zapewne niema∏e trz´sienia ziemi w Polsce i okolicach) bàdê pogrà˝yli si´ w p∏aczu nad stanem swojego portfela.
Jest jednak zapewne grupa ludzi, która równie˝ lubi nietypowà muzyk´ islandzkà, jednak wcià˝ czeka na og∏oszenie przybycia zupe∏nie innej gwiazdy
– Jónsiego bàdê jego zespo∏u Sigur Rós.
Jónsi, który naprawd´ nazywa si´ Jón ?ór Birgisson, swojà s∏aw´ zawdzi´cza przede wszystkim wy˝ej wspomnianej kapeli Sigur Rós. Ich
muzyka zda∏a mu si´ jednak zbyt depresyjna wobec jego co poniektórych radosnych doÊwiadczeƒ i mi∏ego usposobienia, postanowi∏ wi´c na
chwil´ odciàç si´ od dzia∏alnoÊci kolegów, aby
stworzyç solowy krà˝ek. Tak powsta∏ album
„Go”, który dziÊ wam przedstawi´.
Pierwszy objaw odst´pstw od wczeÊniejszej
dzia∏alnoÊci Jónsiego w Sigur Rós to oddawane
przez muzyk´ emocje. Sm´tne melodie znudzi∏y
go i postanowi∏ oddaç si´ dêwi´kom radosnym.
OczywiÊcie album „Go” nie jest pozbawiony
smutnych elementów – chocia˝by zagrany na
bardzo wysokich tonach „Kolni?ur” jest typowym wyciskaczem ∏ez. Jednak za chwil´ dostajemy „Animal Arithmetic”, b´dàce czystà afirmacjà ˝ycia. Na szcz´Êcie, co jest kolejnà ró˝nicà
mi´dzy Jónsim solo a Sigur Rósem, tutaj islandzki artysta Êpiewa g∏ównie po angielsku (a nie tradycyjnie w j´zyku narodowym), co znacznie u∏atwia wi´kszoÊci zrozumienie jego przekazu.
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Jónsi na p∏ycie stosuje te˝ wiele chwytów znanych z Sigur Rós – Êpiewanie bardzo wysokim
falsetem, granie na gitarze elektrycznej za pomocà smyczka czy nagromadzenie nietypowych instrumentów. Tu jednak pozwala sobie na szalone

eksperymenty – iloÊç dêwi´ków na sekund´ jest
wr´cz nie do zliczenia, a ich ró˝norodnoÊç godna podziwu. Warto wspomnieç, ˝e album zosta∏
nagrany w domu Jónsiego na Islandii – wokale
nagrywa∏ w kuchni bàdê salonie, perkusja zaÊ,
przyk∏adowo, to nieraz klepanie po udach Jónsiego i wspó∏pracujàcego z nim jego partnera ˝yciowego, Alexa, nagrane na taÊm´. W tle s∏ychaç
nieraz dêwi´ki zwi´rz´copodobne, takie jak ptasie
trele. Sam Jónsi bardzo mocno trzyma si´ „ptasiej” stylistyki – na scen´ wchodzi ubrany w pióra, kolorowo umalowany, a wszystkiemu towarzyszà zawieszone pod sufitem dekoracje oraz
wizualizacje z latajàcymi zwierz´tami. Jak mówi
sam autor: – Plan by∏ taki, aby zrobiç minimalistyczny, akustyczny album. Nie wiem, jak przerodzi∏o si´ to w coÊ takiego (Êmiech).

6. King S. – Dallas ‘63
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Delahaye G. – Martynka i gwiazdka
2. Widmark M. – Tajemnica biblioteki
3. Hahn G. – Mój przyjaciel Malmi
4. Stewart I. – Gabinet zagadek matematycznych
Literatura popularnonaukowa:
1. Grechuta D. – Marek: Marek Grechuta we wspomnieniach ˝ony Danuty
2. Hugo-Bader J. – Dzienniki Ko∏ymskie
3. Meder B. – Babcia w Afryce
4. Cenckiewicz S. – D∏ugie rami´ Moskwy: wywiad wojskowy Polski Ludowej
1943–1991 (wprowadzenie do syntezy)
Iza Zych

Ogólnie klimat p∏yty mo˝na okreÊliç jako radosny, pe∏en nadziei, acz nieraz melancholijny, egzotyczny, zwierz´cy, mo˝e nawet momentami
dziki. Ta ca∏a radoÊç, zarówno w muzyce, jak
i tekstach, doskonale koresponduje z przemi∏ym,
jak mo˝na wywnioskowaç z wywiadów, usposobieniem Jónsiego. Powagi temu przekazowi dodaje fakt, i˝ teoretycznie powinien on oddaç si´
smutnym tematom, jako skrzywdzony przez ˝ycie – muzyk nie widzi bowiem na jedno oko od
urodzenia. Zwraca si´ on jednak w stron´ pozytywnych aspektów egzystencji – takich jak mi∏oÊç, przyjaêƒ, energia. Energia to te˝ zdecydowanie s∏owo klucz do tego albumu. Mo˝e on jednoczeÊnie pobudziç do dzia∏aƒ, jak i pozwoliç
nam na ∏agodne popadni´cie w zadum´. A˝ prosi si´, aby ktoÊ wzià∏ te kawa∏ki i zamieni∏ je
na soundtrack, co ju˝ niektórzy zaczynajà czyniç.
Utwory Jónsiego mo˝na us∏yszeç m.in. w animowanej bajce „Jak wytresowaç smoka” czy filmie
akcji dla najm∏odszych „Giganci ze stali”. W∏aÊnie! Ta p∏yta zdecydowanie jest bajkowa!
Niestety istnieje obawa, i˝ solowa kariera Islandczyka to czysty epizod w jego dzia∏alnoÊci
i mo˝emy nie doczekaç si´ kolejnego podobnego wydawnictwa. Jednak na pocieszenie Jónsi
wszed∏ do studia razem z kolegami z zespo∏u,
aby stworzyç nowy album Sigur Rós.
JeÊli wi´c chcesz przenieÊç si´ w bajk´ – radosnà, kolorowà, aczkolwiek (jak to bajki!) nie
pozbawionà goryczy, smutku, bólu, koniecznie
si´gnij po p∏yt´ „Go”. JeÊli to jednak za ma∏o, aby
zaspokoiç twoje potrzeby podobnych doznaƒ,
mo˝esz jeszcze pos∏uchaç innych utworów artysty nagranych poza albumem (remiksów, coverów, utworów do soundtracków) czy te˝ stworzonych z Sigur Rósem bàdê Alexem (w projekcie o jak˝e skomplikowanej nazwie Jónsi and
Alex). MyÊl´, ˝e gdyby jednoro˝ce i wró˝ki s∏ucha∏y muzyki, wybra∏yby album „Go”.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com
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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

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 18 stycznia 2012 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej.
Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Oliwier Aleksander Kowzan
Urodzi∏ si´ 7 maja 2011 r.
w Miedzyleskim Szpitalu Specjalist.
Waga 3000 g, wzrost 53 cm.

Weronisia Zimnicka
Urodzi∏a si´ 23 sierpnia 2011 r.
w Âw. Zofii na ul. ˚elaznej.
Waga 3660 g, wzrost 55 cm.

Artykuły Wyposa˝enia Wn´trz
Naczynia kuchenne • Garnki • Patelnie
Sztuçce • Czajniki • Akcesoria kuchenne
Porcelana • Zestawy do grilla, wina

Doskonałe na prezenty !!!

Sulejówek ul. DWORCOWA 72, pon–pt 1030-1800, sob 1000-1400

Kàcik stylistki

jest, aby makija˝em
nie dodawaç sobie lat,
lecz podkreÊliç m∏odoÊç i urod´. Zadbaj
o trwa∏oÊç makija˝u
– to daje pewnoÊç, ˝e
przez ca∏à noc b´dziesz wyglàdaç bardzo dobrze. Pami´taj,
˝e widok rozmazanego
tuszu do naj∏adniejszych nie nale˝y...
Imprezy domowe,
czyli „domówki”, to
spotkania, na których równie˝ mo˝esz
b∏ysnàç inwencjà. Makija˝ na takà okazj´
powinien byç dostosowany do rangi imprezy. Inaczej zaprezentujesz si´
na skromnym spotkaniu u znajomych,
a inaczej, gdy impreza jest bardziej elegancka lub tematyczna. W takich przypadkach stosuj makija˝ odpowiedni
do sytuacji. Mo˝esz tylko delikatnie podkreÊliç
urod´ albo zaszaleç i zastosowaç modne kolory
cieni oraz odrobin´ rozÊwietlenia w postaci gliterów lub brokatu.
Wybierajàc si´ na elegancki bal, ca∏oÊç stylizacji musisz dobrze przemyÊleç. Do wybranej
wczeÊniej sukni dopasuj kolorystycznie makija˝,
a tak˝e fryzur´. PodkreÊl mocniej oczy modnymi
cieniami, a usta zaznacz delikatniej lub postaw
na czarny eyeliner na powiece i eleganckà czerwonà szmink´. Twarz powinna byç Êwietlista
i zdrowa. Mile widziane sà sztuczne rz´sy, natomiast brokat w minimalnej iloÊci. Modnym uzupe∏nieniem ca∏oÊci b´dà metaliczne paznokcie.
Mi∏ej zabawy!

Propozycje makija˝owe na karnawa∏
Jak ka˝dego roku, w karnawale jest wiele okazji do zabawy. Studniówki, bale, imprezy u znajomych to okazje, kiedy mo˝emy zaszaleç z makija˝em. Dyktatorzy i trendsetterzy proponujà
du˝o z∏ota i srebra oraz metalicznych szaroÊci.
Na powiekach zobaczyç mo˝na odcienie niebieskiego, g∏´boki fiolet, granat, odcienie Êliwki,
ciemnà zieleƒ, ch∏odne be˝e i bràzy. Na czasie
sà ∏adnie u∏o˝one, mocno podkreÊlone, eleganckie brwi. Nie zabraknie bardzo lubianego przez
kobiety smoky eyes, a tak˝e czarnej kreski wykonanej eyelinerem. Aktualne sà
czerwone i amarantowe usta, hity
wiosny i lata
ubieg∏ego roku.
Nie lubisz si´
malowaç? Mo˝esz postawiç
na naturalnoÊç, to
tak˝e jeden z aktualnych trendów.
Nie od dziÊ wiadomo, ˝e makija˝
najlepiej prezentuje si´ na g∏adkiej i wypocz´tej twarzy. Warto o to zadbaç, by
przetrwa∏ ca∏à noc. Na kilka dni przed planowanym wyjÊciem zatroszcz si´ o skór´ wykonujàc
peeling. Dobrze oczyszczona skóra lepiej wch∏onie sk∏adniki kremów i maseczek, które sprawià,
˝e cera stanie si´ g∏adka i promienna, a makija˝
b´dzie trwalszy i ∏adniejszy. Przyst´pujàc do wykonania make-upu pami´taj, ˝e makija˝ wieczo-

rowy rzàdzi si´ w∏asnymi prawami. Przede
wszystkim powinien byç mocniejszy ni˝
dzienny i podkreÊlaç indywidualne cechy twarzy, harmonizowaç
z typem urody, wiekiem oraz kreacjà.
Wa˝ne jest po∏o˝enie
akcentu na oczy albo
usta, lub na jedno
i drugie (ostatnie rozwiàzanie pasuje osobom o wyrazistym typie urody).
Typ makija˝u powinien byç dostosowany do miejsca, w jakie si´ wybierasz.
Na dyskotek´ zastosuj mocnà kresk´ na oku
oraz wyrazisty kolor, np. z∏oto lub srebro, si´gnij
jeszcze po sztuczne rz´sy (mogà byç ozdobne,
np. z cyrkoniami), glittery, sparki lub brokaty.
Przyt∏umione Êwiat∏o w klubie pozwala na Êmielszy, nowoczesny lub fantazyjny makija˝.
Bardzo cz´sto w okresie karnawa∏u organizowane sà bale tematyczne np. lata 20-30, szalone lata osiemdziesiàte lub tradycyjne bale przebieraƒców. Obowiàzuje wtedy makija˝ zgodny
z tematem, aby ca∏oÊç stylizacji by∏a spójna.
Karnawa∏ to tak˝e okres studniówek. Ka˝da
maturzystka chce tego dnia wyglàdaç wyjàtkowo. Makija˝ na takà okazj´ powinien tworzyç ca∏oÊç z kreacjà wieczorowà i fryzurà. Jaki makija˝
wybierzesz to kwestia indywidualna. Mo˝e byç
delikatny, podkreÊlajàcy urod´, lub mocniejszy,
akcentujàcy np. oczy typu smoky eyes. Wa˝ne

Ma∏gorzata Grabczyƒska
wiza˝ystka
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RESTAURACJA GOÂCINIEC ZAPRASZA NA:

NIEDZIELNY
39 PLN / osoba

OBIAD RODZINNY

19 PLN / dziecko 7–15 lat

GRATIS / dziecko do lat 7

WYBIERASZ CO CHCESZ I JESZ ILE CHCESZ
ul. TRAKT BRZESKI 90
05-077 Warszawa-Weso∏a

REZERWACJE:
tel. 22 773 30 02
gosciniec@solivoda.com

SZCZEGÓ¸Y NA WWW.GOSCINIEC.NET
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wzgl´du na ogromne zainteresowanie udzia∏em w festiwalu, eliminacje
zosta∏y przeprowadzone równolegle
w dwóch miejscach: w OÊrodku Kultury przy ul.
Starzyƒskiego 21 odby∏y si´ eliminacje solistów
i duetów natomiast w Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich przy ul. Armii Krajowej 39 odby∏y si´ przes∏uchania chórów i zespo∏ów.
Po wys∏uchaniu wszystkich wykonawców, jury w sk∏adzie:
- w kategorii „soliÊci/duety”: Anna Osmakowicz
– przewodniczàca, Gra˝yna Màdroch, dr
Swiet∏ana Parka,
- w kategorii „zespo∏y” i „chóry”: Dariusz Zimnicki – przewodniczàcy, Joanna Kie∏biewska
i Micha∏ Bia∏ecki,
zakwalifikowa∏o do fina∏u
w B´dzinie nast´pujàcych wykonawców:
• Rafa∏a B∏acha z Radomia, który podczas eliminacji otrzyma∏ nagrod´ Grand Prix,
• Marcjann´
Gloeh
z Pa∏acu M∏odzie˝y
w Warszawie – I miejsce w kategorii „soliÊci/duety”,

OFKiP ju˝ po raz XVIII w Weso∏ej
10 grudnia ju˝ po raz XVIII
w Weso∏ej rozbrzmiewa∏y melodie kol´d, które wykonywali
uczestnicy Mazowieckich Eliminacji do Ogólnopolskiego Festiwalu Kol´d i Pastora∏ek im. Ksi´dza Kazimierza Szwarlika.
Festiwal debiutowa∏ jako impreza regionalna. Powsta∏ z inicjatywy m∏odzie˝y zrzeszonej
przy Parafii Âw. Trójcy w B´dzinie
w 1994 r. Jest konkursem, w którym nie stawia si´ ˝adnych barier
dotyczàcych wykonawców, a jego otwarta formu∏a jest autentycznym zaproszeniem do Êpiewu i s∏uchania
kol´d, tak mocno osadzonych w tradycji narodowej. Obecnie eliminacje do konkursu odbywajà
si´ w 33 miastach na terenie ca∏ego kraju.
Eliminacje mazowieckie, jak co roku, organizowa∏ OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy we wspó∏pracy ze Stowarzyszeniem
Artystycznym „Stara Mi∏osna”. Honorowy patronat nad eliminacjami do OFKiP obj´li Jego Ekscelencja Arcybiskup Diecezji Warszawsko-Praskiej
Henryk Hoser oraz Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy Edward K∏os.

Patronat medialny
nad eliminacjami obj´li: Radio dla Ciebie,
portal internetowy wesola360.pl oraz pisma
„Mieszkaniec” i „WiadomoÊci Sàsiedzkie”.
W tym roku do siedziby
organizatora
wp∏yn´∏o ∏àcznie we
wszystkich kategoriach 46 zg∏oszeƒ. Ze

cd. na str. 19 ➽
wej. Zosta∏y one opatrzone certyfikatem oryginalnoÊci i zabrane
przez ma∏ych r´kodzielników.
W prezencie ca∏a grupa otrzyma∏a
pi´kne kubki z çmielowskà sygnaturà. Os∏odzeniem wyprawy zaj´∏a
si´ Teresa Wàsowska, która dla wszystkich
uczestników upiek∏a kruche ciasteczka posypane
cynamonem i kakao.

„Ceramik Loco” czyli... zaproszenie
na wyjàtkowe warsztaty!
Projekt „Ceramik Loco” tworzà dwie dziewczyny majàce ogromny apetyt na kreatywne
dzia∏ania. W niebanalny sposób pragnà dzieliç
si´ swoimi pasjami. Stworzony przez Dorot´ ¸asisz i Katarzyn´ Winiarskà projekt to ceramiczna
podró˝ przez kraje Ameryki ¸aciƒskiej. To propozycja idealna dla pasjonatów podró˝y, tych, którzy kochajà sztuk´ i poznawanie nowych kultur.
Bogata oferta, jakà proponuje ekipa projektu
skierowana jest do dzieci, m∏odzie˝y, jak i doro-

s∏ych. Warsztaty tematyczne mogà byç przeprowadzone w szkole, przedszkolu, oÊrodku kultury,
ale równie˝ w firmie czy restauracji. Wszystkie
spotkania, bogato ilustrowane zdj´ciami z podró˝y i wspomnieniami, b´dà wst´pem do
warsztatów lepienia w glinie oraz zabawy w j´zyku hiszpaƒskim. Autorami Projektu „Ceramik Lo-
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co” sà podró˝nicy, ale przede wszystkim doÊwiadczeni metodycy: ceramik, lektor j´zyka
hiszpaƒskiego i archeolog, którzy zabiorà
wszystkich ch´tnych w wypraw´ do staro˝ytnej,
ale tak˝e wspó∏czesnej Ameryki.
W grudniowy poranek, z okazji Miko∏ajek, ekipa „Ceramik Loco” z grupà dzieci wybra∏a si´
do åmielowa, ma∏ej miejscowoÊci, która jako jedyna w Polsce mo˝e pochwaliç si´ ˚ywym Muzeum Porcelany.
W trakcie podró˝y dzieci mia∏y okazj´
uczestniczyç w zabawach w j´z. hiszpaƒskim oraz pos∏uchaç o historii ceramiki.
W Muzeum Porcelany grupa spotka∏a si´
z w∏aÊcicielem Fabryki p. Adamem Spa∏à,
który zachwycony tak licznà grupà m∏odych ludzi, osobiÊcie oprowadzi∏ po kameralnie urzàdzonym sklepie, pokaza∏
porcelanowe „pere∏ki”, opowiada∏ historie
porcelanowych fili˝anek, malutkich koralików, wazonów, a tak˝e nocników na... sa∏atki. W samym ju˝ muzeum przewodnik
przedstawi∏ wszystkim histori´ powstania
i funkcjonowania fabryki. Dzi´ki mo˝liwoÊci osobistego dotkni´cia przez ka˝dego uczestnika odlewów, barwników oraz wejÊcia do wielkiego pieca s∏u˝àcego do wypa∏u porcelany, ka˝dy poczu∏
si´ jak m∏ody ceramik. Zaprezentowany film by∏
wst´pem do warsztatów ceramicznych, w trakcie
których ka˝dy stworzy∏ ró˝´ z masy porcelano-

Zapraszamy na s∏onecznà, goràcà i prawdziwie Loco „Zim´ w mieÊcie”!
Ekipa projektu „Ceramik Loco” ju˝ w najbli˝sze ferie zabierze wszystkie dzieci na przepi´kne
tereny s∏onecznego Meksyku w trakcie warsztatów planowanych na dzieƒ 18 stycznia 2012 r.
od godz. 9.30. Wi´cej informacji:
www.ceramikloco.blogspot.com
Dorota ¸asisz
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• Zespó∏ ARDENTIS z Legionowa – I miejsce
w kategorii „zespo∏y”,
• Chór Miasta Garwolina – I miejsce w kategorii „chóry” oraz
• Chór kameralny ALLA POLACCA z Warszawy
– II miejsce w kategorii „chóry”.
Do B´dzina nie pojadà laureaci pozosta∏ych
nagród:
• Kuba Anusiewicz z Domu Kultury W∏ochy
w Warszawie – II miejsce w kat. „soliÊci/duety”,
• Ola Kilanowska z Sulejówka – III miejsce
w kat. „soliÊci/duety”,
• Zespó∏ wokalno-instrumentalny z Zespo∏u
Szkó∏-Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie –
II miejsce w kat. „zespo∏y”,
• Zespó∏ „Wydêwi´k” z Pa∏acu M∏odzie˝y
w Warszawie – III miejsce w kat. „zespo∏y”,

• „Schola Jakuba” z parafii Âw. Jakuba Aposto∏a w Warszawie – III miejsce w kat. „chóry”.
Nagrody rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie Artystyczne „Stara Mi∏osna” pow´drowa∏y do zwyci´zców eliminacji w kategorii soliÊci i duety. K i M Delikatesy oraz Piekarnie-Cukiernie Putka ufundowali nagrody pieni´˝ne, które otrzymali zwyci´zcy w kategorii chóry i zespo∏y. Wszyscy laureaci otrzymali równie˝ statuetki ufundowane przez OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Nagrody wr´czone
zosta∏y przez Leszka Winiarskiego – Przewodniczàcego Komisji OÊwiaty, Kultury i Sportu w Radzie Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy oraz
Edwarda Kalisza – Dyrektora OÊrodka Kultury.
Na koniec ca∏odniowych eliminacji w Gimnazjum nr 120 odby∏ si´ koncert Eleni z zespo∏em,

wykona∏a ona kilkanaÊcie swoich najwi´kszych
przebojów.
T∏um na widowni i ogrom oklasków nie pozwoli∏ Eleni zejÊç ze sceny. Widownia prosi∏a o bis,
a artystka tego nie odmówi∏a. S∏owom zachwytu
po zakoƒczonym koncercie nie by∏o koƒca.
Serdecznie dzi´kujemy sponsorom, którzy
po raz kolejny wsparli nasze dzia∏ania, patronom
medialnym, Stowarzyszeniu Artystycznemu
„Stara Mi∏osna” oraz pani dyrektor Gimnazjum
nr 120 Beacie Ma∏eckiej za udost´pnienie sali,
gdzie odby∏y si´ eliminacje.
Mamy nadziej´, ˝e przysz∏oroczne eliminacje
po raz kolejny sprowadzà do nas tak liczne grono wykonawców i Weso∏a ponownie rozbrzmiewaç b´dzie kol´dami.
Weronika Iwaƒczyk-Olszewska

wymienionych osiàgni´ç nie mo˝na pominàç tak˝e sportu. Nasi wychowankowie odnoszà sukcesy w pi∏ce no˝nej, ∏ucznictwie
i siatkówce oraz innowacyjnej dyscyplinie,
jakà jest korfball. Rozpocz´liÊmy kolejny rok
szkolny z Warszawskà Olimpiadà M∏odzie˝y
i mamy ju˝ pierwsze sukcesy w indywidualnych
biegach prze∏ajowych o Mistrzostwo Dzielnicy.
Rok 2011/2012 zosta∏ og∏oszony „Rokiem
z pasjà” i dlatego w naszej szkole powsta∏ cykl
spotkaƒ z ciekawymi ludêmi, którzy ch´tnie opowiadajà uczniom o swoich pasjach. Nawet czasami my, doroÊli, nie zdajemy sobie sprawy, ˝e
wybór zawodu cz´sto zaczyna si´ od zainteresowaƒ ju˝ w wieku szkolnym.
W pracy z dzieçmi przyÊwieca nam zasada
Janusza Korczaka: „Mów dziecku, ˝e jest dobre, ˝e mo˝e, ˝e potrafi...”.

Tolerancja i otwartoÊç w SP 174
Szko∏a Podstawowa Nr 174 w roku szkolnym
2011/2012 stawia na tolerancj´ i otwartoÊç. JesteÊmy jedynà placówkà w dzielnicy posiadajàcà klasy integracyjne, w których dzieci uczà si´
wraz z wspomagajàcymi nauczycielami. Podczas pracy z dzieçmi uwzgl´dniamy ich indywidualne potrzeby. Zapewniamy opiek´ logopedycznà i reedukatora, który prowadzi zaj´cia
w sali do tego przygotowanej. Usprawniamy koordynacj´ ruchowà, zaburzenia percepcji, spostrzegania, myÊlenia czy kojarzenia. Zaletà naszej szko∏y jest równie˝ dobre i zaciszne po∏o˝enie. Posiadamy dwa du˝e boiska oraz pi´kny nowoczesny plac zabaw. Nasza szko∏a usytuowana jest w pobli˝u Jednostki Wojskowej, to sàsiedztwo wp∏ywa na Êcis∏à i dobrà wspó∏prac´.
Dzi´ki staraniom w∏adz dzielnicy zakoƒczy∏ si´
remont, wymieniono centralne ogrzewanie,
wszystkie okna oraz ocieplono ca∏y budynek.
Z czego jesteÊmy dumni, bo warunki w naszej
placówce uleg∏y zdecydowanej poprawie.
Nasi uczniowie systematycznie biorà udzia∏
w lekcjach muzealnych, uczestniczà w edukacji
teatralnej i wycieczkach rekreacyjnych. W szkole
organizujemy koncerty muzyczne, podczas których uczniowie s∏uchajà utworów znanych kom-

pozytorów i poznajà ró˝ne instrumenty muzyczne. Biorà równie˝ udzia∏ w ciekawych kó∏kach zainteresowaƒ: orgiami, zabawy w teatr, ma∏e ràczki mam – zrobi´ to sam, zaj´cia czytelnicze
„Przeczytam Ci bajk´”, j´zyk hiszpaƒski oraz
„Teatromaniak” (wyjazdy do teatru). Ju˝ po raz
czwarty uczniowie klasy III wzi´li udzia∏ w projekcie edukacyjnym „Od grosika do z∏otówki”.
Uczniowie naszej szko∏y jako wolontariusze
w∏àczajà si´ w wiele akcji charytatywnych, mi´dzy innymi ruszy∏a akcja zbiórki nakr´tek.
Od czerwca zbieramy je dla szeÊcioletniej dziewczynki, chorujàcej od urodzenia na mózgowe
pora˝enie dzieci´ce. Zebrane nakr´tki b´dà przekazywane (przez rodziców dziewczynki) firmie
recyklingowej, która ufunduje specjalistyczny
Dyrektor SP nr 174
wózek lub turnus rehabilitacyjny dla Karolinki.
Pawe∏ Krajewski
Organizujemy równie˝ kiermasz ozdób Êwiàtecznych i zbiórk´ produktów spo˝ywczych,
Witold Niedzielski
które przekazujemy
tel. 22 773-30-79
dla zaprzyjaênionego
rok za∏. 1980
kom. 601-254-295
Domu Samotnej Matki
OFERUJE PROFESJONALNE USŁUGI W ZAKRESIE:
i Dziecka „Nazaret”
a
Remonty, naprawy, przeglàdy
w Warszawie.
a T∏umiki – wszystkie typy
Obok wielu wy˝ej
a Haki holownicze – monta˝
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Salonik

Misia Dudu

zaprasza Maluchy wraz z Mamami (lub bez) na
codzienne popoludniowe zabawy ogólnorozwojowe.

SERWIS
AUTO

a Geometria kó∏ (zbie˝noÊç) komputerowo
i inne
BEISSBARTH
a Klimatyzacje
a Oleje
filtry – wymiana gratis
a Amortyzatory
a Wulkanizacja, wywa˝anie – HOFMANN
a Diagnostyka komputerowa OBD
a Opony
Czynne: pon-pt 8.00-17.00, sobota 8.00-14.00

Stara Mi∏osna 05-077, ul. Trakt Brzeski 53

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

Zapisy trwaja – ilosc miejsc ograniczona.

Wiecej na: www.salonikmisia.pl
www.salonikmisia.pl,, tel. 602 316 058

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

19

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Pan Bogumi∏ ma za sobà
odbytà podró˝ dooko∏a Êwiata, trzykrotnie làdem okrà˝y∏
kul´ ziemskà. Do naszego przedszkola przyjecha∏ ze swojà prywatnà kolekcjà strojów plemiennych (znawcy tematu wiedzà, ˝e jest to unikatowa kolekcja!). Pokazujàc swe eksponaty
mówi∏ o regionie, z którego pochodzi pamiàtka.
A mia∏ ich naprawd´ wiele! W wielkich walizkach
przywióz∏ ze sobà do przedszkola ponad 60 eksponatów z ca∏ego Êwiata – bi˝uteria, stroje narodowe, przedmioty codziennego u˝ytku, instrumenty. Dzieci mog∏y obejrzeç to wszystko, a nie-

Podró˝e ma∏e i du˝e
Zima to okres mroêny, czasem ponury, lecz
nie w Niepublicznym Przedszkolu „RobuÊ”!
U nas zawsze jest kolorowo, bo nasi goÊcie prowadzà ciekawe zaj´cia. Niedawno po raz kolejny
odwiedzi∏ nas Pan Bogumi∏ Rzucid∏o – podró˝nik, który bardzo pi´knie i barwnie opowiada∏
dzieciom o Êwiecie, znanym wi´kszoÊci przede
wszystkim z kolorowych gazet i filmów przyrodniczych. Pokaza∏ nam, ˝e podró˝e mogà byç innym sposobem na nowe, szcz´Êliwe ˝ycie.

Charytatywna zabawa
andrzejkowa
2 grudnia 2011 w Przedszkolu nr 260 przy ul.
Trakt Brzeski 85 po raz pierwszy odby∏a si´ zabawa andrzejkowa. Impreza by∏a zorganizowana z inicjatywy Rady Rodziców, z pomocà Pani
Dyrektor oraz paƒ nauczycielek.
Zabawa mia∏a wyjàtkowy charakter, gdy˝ podczas imprezy odby∏a si´, zakoƒczona sukcesem,
zbiórka zabawek, które za poÊrednictwem Fundacji
„W Dobrà Stron´” zostanà przekazane do aresztów
Êledczych. Mo˝e zaskakujàcy wybór miejsca, ale
wynika on z tego, i˝ w aresztach mieszczà si´ kàciki spotkaƒ dzieci z rodzicami, które pod wzgl´dem wyposa˝enia Êwiecà pustkami. Stàd pomys∏
przekazania zabawek w∏aÊnie tam, aby choç odrobin´ umiliç dzieciom odwiedziny i umo˝liwiç
wspólnà zabaw´ z rodzicem w areszcie.
Za drugi sukces mo˝na uznaç samà imprez´,
która okaza∏a si´ niezwykle udana. Specjalne
efekty Êwietlne, muzyk´ i konkursy zapewni∏ profesjonalny prowadzàcy, jeden z rodziców – pan
Andrzej ˚arnecki, który ju˝ kilkakrotnie prowadzi∏

Dzieƒ Misia
28 listopada w SP174 obchodziliÊmy Dzieƒ
Misia. Dzieci z oddzia∏ów przedszkolnych szeÊciolatków i z klas I–III przysz∏y do szko∏y ze
swoimi pluszowymi przyjació∏mi. Najpierw odby∏y si´ zaj´cia z wychowawcami, dzieci pozna∏y histori´ misia, uczestniczy∏y w zabawach
przy muzyce, bra∏y udzia∏ w zaj´ciach plastycz-
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które cz´Êci garderoby nawet przymierzyç! Podró˝ by∏a niesamowita, dzieci by∏y zachwycone,
bo przecie˝ niecodziennie mo˝na przebieraç si´
we wspania∏e stroje z ró˝nych zakàtków Êwiata.
OpowieÊci Pana Rzucid∏y to niesamowite
prze˝ycie zarówno dla oka, jak i dla ducha. Niewàtpliwie zarazi∏ nas swojà pasjà, bo dzieci jeszcze d∏ugo po jego wyjeêdzie wspomina∏y t´ ciekawà wizyt´. Ju˝ nie mo˝emy doczekaç si´ nast´pnej podró˝y z Panem Bogumi∏em.
mgr Beata Chalecka – nauczyciel

SP 171 z wizytà
w telewizji
charytatywnie zabawy dla dzieci z naszego przedszkola. Panie nauczycielki zapewni∏y i poprowadzi∏y pokaz lania wosku oraz zorganizowa∏y kàciki wró˝b. S∏odkoÊci i napoje dostarczyli rodzice.
Tym sposobem wspólnymi si∏ami, dzi´ki
ch´ciom i pracy zespo∏owej zapewniliÊmy naszym dzieciom wspania∏à zabaw´, a jednoczeÊnie uda∏o si´ równie˝ zrobiç coÊ po˝ytecznego dla innych.
Edyta Wall
nych zwiàzanych z tematem dnia, oglàda∏y bajki
o Puchatku, Uszatku i Colargolu.
Potem wszyscy udali si´ do sali gimnastycznej. Tam, na tle dekoracji przygotowanej z pomocà rodziców, dzieci obejrza∏y przedstawienie
„Chory MiÊ”, w którym wystàpi∏y: pani piel´gniarka Maria Karolak, pani intendentka Beata
Bieƒkowska i nauczycielka Êwietlicy pani Joanna Witomska. Nast´pnie mali uczniowie Êpiewali piosenki, taƒczyli, recytowali wiersze.
UroczystoÊç zaszczyci∏a swojà obecnoÊcià
naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty, Kultury i Sportu –
pani El˝bieta Muras-Sadowska, która przeczyta∏a dzieciom bajk´. Przed Âwi´tem Misia og∏osiliÊmy konkurs „Portret niedêwiadka”. Wp∏yn´∏o
wiele pi´knych prac, a 28 listopada pan dyrektor
Pawe∏ Krajewski wr´czy∏ zwyci´zcom dyplomy
i nagrody ksià˝kowe.
Dzieƒ up∏ynà∏ nam w przyjemnej atmosferze.
Na koniec dzieci otrzyma∏y piernikowe misie
w czekoladzie, które upiek∏a specjalnie dla nas
Piekarnia „Grzybki”. Serdecznie dzi´kujemy. By∏y pyszne!
Ewa Knop

Ka˝dy z nas marzy o tym, by znaleêç si´
na szklanym ekranie lub chocia˝ zobaczyç kulisy telewizyjne. Nam si´ to uda∏o!
Razem z panià Elà G∏ówkà pojecha∏yÊmy
do programu „Jaka to melodia?”.

Atmosfera programu by∏a wspania∏a! Pani Ela
przygotowywa∏a si´ do rozgrywki muzycznej,
a my zwiedza∏yÊmy telewizj´ „od kuchni”. Pozwolono nam wejÊç do sali nagraƒ, pograç na fortepianie Roberta Osama i zaÊpiewaç piosenk´ dla
samego prowadzàcego – Roberta Janowskiego!
Zobaczy∏yÊmy na w∏asne oczy, jak powstaje
program i jak wyglàda nagranie. Nie jest ∏atwà
sztukà wyst´powaç przed kamerà i odgadywaç
piosenki. Jednak Pani Ela poradzi∏a sobie z tym
Êwietnie! Da∏a z siebie wszystko, o czym b´dziemy mogli si´ przekonaç ju˝ 11 stycznia 2012 podczas emisji programu.
Wizyta w telewizji by∏a dla nas niesamowità
przygodà ˝ycia.
Gabrysia Skyrpan-Nowak,
Maja Odziomek, Zuzia Woiƒska
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WieÊci z Gimnazjum nr 119
WOÂP
Przed nami XX Fina∏ WOÂP, w tym roku pod
has∏em „Gramy z pompà! Zdrowa mama, zdrowy wczeÊniak, zdrowe dziecko”. Jak co roku
w drugà niedziel´ stycznia (8 stycznia) i w naszym gimnazjum zagra orkiestra. B´dziemy nie
tylko kwestowaç na ulicach dzielnicy Warszawa-Weso∏a, ale przede wszystkim w naszym gimnazjum b´dzie zorganizowanych wiele atrakcji:
aukcja ofiarowanych dla Orkiestry gad˝etów,
prac plastycznych uczniów oraz drobiazgów
przys∏anych przez Fundacj´ WOÂP, kawiarenka
serwujàca kaw´, herbat´ i wspania∏e ciasta
przygotowane przez uczniów wraz z rodzicami,
a tak˝e fina∏y szkolnej edycji „Mam Talent”.
W tamtym roku zebraliÊmy rekordowà sum´
33323,71 z∏!! Czy w tym roku b´dzie lepiej? Zale˝y to tylko od Was! Serdecznie zapraszamy!!
Sukcesy naszych uczniów
• Wzi´liÊmy udzia∏ w VIII Ogólnopolskim Przeglàdzie Piosenki Europejskiej „Nutka Poliglotka”.
Zespó∏ w sk∏adzie: Marianna Kowalewska, ¸ukasz Paziewski, Kuba Miko∏ajczuk i Tomek Sierpiƒski wywalczy∏ na tym przeglàdzie I miejsce
zdobywajàc tak˝e nagrod´ specjalnà jury – wyjazd do Wenecji na festiwal mi´dzynarodowy.
• W I Warszawskim Festiwalu Piosenki Angloj´zycznej wy˝ej wymieniony zespó∏ zdoby∏
III miejsce, a Klaudia Milczarczyk otrzyma∏a
wyró˝nienie w kategorii solistów.

• Dru˝yna szachowa w sk∏adzie: Kinga Pastuszko, Bartosz Nowicki oraz Tomek Woênica
i Karol K∏opocki wywalczy∏a I miejsce w Dru˝ynowych Mistrzostwach Mazowsza Szkó∏
Gimnazjalnych w Szachach Szybkich.
Serdecznie gratulujemy!
Miko∏ajki w schronisku
6 grudnia wybraliÊmy si´ do Celestynowa
do naszych zaprzyjaênionych czworonogów. ZawieêliÊmy karm´, koce, pos∏ania, miski – s∏o-

giem dzieci. W sumie uczniowie przygotowali 110 paczek, w tym nowe ∏ó˝ko pi´trowe dla
dziewczynek i pralk´ dla rodziny spod Miƒska.
Podobno radoÊç dzieci by∏a ogromna, a jedna z wolontariuszek, która mia∏a bezpoÊredni
kontakt z rodzinà, powiedzia∏a, ˝e dla takich
chwil warto ˝yç.

wem wszystko, co pomo˝e przetrwaç bezdomnym psom i kotom zim´. Dzi´ki pomocy
uczniów i Rodziców tegoroczne miko∏ajki
w schronisku by∏y radosne.
Szlachetna paczka
Wszystkie klasy w∏àczy∏y si´ w ogólnopolskà

W „Kopalni Szcz´Êcia”...
7 grudnia 2011 r. w Szkole Podstawowej
nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie zaroi∏o si´ od skrzatów, krasnali, trolli... Tego dnia obchodziliÊmy imieniny szko∏y. Z radoÊcià powitaliÊmy dyrekcj´, orkiestr´ górniczà oraz grup´ kabaretowo-biesiadnà z Kopalni Szczyg∏owice. PodziwialiÊmy odÊwi´tne mundury, ró˝nokolorowe pióropusze przy górniczych czako,
instrumenty, ludowy strój Âlàzaczki.
W tym dniu by∏o z nami wielu przyjació∏ naszej szko∏y: wiceprezydent m.st.
Warszawy W∏odzimierz Paszyƒski, wiceprezydent m. st. Warszawy Jacek Wojciechowicz, Janusz Swadowski z Departamentu Górnictwa Ministerstwa Gospodarki, I mazowiecki wicekurator oÊwiaty
Mariusz Dobijaƒski, burmistrz dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy Edward K∏os,
Marian Mahor i Krzysztof Kacprzak – wiceburmistrzowie dzielnicy Weso∏a, Andrzej Dominiak, dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów OÊwiaty, ksiàdz proboszcz Krzysztof
Cyliƒski, panie Ewa Skolimowska z ramienia
ZNP i Katarzyna Zakrzewska, radna dzielnicy
Weso∏a, przedstawiciele Zwiàzku Sybiraków, dyrektorzy zaprzyjaênionych szkó∏, emerytowani
pracownicy naszej szko∏y, Robert Mi∏kowski,
przewodniczàcy Rady Rodziców, dyrekcja, gro-

akcj´ „Szlachetna paczka”. Opiekà obj´liÊmy
dwie rodziny: z okolic Starej Mi∏osny czteroosobowà rodzin´ z dwiema córeczkami i spod Miƒska Maz. dziesi´cioosobowà rodzin´ z oÊmior-

no pedagogiczne, rodzice oraz uczniowie naszej
placówki.
Spotkanie rozpocz´∏a pani dyrektor Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz. Poprosi∏a zebranych
o uczczenie minutà ciszy pami´ci tragicznie zmar∏ego górnika z zaprzyjaênionej kopalni. Central-

nym punktem obchodów Âwi´ta Szko∏y by∏ wyst´p Orkiestry D´tej Kopalni W´gla Kamiennego
Szczyg∏owice oraz goÊci ze SP 171, 174, Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej nr 12. My przygotowaliÊmy program, w którym uczniowie-krasnale
zabawiali si´ w poszukiwaczy skarbów w „Kopalni Szcz´Êcia” – naszej szkole. Wyczarowywali dla
nas kolejne wyst´py. Wys∏uchaliÊmy Êpiewu pani

X Festiwal Piosenki Angielskiej
W zwiàzku z organizacjà w marcu 2012 r. jubileuszowego X Festiwalu Piosenki Angielskiej
pragniemy skontaktowaç si´ ze wszystkimi absolwentami-laureatami tego festiwalu.
Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy na
adres: d.krzyzanowska@gimnazjum119.waw.pl
Katarzyna Tucholska i Danuta Krzy˝anowska
Anny Serafiƒskiej oraz Anny Kowalczyk-Wnuk.
T∏em dla wyst´pujàcych by∏a dekoracja wykonana przez wszystkie klasy – ciuchcia ciàgnàca wagoniki z symbolami szcz´Êcia. Po programie goÊcie mogli odpoczàç i posiliç si´ na ¸àce Krasnali, w krainie rumianków i motyli, oraz podziwiaç
przystrojone pracami uczniów korytarze.
Wszystko to dzi´ki zaanga˝owaniu rodziców,
pracowników szko∏y, uczniów i oczywiÊcie
sponsorów. Wszystkim serdecznie dzi´kujemy,
a szczególnie cukierni Putka oraz firmie POS
– drukarni wielkoformatowej.
Wa˝nà cz´Êcià obchodów Âwi´ta Szko∏y by∏o
przekazanie na r´ce pani dyrektor ufundowanego przez Rodziców naszej szko∏y odnowionego
sztandaru. Zosta∏ on poÊwi´cony przez ksi´dza
Krzysztofa Cyliƒskiego.
Tego dnia by∏o rodzinnie, spontanicznie, ˝ywio∏owo. Na pamiàtk´ spotkania górnicy otrzymali
od nas prace plastyczne uczniów, a ka˝dy goÊç
obdarowany zosta∏ symbolicznym drzewkiem
szcz´Êcia. Dzieƒ ka˝demu dawa∏ okazj´ do prze˝ycia czegoÊ niezwyk∏ego. Czy szko∏a mo˝e byç
„Kopalnià szcz´Êcia”? My wiemy, ˝e tak, bo jak
powiedzia∏ Henryk Sienkiewicz „Szcz´Êcie jest
zawsze tam, gdzie widzi je cz∏owiek”... ˚yczymy
sobie, abyÊmy uczyli si´ byç szcz´Êliwymi
i umieli dzieliç si´ szcz´Êciem z innymi.
Miros∏awa Ciacharowska
Agnieszka Ska∏ba
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Tegoroczne Jase∏ka by∏y wyjàtkowe.
Zachwyci∏a nas niezwyk∏a dekoracja,
stroje i charakteryzacja m∏odych aktorów.
Na scenie pojawili si´ nie tylko kol´dnicy, anio∏owie, zwierz´ta, dzieci, pasterze, ale tak˝e urokliwe diabe∏ki. Wszyscy gotowi Êpiewaç i oddawaç
pok∏on nowo narodzonemu w lichej szopce ubogiemu Dzieciàtku.
Wyst´p naszych m∏odszych kolegów
wprowadzi∏ nas w Êwiàteczny nastrój i myÊl´, ˝e niejednego sk∏oni∏ do refleksji. Refleksji na temat mi∏oÊci i dobra, ich wielkiej mocy pokonywania tego, co z∏e.
Wspólnie z nami przedstawienie oglàdali
goÊcie specjalni: Babcie i Dziadkowie.
Wyst´pujàcy w Jase∏kach uczniowie
chcieli w ten sposób podzi´kowaç
swoim Dziadkom
i Babciom. Dedykujàc im to przedstawienie podkreÊlili, jak wa˝nà rol´
odgrywajà w ich
˝yciu najbli˝si.
Czas
spokoju,
wspólnego Êpiewania
kol´d, mi∏oÊci i radoÊci jest ogromnie wa˝ny w naszym ˝yciu.
Niezwykle istotne sà
tak˝e tradycje i zwyczaje. To wszystko

Jase∏ka w SP 171
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia to najpi´kniejszy
czas w roku, czas cudów, niezwyk∏ych prze˝yç
i cudowne Êwi´to rodzinne. Z tymi wyjàtkowymi
Êwi´tami zwiàzane sà zwyczaje, obrz´dy i bogate tradycje.

W naszej szkole ju˝ na kilka dni przed Âwi´tami
poczuliÊmy ich niezwyk∏à moc. Sta∏o si´ to dzi´ki
Jase∏kom, które tradycyjnie, jak co roku przygotowali uczniowie klas III pod kierunkiem p. D. Czarneckiej-Jagody, p. A. Krysiak oraz p. M. Rysak.
Nasi m∏odsi koledzy i kole˝anki z klas III A, B
i C zaprezentowali swoje umiej´tnoÊci aktorskie
i wokalne.

22

sk∏ada si´ na to, kim jesteÊmy i kim b´dziemy.
W imieniu starszych kolegów i kole˝anek
chcia∏abym podzi´kowaç Wam, drodzy uczniowie klas III, ˝e pokazaliÊcie nam to intrygujàce
i interesujàce przedstawienie.
Pozostajàc w Êwiàtecznym nastroju, chcia∏abym z∏o˝yç w imieniu wszystkich uczniów
SP 171 najserdeczniejsze ˝yczenia z okazji nadchodzàcego nowego roku 2012, mi∏oÊci, radoÊci, spokoju, czasu sp´dzonego wÊród najbli˝szych. ˚ycz´, aby czas Êwiàteczny i czas powszedni by∏ jednakowo wyjàtkowy.
Ola Rysak
Uczennica klasy VIB
Szko∏y Podstawowej nr 171
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Kolejka do Starej Mi∏osnej
Stara Mi∏osna jest najstarszym osiedlem obecnej
dzielnicy Weso∏a. Dawniej
by∏a wsià, istnia∏a ju˝
w czternastym wieku.
W dziewi´tnastym wieku
na terenie tej miejscowoÊci
zacz´∏y powstawaç liczne
cegielnie, dlatego te˝ zacz´to zastanawiaç si´ nad po∏àczeniem jej z powsta∏à w 1877 roku Kolejà NadwiÊlaƒskà.
W roku 1901 powsta∏a Kolejka Jab∏onowsko-Karczewska na trasie Jab∏onna–Wawer, a w roku 1914 zosta∏a ona przed∏u˝ona do Karczewa.
Prowadzi∏a z Jab∏onny obecnymi ulicami Modliƒskà, Jagielloƒskà, wzd∏u˝ nasypu Kolei NadwiÊlaƒskiej, nadbrze˝em wiÊlanym, ulicami Zamoyskiego, Grochowskà, P∏owieckà, Widocznà, Mrówczà,
Mozaikowà, W∏ókienniczà, Obszarowà, Wawerskà
(Józefów), Tramwajowà, Wawerskà (Otwock),
Karczewskà oraz ulicà Mickiewicza do Karczewa.
„Ciuchcia” sta∏a si´ bardzo popularnym Êrodkiem komunikacji, dlatego te˝ ju˝ w 1906 roku
postanowiono zbudowaç niezale˝nà kolejk´
do Starej Mi∏osnej. Twórcà projektu budowy kolejki by∏ in˝ynier Henryk Huss, który zakoƒczy∏
projektowanie w 1907 roku. By∏ on równie˝
twórcà koncepcji innych kolejek na terenie obecnej Warszawy, mi´dzy innymi kolejki Wilanowskiej. Projekt kolejki zak∏ada∏ poczàtkowo lini´

od Wawra do Wiàzowny, jednak z powodu trudnoÊci finansowych powsta∏a skrócona wersja
tylko do Starej Mi∏osnej.
Lini´ oddano do u˝ytku w 1908 roku. By∏a to kolejka o profilu zarówno pasa˝erskim, jak i towarowym. „Tramwaj” rozpoczyna∏ swój bieg przy obecnym Parku Matki Mojej (dawniej Fort Suworowa,
inaczej Fort Wawer), nast´pnie przeje˝d˝a∏ przy
stacji Wawer Kolei NadwiÊlaƒskiej, dzisiejszymi ulicami Wydawniczà, Mieczys∏awa Po˝aryskiego,
˚egaƒskà, alejà Dzieci Polskich, ulicami Mchów,
Tramwajowà, Trakt Brzeski, dalej nieistniejàcà
obecnie groblà do kraƒca Stara Mi∏osna Cegielnia
(okolice ulicy Fabrycznej). Na swojej drodze
„ciuchcia” mia∏a stacje: Wawer Stacja Kolei Konnej, Wawer Towarowy, Anin, Mi´dzylesie, Kaczy
Dó∏, Huta, WiÊlice, WiÊniowa Góra, Stara Mi∏osna
Cegielnia (tam te˝ znajdowa∏a si´ obrotnica s∏u˝àca do obracania wagonów pasa˝erskich i towarowych). Projektowano równie˝ lini´ do Wiàzowny,
jednak nigdy nie zrealizowano tego pomys∏u.
Linia mia∏a d∏ugoÊç oko∏o 7,5 kilometra. Na jej
trasie znajdowa∏y si´ cztery bocznice kolejowe.
Kolejka kursowa∏a w ciàgu tygodnia od 6:30
do 21:00, a w niedziele i Êwi´ta dodatkowo odbywa∏ si´ te˝ jeden kurs nocny mi´dzy 24:00
a 1:00. By∏o 8 kursów w ciàgu dnia, a w dni
Êwiàteczne 9. Kolejka sk∏ada∏a si´ z siedmiu wagonów i by∏a nap´dzana si∏à koni. Podró˝ nie by∏a szybka, bo trwa∏a oko∏o 40 minut.

W 1909 roku przewieziono owà kolejkà 50 683
pasa˝erów, wi´c jednak, jak na tamte czasy, by∏ to
bardzo popularny Êrodek komunikacji.
Poza przewozem pasa˝erów kolejka pe∏ni∏a
rol´ Êrodka transportu dla cegielni Nawrockiego
w Starej Mi∏osnej, fabryki wyrobów ˝elaznych
Wawer (póêniejsze zak∏ady Karola Szpotaƒskiego), huty szk∏a w Kaczym Dole (obecnie cz´Êç
osiedla Mi´dzylesie).
„Tramwaj”, jak go nazywano, przesta∏ kursowaç 7 wrzeÊnia 1939 roku. W roku 1940 rozebrano szyny i sprzedano wagony.
Jedynymi Êladami dawnej kolejki na terenie Starej Mi∏osnej jeszcze do niedawna by∏y fragmenty
szyn przy dawnych zabudowaniach cegielni, jednak i te znikn´∏y, kiedy budowano nowe bloki.
Od czasu likwidacji kolejki nie ma zbiorowego
po∏àczenia Mi´dzylesia ze Starà Mi∏osnà. Komunikacja miejska dociera do Starej Mi∏osnej przez
Trakt Brzeski, a autobus przez Mi´dzylesie koƒczy tras´ w WiÊniowej Górze, oko∏o kilometra
przed granicà Weso∏ej. Planuje si´ wyd∏u˝enie linii 147 przez nowo wybudowanà ulic´ Nowoborkowskà, jednak dopiero gdy miasto przebuduje nieprzejezdny dla autobusów 300-metrowy
odcinek alei Dzieci Polskich.
Mo˝na rozwa˝aç, co by∏oby, gdyby linia nie
zosta∏a zlikwidowana. Prawdopodobnie kolejka
konna zosta∏aby zastàpiona tramwajem elektrycznym, który by∏by ciekawym po∏àczeniem
mi´dzy stacjà Wawer a centrum Starej Mi∏osnej.
Krzysztof Soko∏owski

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

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz.
oferty m2
pokoi
1147 56
0/2
2
1135 42,5 2/4
2
1126 49
2/2
2
1145 59,5 1/3
3
1146 55
3/2
2

Nr
Pow.
oferty
1361
289
1398
777
1386
427
1425
512
1409 1200

Rejon
Stara Mi∏osna
Weso∏a
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

Cena
w PLN
375.000
325.000
329.000
400.000
330.000

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

Cena
w PLN
259.000
437.000
385.000
563.000
250.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
726
132
725
200
371
717
180
275
703
460
535

Rejon
Stara
Stara
Stara
Stara

Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna

Cena w PLN
630.000
800.000
689.000
1.500.000

Rodzaj domu
Segment
Wolnostojàcy
Bliêniak
Segment

Rok
2010
1990
2003

Stan wykoƒczenia
Developerski
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony

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

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
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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
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Wielgolas Duchnowski 66
05-074 Halinów
tel. 22 783 78 54
tel. alarmowy: 600 222 134
www.autokot.com.pl
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Sukces „Szlachetnej Paczki”
w Szkole Podstawowej nr 173
Akcja „Szlachetna Paczka” w Szkole Podstawowej nr 173 po raz piàty zakoƒczy∏a si´ sukcesem. Ogromnym sukcesem, bo czy 226 paczek dla 17 rodzin mo˝na tak nazwaç?!
MyÊl´, ˝e tak! Prezenty, które wk∏adaliÊmy
do paczek, to nie by∏a pomoc z tego, co
zbywa, ale ogromny dar zaanga˝owania,
nadziei i wra˝liwoÊci, a wszyscy ci, którzy
przy∏àczyli si´ do tego projektu przekonali
si´ kolejny ju˝ raz, ˝e najwi´cej szcz´Êcia
jest w dawaniu.
W tym roku przygotowane paczki zawieêliÊmy z ogromnà radoÊcià do dwóch
magazynów: przy ulicy Umiƒskiego i do
Miƒska Mazowieckiego, skàd pojecha∏y
one wraz z wolontariuszami do wybranych
przez nas rodzin. DziÊ
ju˝ wiem, ˝e rozpakowywaniu paczek towarzyszy∏y okrzyki radoÊci, ∏zy i wielkie
wzruszenie, ale tak˝e
niedowierzanie,
˝e
znalaz∏ si´ ktoÊ, kto
zechcia∏ przygotowaç
dla rodzin tak mi∏à niespodziank´.
Akcja „Szlachetna Paczka” tak mocno akcentowana w tym roku w mediach, anga˝uje ludzi
dobrego serca. W naszej szkole b´dziemy
wspieraç jà, dopóki b´dà ch´tni do takich dzia∏aƒ. Ostatnie pi´ç lat dowodzi, ˝e w spo∏ecznoÊci staromi∏oÊniaƒskiej „szlachetnych dusz” jest
bardzo, bardzo du˝o. Z ka˝dym rokiem coraz
wi´cej. To Êwiadczy o tym, i˝ dzielenie si´ z bliênimi jest realizacjà jednej z naszych potrzeb
– potrzeby mi∏oÊci i dawania siebie innym.
Jak co roku przy tej okazji s∏owa podzi´kowania kieruj´ do wszystkich uczniów, którzy otworzyli serca na bied´ innych oraz ich rodziców,
bez których ta akcja nie powiod∏aby si´. Dzi´kuj´ zaanga˝owanym w to dzia∏anie nauczycielom,
którzy poÊwi´cali swój czas i dzielnie wspierali
swoich uczniów. Na koniec serdecznie dzi´kuj´
rodzicom moich uczennic – pp. Nowickim i pp.
Sikorskim, mojej kole˝ance Bo˝ence oraz sàsiadowi Waldkowi, za wsparcie mnie w bezpiecznym dowozie 226 przygotowanych pakunków.
Panu Tadeuszowi i Krzysztofowi za pomoc
w dêwiganiu paczek. Bez Was nie uda∏oby mi si´
nic! Raz jeszcze dzi´kuj´.
Ogromne przedsi´wzi´cie, jakim jest „Szlachetna Paczka”, piàty ju˝ raz sprawi∏o nam –
darczyƒcom du˝o radoÊci. Jednak korzyÊç jest
obopólna – my z satysfakcjà dajemy, oni ze
wzruszeniem i niedowierzaniem przyjmujà.
I niech tak zostanie na kolejne lata!
Do zobaczenia za rok, kiedy silni i zwarci, staniemy gotowi do utrzymania miana Super Darczyƒców w „Szlachetnej Paczce”.

Na zakoƒczenie przekazuj´ Paƒstwu wybrane
informacje zwrotne, jakie docierajà do nas
od wolontariuszy, którzy byli obecni w trakcie

rozpakowywania paczek. Sami paƒstwo
przyznacie, ˝e sà one
bardzo wzruszajàce:
„Okrzyki radoÊci
dzieci, szcz´Êliwe twarze i ∏zy to najpi´kniejszy prezent. Jestem
od kilku miesi´cy
w Warszawie. Czasem
to miasto wydaje si´
szare, brudne, smutne i p´dzi jak szalone, wcià˝
naprzód i naprzód. W mieszkaniu, w którym byliÊmy, czas si´ zatrzyma∏. By∏o g∏oÊno, biega∏y
dzieci i biega∏ pies, w powietrzu unosi∏y si´ kolorowe papiery, ale czas stanà∏ w miejscu. To by∏
wspania∏y czas. Dzi´kuj´ Paƒstwu, ˝e to dzi´ki
Wam mog∏am w tym uczestniczyç. To by∏o
wspania∏e. DZI¢KUJ¢!”.

„Ania niemal˝e piszcza∏a za ka˝dym razem,
gdy wyciàga∏a z paczki coÊ z Hannah Montanà,
którà uwielbia. Marcin od razu zaczà∏ bawiç si´
zabawkami i tylko mówi∏ do siebie: „Skàd oni
wiedzieli, co ja lubi´? Skàd oni wiedzieli?”.
Dzieci by∏y równie˝ zachwycone plecakami oraz
biurkiem i krzes∏em. Co chwila z którychÊ ust
pada∏y s∏owa: To chyba sen!”.
„Jako wolontariusz jestem bardzo zaskoczona zaanga˝owaniem szko∏y, uczniów i nauczycieli w t´ akcj´. Jestem przeogromnie szcz´Êliwa i wdzi´czna za pomoc jakà przygotowa∏a dla
tej rodziny szko∏a. Mogà byç Paƒstwo dumni ze
swoich uczniów, gdy˝ ich szlachetna postawa
zas∏uguje na miano Super Darczyƒców”
„21 wyjàtkowych, pi´knie opakowanych paczek nosi∏o 3 wolontariuszy. Wszystkie dzieci
zbieg∏y ze schodów i by∏y zaskoczone liczbà paczek. Pani Urszula powiedzia∏a, ˝e nigdy w ˝yciu
nie widzia∏a na oczy tylu prezentów i tylu paczek.
Po rozpakowaniu paczek i znalezieniu kartki od
Darczyƒcy rodzina by∏a tak wzruszona podpisem
ka˝dego ucznia, ˝e kartk´ przeczytali na g∏os 3
razy, a Asia zrobi∏a podobnà, na której równie˝
podpisa∏a si´ ca∏a rodzina. Pani Urszula najbardziej ucieszy∏a si´ z maszynki do krojenia ˝ywnoÊci. Justyna powiedzia∏a od razu jak nas zobaczy∏a, ˝e ma bardzo wygodne ∏ó˝ko, a dywan
doda∏ ciep∏a i przytulnoÊci w domu. PoÊciel,
˝ywnoÊç i Êrodki czystoÊci by∏y bardzo potrzebne. Ch∏opaki ucieszyli si´ z bardzo dobrych kosmetyków adidasa oraz pi∏ki. Pan Jan by∏ tak
bardzo zdziwiony, ˝e nie wiedzia∏ jak si´ zachowaç, siedzia∏ w fotelu i nie móg∏ uwierzyç w dobroç ludzi. 100-letnia babcia do której posz∏am
na mój widok zacz´∏a mówiç „Ojcze nasz”. Mam
nadziej´, ˝e to z radoÊci”.
Majka Delura
szkolny koordynator akcji w SP nr 173

nam „niezauwa˝alne” t∏o. To
w∏aÊnie ono w du˝ej mierze wraz
z kol´dami, Êwiàtecznymi upominkami wspó∏tworzy atmosfer´ Êwiàt. Tak˝e
gwiazdy i postacie anio∏ów to ozdoby Êwiàtecznego wystroju naszych domów. Anio∏y by∏y
symbolem dobrej nowiny. Stanowi∏y
ochron´ przed z∏em i nap∏ywem negatywnych emocji.
Tak wi´c klasa III a z Zespo∏u Szkó∏
nr 94 ju˝ 1 grudnia rozpocz´∏a przygotowania do Êwiàt. Tego dnia zorganizowa∏am zaj´cia interakcyjne z rodzicami. Tematem zaj´ç by∏o wykonanie Êwiàtecznego anio∏a. W myÊl powiedzenia...
„Kiedy dziecko jest grzeczne od rana,
z∏oty Anio∏, czy uwierzycie?
Z∏otym piórem dobre uczynki, zapisuje
w bia∏ym zeszycie”.
Prace okaza∏y si´ przepi´kne, pomys∏y same
wpada∏y do g∏ów, jak anio∏a „wystroiç”. Oceƒcie
sami.

Âwiàteczne anio∏y
W Polsce i w wielu krajach Êwi´to Bo˝ego Narodzenia ma szczególny charakter. Zazwyczaj
jest Ênieg, choinka i niepowtarzalny nastrój. To

jedno z najpi´kniejszych kalendarzowych Êwiàt
i zarazem najbardziej oczekiwane, szczególnie
przez dzieci. Symbolem Êwiàt, prócz Âw. Miko∏aja, wigilii i szopki sà równie˝ anio∏y. Podczas
przedÊwiàtecznych przygotowaƒ towarzyszy

Wychowawca mgr Barbara ˚bikowska
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czowi 75 dni na zmian´ prawa, natomiast
OZZL (Ogólnopolski
Zwiàzek Zawodowy
Lekarzy) nie odwo∏a∏
protestu i akcja rozprowadzania pieczàtek trwa. Tymczasem prezes
NFZ zapewni∏ w specjalnym komunikacie, ˝e recepty z takà pieczàtka b´dà realizowane w aptekach i pacjent dostanie lek po cenie refundowanej. Je˝eli minister podpisze rozporzàdzenie dotyczàce wype∏niania recept, które zadowoli lekarzy, sytuacja pozostanie wi´c najprawdopodobniej stabilna.
Ale jeÊli do czasu Krajowego Zjazdu Lekarzy
(25 lutego 2012 roku) przepisy ustawy tzw. refundacyjnej nadal b´dà grozi∏y medykom wysokimi karami za nieskutecznà kontrol´ tego, czego nie potrafi dopilnowaç NFZ, Êrodowisko lekarskie znowu podejmie akcj´ stempelkowà.
Mogà te˝ si´ zaostrzyç konflikty na innym tle.
Z ust lekarzy, i to tych najznamienitszych, padajà s∏owa coraz surowszej krytyki. Ârodowisko lekarskie jednym g∏osem mówi, ˝e ca∏y system
jest skonstruowany tak, ˝eby pacjentom utrudniç dost´p do leczenia i spowolniç prac´ lekarzy.
Dostrzeg∏a to równie˝ Helsiƒska Fundacja Praw
Cz∏owieka, której list w tej sprawie otrzyma∏ ju˝
nowy minister. Co nas czeka w nowym roku:
obiecana przez ministra Ar∏ukowicza deregulacja
czy ostre protesty lekarzy i organizacji pacjentów? Oby to pierwsze.
Dorota Wroƒska

Lekarski protest – „Pieczàtki odmowy”
w zawieszeniu, ale tylko chwilowo
Je˝eli oÊwiadczenia prezesa NFZ i nowego ministra
zdrowia nie sà pustos∏owiem, to pacjenci mogà
czuç si´ bezpieczni. Je˝eli
w∏adze przestanà obcià˝aç
lekarzy administracjà i straszyç karami, medycy sà
sk∏onni odwo∏aç protest.
„Je˝eli” to w tej sytuacji bardzo trafne s∏owo...
Niespe∏na miesiàc temu w S∏owacji strajk lekarzy usi∏owano zd∏awiç wprowadzajàc stan wyjàtkowy. Z poczàtkiem nowego roku zaczynajà
obowiàzywaç przepisy, które jak beczka prochu
mogà doprowadziç do eksplozji protestu Êrodowisk medycznych w Polsce.
S∏owackim lekarzom chodzi∏o g∏ównie o zarobki, w Polsce w pierwszej kolejnoÊci pójdzie
jednak nie o poziom zarobków, ale o skal´ absurdu w przepisach dotyczàcych leczenia.
O co ten protest?
Ogó∏ tych przepisów mo˝na opisaç jako mieszank´ t´pego totalitaryzmu, gdzie nie majàcy
wykszta∏cenia medycznego urz´dnik dyktuje lekarzowi (nawet konsultantowi krajowemu), czym
i jak ma leczyç. Ten totalitaryzm jest g∏´boko przesiàkni´ty duchem marketingu, bo zalecenia urz´d-

ników powstajà na podstawie dokumentacji firm
farmaceutycznych. Te zaÊ promujà tylko najbardziej intratne zastosowania leków. Pomijajà ich
u˝ytecznoÊç dla rzadkich chorób, bo rejestracja
jest kosztowna. Leków rzadko u˝ywanych i tanich
nie rejestrujà zaÊ w ogóle. W ten sposób niektórych chorób, np. takich jak zespo∏y mielodysplastyczne, w Polsce nie da si´ w∏aÊciwie leczyç legalnie. Szpitale podejmujà ryzyko, ˝e za takiego
pacjenta nie dostanà pieni´dzy. Lekarze nara˝ajà
si´ na koniecznoÊç zap∏acenia za terapie z w∏asnej kieszeni, a od poczàtku nowego roku równie˝
na to, ˝e za b∏àd w recepcie na lek refundowany
b´dzie im groziç kara pieni´˝na lub nawet wieloletnie wi´zienie. Na dodatek kar´ pieni´˝nà NFZ
mo˝e na∏o˝yç na lekarza z pomini´ciem sàdu!
Rozwiàzaniem ze strony lekarzy mia∏o byç
stemplowanie recept na leki refundowane pieczàtkà brzmiàcà: „Refundacja leku do decyzji NFZ”, co
zwalnia ich ze sprawdzania, czy pacjent jest ubezpieczony, i z wertowania listy kilkuset refundowanych leków, ˝eby na pewno si´ nie pomyliç w poziomie refundacji, na co i tak nie mieliby czasu w sytuacji, gdy na przyj´cie pacjenta majà 10–15 minut.
Nowy minister zyska∏ kredyt zaufania
Ale niezbyt d∏ugi. NRL (Naczelna Rada Lekarska) zawiesi∏a akcj´ i da∏a ministrowi Ar∏ukowi-

dzi wy∏àcznie nadrzewny tryb ˝ycia.
Jest aktywny w nocy. ˚yje w grupach, od˝ywia si´ g∏ównie roÊlinami
(owoce, kwiaty, nektar), czasami zjada drobne
kr´gowce i stawonogi. Posiada chwytny ogon.
W domu najlepiej trzymaç go w wolierze, w której zainstalujemy elementy do wspinaczki i konary, majàce s∏u˝yç za kryjówki. Dadzà one namiastk´ ˝ycia nadrzewnego. Nawet w niewoli sà
aktywne nocà, do˝ywajà do 40 lat (w naturze
do 20 lat) i mo˝na je hodowaç po kilka razem.
Po˝ywienie powinny stanowiç przede wszystkim
roÊliny (owoce, warzywa, gotowany ry˝), a tak˝e miód, soki i syropy naturalne, bia∏y ser.
Szopowate mogà chorowaç na wi´kszoÊç
chorób spotykanych u psów czy kotów, mi´dzy
innymi na: nosówk´ psów, panleukopeni´ kotów, parwowiroz´, wÊcieklizn´, koronawiroz´.
W leczeniu wi´kszoÊci przypadków stosuje si´
preparaty takie same jak dla psów, kotów czy te˝
fretek. Szopowate sà zwierz´tami towarzyskimi,
∏atwo si´ oswajajà i przywiàzujà do w∏aÊciciela.
Hodujàc je nale˝y zawsze mieç na uwadze ich
potrzeby i zaspokajaç je.

Szopowate – zwierz´ta domowe
Coraz cz´Êciej zwierz´ta
do tej pory znane jako dziko
˝yjàce stajà si´ zwierz´tami
domowymi. Nale˝à do nich
szop pracz, koati, kinka˝u.
Mam zamiar przybli˝yç
paƒstwu wiedz´ o podstawowych warunkach ich
utrzymania oraz o niektórych chorobach mogàcych im groziç. Wszystkie
wymienione przeze mnie gatunki nale˝à do szopowatych. Sà to zwierz´ta drapie˝ne, wszystko˝erne, bardzo sprawne ruchowo, umiejàce wspinaç si´ po drzewach i p∏ywaç.
Szop pracz zamieszkuje w warunkach naturalnych Ameryk´ Pó∏nocnà i Ârodkowà, a tak˝e
Europ´ Ârodkowà i Wschodnià. G∏ównie aktywny jest nocà, ˝yjàc na terenach leÊnych, na
brzegach rzek i jezior. Jego dieta to: ma∏e ssaki,
ptaki, p∏azy, ryby, ptasie jaja, owoce, roÊliny.
Nazwa szop pracz pochodzi od zwyczaju p∏ukania pokarmu. W warunkach naturalnych zwierz´
nie zawsze to robi, natomiast w niewoli doÊç
cz´sto, zw∏aszcza gdy si´ nudzi. Szopy sà ciekawskie, zwinne, potrzebujà du˝o ruchu. Dlatego nie nale˝y trzymaç ich w klatkach, tylko lepiej przeznaczyç dla nich oddzielne pomieszczenie. Trzeba uwa˝aç, aby nie zjada∏y przedmiotów niejadalnych. Nale˝y zabezpieczaç do-
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niczki z kwiatami, a tak˝e kosze na Êmieci.
Szop, choç w naturze jest zwierz´ciem nocnym,
to w niewoli przyzwyczaja si´ do ˝ycia domowników (jest aktywny w dzieƒ, nie zapada w sen
zimowy). W niewoli do˝ywa 21 lat (w naturze 16 lat). Jego dieta powinna byç urozmaicona i zawieraç: surowe i gotowane mi´so, jaja,
karm´ dla kotów lub fretek, bia∏y ser, owoce,
warzywa, gotowany ry˝, rodzynki, orzechy. Doros∏e samce cz´sto sà agresywne i znaczà teren. Pomaga wtedy kastracja.
Ostronos rudy (koati) ˝yje na wolnoÊci
w Ameryce Po∏udniowej. Jest zwierz´ciem
nadrzewnym, aktywnym w dzieƒ. Samice
z m∏odymi ˝yjà w stadach (samce ˝yjà samotnie). Do˝ywajà 7–8 lat. Sà wszystko˝erne,
zjadajà ma∏e kr´gowce, stawonogi, jaja ptaków, owoce i roÊliny. Z uwagi na to, ˝e ˝yjà na
drzewach, nale˝y stworzyç im warunki zbli˝one do naturalnych, czyli zainstalowaç w domu
elementy do wspinaczki oraz stworzyç kryjówki do spania. Samice mo˝na hodowaç razem, natomiast samce trzymamy pojedynczo.
Menu tych zwierzàt powinno byç urozmaicone
i zawieraç: surowe i gotowane mi´so, jaja,
karm´ dla kotów lub fretek, ser bia∏y, owoce,
warzywa, gotowany ry˝.
W Ameryce Po∏udniowej ˝yje te˝ kinka˝u (najrzadziej hodowany w naszych domach). Prowa-

Katarzyna Zakrzewska
Lekarz weterynarii
Gabinet Weterynaryjny
Stara Mi∏osna, ul. Rubinowa 14
Tel. 22 773 13 89, 604 871 490
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KANCELARIA PRAWNA
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UL. LEÂNYCH ZIÓ¸ 12
05-077 Warszawa–Weso∏a
Tel. 0 602 774 471, 0 604 235 076
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porady dla klientów, obs∏uga firm
podania, umowy, pozwy
prawo pracy
prowadzenie spraw sàdowych
mo˝liwoÊç dojazdu do klienta

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

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

Otwarte w godz.: pn–pt 900–1900, sob 900–1400

888 146 230

A

N

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

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

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

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

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

☛ MASA˚ LECZNICZY

tel. 0 500 322 255 – Jan Stachyra

tel.

D

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE

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.

➤

A

O F E R U J E :

US¸UGI ELEKTRYCZNE

➤

R

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

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

➤

AUTO NA GAZ

Warszawa-Weso∏a
ul. Sezamkowa 30

☛ TERAPIA MANUALNA
☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

Nasz adres: Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. 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

DETEKTYW

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

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.
Aerobic – pilates, çw. wyszczuplajàce, çw. kszta∏tujàce, stretching

•
• Joga dla kr´gos∏upa

tel.

22 773 22 53

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

STOMATOLOGICZNY

Wojciech Klimm

Dr n. med. Iwona Bzd´ga

Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog

lekarz stomatologii ogólnej

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

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

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

ZAPRASZAMY
dzieci i młodzie˚
na warsztaty
taneczne, plastyczne
i zaj¢cia z samoobrony
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Zapisy i informacje oraz godziny
już wkrótce na stronie

www.mambo-fitness.pl
lub pod nr. tel. 22 773 17 53
Mambo Fitness Club
ul. Jana Pawła II 13
Stara Miłosna
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tel. 022 7730028
fax 022 7730029

www.renoma2.com.pl

• Gimnastyka korekcyjna – zaj´cia indywidualne i grupowe

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

Licencja
nr 0000505

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 

TA XI - WESO¸ A
tel.

22 773 70 31, kom. 601 220 910

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

22 745-55-00

ZEGARMISTRZ

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

- PASKI; BRANSOLETY

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

PROMOCJA
do koƒca stycznia WYBIELANIE Z¢BÓW
1000 z∏ TERAZ TYLKO

399 z∏

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

jednej wizyty.

To powa˝na decyzja finansowa,
a wybór oferty pociàga za sobà
skutki na wiele lat.
TOP – FIN Doradztwo Kredytowe

+ Pi´kny uÊmiech w ciàgu 30 minut.
+ Z´by bielsze o 5 do 8 odcieni.

Mo˝liwoÊç p∏atnoÊci kartà
+

Kredyt mieszkaniowy,
to cz´sto najprostszy sposób
na w∏asne mieszkanie.

www.lecznica-elixir.pl

+

608 400 301
601 920 603

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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PROFESJONALNE SZKOLENIA

Zapraszamy
na szkolenie:

Nowe przepisy dotyczàce
przekszta∏cania prawa u˝ytkowania
wieczystego w prawo w∏asnoÊci
Szkolenie dotyczy zmian wprowadzonych na mocy ustawy
z dnia 28 VIII 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w ˝ycie 30 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw t.j. w paêdzierniku
2011 r. Jest ono przeznaczone dla osób zarzàdzajàcych
i pracowników spó∏dzielni mieszkaniowych, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych oraz zarzàdców nieruchomoÊci posadowionych na gruntach, w których formà w∏adania
jest u˝ytkowanie wieczyste, a tak˝e dla rzeczoznawców majàtkowych, poÊredników w obrocie nieruchomoÊciami
i zarzàdców nieruchomoÊci w ramach obowiàzkowego doskonalenia kwalifikacji zawodowych i jest zg∏oszone do Ministerstwa Infrastruktury zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.

Wyk∏adowca: Henryk J´drzejewski
Termin szkolenia: 8 luty 2012 r., zaj´cia trwajà od
godz. 10.00 do 16.30
Miejsce: WARSZAWA, ul. Zwyci´zców 20 lok. 2

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

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

Koszt udzia∏u: 290,00/osob´ (brutto)

Wi´cej informacji pod numerem: (22) 810 26 04

Nowe Osiedle przy ul. Motylkowej w Mi´dzylesiu
Atrakcyjna lokalizacja – atrakcyjna cena
Zapraszamy do zapoznania si´ z naszà inwestycjà
po∏o˝onà przy ulicy Motylkowej w Mi´dzylesiu
stanowiàca docelowo kompleks 5 budynków o ca∏kowitej powierzchni 5 x 522,90m2 na terenie 3497m2
z bezpoÊrednim wjazdem od ulicy Motylkowej.
W pierwszym budynku znajdujà
si´ dwa lokale o pow. 96,95m2
(dwupoziomowe) plus ogród
oraz dwa o pow. 62,32m2.
Budynki oddawane b´dà etapowo. Pierwszy budynek oddany b´dzie do 30 czerwca 2012 r.

G∏ówne atuty osiedla:
• Bliskie sàsiedztwo terenów leÊnych, miejsc rekreacji i wypoczynku.
• Kilka linii autobusowych oraz Szybka Kolej Miejska ∏àczàca Mi´dzylesie ze wszystkimi najwa˝niejszymi punktami
Warszawy. Osoby poruszajàce si´ samochodem mogà korzystaç z pobliskich szlaków komunikacyjnych ∏àczàcych
si´ z Trasà Siekierkowskà, Trasà ¸azienkowskà, Wa∏em Miedzeszyƒskim.
• Przyszli mieszkaƒcy b´dà mieli dost´p do pe∏nej infrastruktury lokalnej, takiej jak sklepy, punkty us∏ugowe, urz´dy, szpitale, szko∏y, przedszkola.
• W odleg∏oÊci ok. 2 km znajduje si´ nowy basen i lodowisko w Aninie.
• W odleg∏oÊci nieca∏ych 5 km znajduje si´ Centrum Handlowe Promenada. Podobny dystans dzieli naszà inwestycj´
od Centrum Handlowego Goc∏aw.

WczeÊniejsza rezerwacja lokali pozwoli Paƒstwu uzyskaç do 15% rabatu na ceny mieszkaƒ
Biuro Sprzeda˝y: tel. 505 283 785, e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl

www.ulicamotylkowa.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
◗ Zamieni´ dzia∏k´ budowlano-mieszkaniowà 1000
m2 w Starej Mi∏osnej ok. ul. Topolowej, wszystkie
media w ulicy (jest aktualny MPZP) na dzia∏k´
us∏ugowà ok. 1500 m2–2000 m2 w okolicy Starej
Mi∏osnej do 3 km. Tel. 601-244-777.
◗ Do wynaj´cia samodzielne mieszkanie w Halinowie. Oficyna. tel: 603 313 938.

Gabinet masa˝u
WWW.MASAZEWESOLA.PL
tel. 609 450 200
2/11

◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej
Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel 503 730 158.
◗ Wynajm´ mieszkanie przy ul. Jana Pawla II przy
przystanku autobusowym 502, 198, 411, 315,
173. Powierzchnia 103 m2 umeblowane + AGD,
dwupoziomowe. 500-103-371.
◗ Wynajm´ mieszkanie dwupokojowe, umeblowane, ogrzewanie gazowe tel. 602 49 75 83.
◗ Wynajm´ du˝y dom w Weso∏ej–Zielonej, do zamieszkania lub pod dzia∏alnoÊç. Tel.: 692-574-662.
◗ Wynajm´ mieszkanie 3 pokojowe. Cena 1700 z∏.
Stara Mi∏osna, tel. 604-482-327.

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.
3/11

◗ Sprzedam dom 200m2 w szeregowej zabudowie
(dzia∏ka 190 m2) ul. Turkusowa, wykoƒczony
w wysokim standardzie. Rok ukoƒczenia budowy 2011. Cena 900 000 z∏ tel. 605 604 260.
◗ Sprzedam mieszkanie 55m2. Cena 310tyÊ. Stara
Mi∏osna, tel. 604-482-327.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie w Warszawa – Stara
Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 77. Warunki do obejrzenia na miejscu lub kontakt tel. 501-388-562,
509-141-182.
◗ Sprzedam 1/2 blizniaka w Starej Mi∏osnej, 140 m
+gara˝ w podpiwniczeniu 70m. Dzia∏ka 250 m.
Stan deweloperski. Mo˝liwoÊç podzia∏u na 2
mieszkania. Tel. 506 19 56 47.

◗ Sprzedam BEZPOÂREDNIO ∏adnie wykoƒczony
segment naro˝ny lub zamieni´ za dop∏atà
na mniejsze lokum w okolicy. Stara Mi∏osna, niedaleko lasu. Cena do negocjacji tel. 501 074 796.
◗ Sprzedam dzia∏k´ w Sulejówku 3000 m2 po
atrakcyjnej cenie 150 z∏ za m2. Tel. 608 146 763
lub 604 263 926.
◗ Sprzedam BEZPOÂREDNIO mieszkanie czteropokojowe, 84,9 m2 przy ul. GoÊciniec. Kontakt:
609.578.728.
◗ Wynajm´ biuro+magazyn, ca∏oÊç 80 m2, magazyn 50 m2 cena 1500 z∏, Stara Mi∏osna ul. Cieplarniana, tel: 503896616, 22/7733942
◗ Do wynaj´cia lokal na biuro dwupokojowy 70m2
w Starej Mi∏osnej w domu jednorodzinnym (oddzielne wejÊcie) 501-590-737.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 70m2 dwa pokoje
30m2 i 20m2 z aneksem kuchennym w Starej Mi∏osnej w domu jednorodzinnym. 501-792-951.

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4/11
◗ 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. 720046077
◗ Lokal biurowy do wynaj´cia. 35 m2. od 1000 z∏.
Mi´dzylesie. 606 994 447.
◗ Sprzedam dom w Starej Mi∏osnej ul. Cyklamenowa, tel 604750906.
◗ Wynajm´ od stycznia mieszkanie 2-pokojowe
w Starej Mi∏oÊnie, cz´Êciowo umeblowane
Tel. 602497583
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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◗ Sprzedam tanio pi´kny dom dla Ciebie na leÊnej
dzialce w Majdan 68B/Wiàzowna, 500m od Starej Mi∏osnej 500123700, cjezierski@orange.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 dom 270 m2/1000 m2, blisko Warszawy, stan deweloperski, teren ogrodzony, pràd,
woda miejska, szambo, droga z kostki, cena 514
tyÊ., W∏aÊciciel 507 155 195, mo˝liwa zamiana
na mieszkanie.
◗ Ma∏˝eƒstwo z dzieckiem szuka do wynaj´cia 2
pokojowego mieszkania lub domku niedrogiego
na d∏u˝ej. Tel. kont. 667 294 244 (po godz. 16),
lub 604 776 278.
◗ Sprzedam dzia∏k´ 3000m2 na Mazurach okolice
Rybna nad jeziorem, cena okazyjna. 501 649 071.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ ODDAM nowe artyku∏y, które pozosta∏y po wykaƒczaniu domu: umywalka, plytki kuchenne,
pod∏ogowe, klej do gresu Ceresit CM 12.
Tel. 500-103-371
◗ Sprzedam stó∏ do tenisa sto∏owego w bardzo dobrym stanie-250 z∏, tel. 506 131 014.
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
5/11

◗ Sprzedam opony letnie Nokian NRHi 195/60R15
88H – tel. 606 808 358.
◗ Sprzedam podk∏ady w formacie MP3 dla zespo∏ów na wesela, dancingi, zabawy itp. Dynamiczne, profesjonalne brzmienie. 3.500 szt + du˝o
tekstów na 4 p∏ytach DVD. Cena 99,00 z∏
tel: 603-313-938.
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice
Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131.
◗ Odstàpi´ urzàdzenie do osmozy odwróconej. Cena 200,00 z∏. Tel.: 22 773 14 53.

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

Tel. 601 262 086.
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◗ BUTY SNOWBOARDOWE: Sprzedam praktycznie
nowe buty do snowboardu Lytos. Rozmiar 40.
tel. 608 641 885
◗ Sprzedam stó∏ drewniany olcha – 110x65 cm
oraz 3 kilimy we∏niane tel. 501 072 917

KOREPETYCJE/NAUKA/WARSZTATY
◗ HISZPA¡SKI – twórcza i skuteczna nauka dla
dzieci, mo˝e byç po∏àczona z odbieraniem ze
szko∏y i opiekà do przyjÊcia rodziców –
tel. 509 360 673.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW
z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat
doÊwiadczenia. 602 120 632.

◗ ANGIELSKI – wszystkie poziomy, z dojazdem do
ucznia, profesjonalnie i bardzo skutecznie – u dyplomowanej Anglistki z kilkuletnim doÊwiadczeniem w nauczaniu. Kontakt: 607 084 623.
◗ MATEMATYKA, FIZYKA – korepetycje, pomoc
w nauce, kompleksowe przygotowanie do matury oraz egzaminów dla m∏odzie˝y szkolnej i studentów, profesjonalnie, z dojazdem do ucznia,
absolwent Politechniki Warszawskiej. Kontakt: 668 296 343.

REMONTY mieszkaƒ, elektryka,
hydraulika, glazura, cyklinowanie,
malowanie, g∏adê, uk∏adanie pod∏óg
– szybko i solidnie. Cena do uzgodnienia. Tel. 785-972-835.
12/11
◗ CHEMIA, FIZYKA, BIOLOGIA – dojazd do ucznia.
Nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie do klasówek i testów. Kontakt: 503 410 723.
◗ Odrobi´ lekcj´ z Twoim dzieckiem, bezstresowo
nadrobimy zaleg∏oÊci. Maturzystka, z dojazdem,
niedrogo i solidnie. zapraszam 515 455 770.
◗ Nauczycielka Paƒstwowej Szko∏y Muzycznej
z du˝ym doÊwiadczeniem udziela lekcji gry
na fortepianie poczàtkujàcym i zaawansowanym.
Tel. 502 988 356.
◗ Korepetycje z j. polskiego. Przygotowywanie
do egzaminów. Lokalizacja: Stara Mi∏osna, GoÊciniec. Tel. 505 553 045.
◗ Nauka – Business/General English – lektorka akademicka tel. 604 433 728.
◗ KOREPETYCJE Z FIZYKI I MATEMATYKI. Dyspozycyjny student udzieli korepetycji z fizyki i matematyki na ka˝dym poziomie nauczania. Z dojazdem. Tel. 791 739 969.
◗ MATEMATYKA FIZYKA – dla szkó∏ Êrednich i studentów, doje˝d˝am, dr, tel. 606 154 798.
◗ Udziel´ lekcji z zakresu podstawowej obs∏ugi
komputera i korzystania z internetu. Tanio i bezstresowo. Stara Mi∏osna i okolice. 602 786 021.
◗ MATEMATYKA-szko∏a podstawowa, gimnazjum,
liceum-przygotowanie do matury podstawowej.
Cierpliwy student Politechniki Warszawskiej nauczy ka˝dego 604-444-135.
◗ Korepetycje. J´zyk polski. Studentka filologii polskiej serdecznie zaprasza. Tel. 506 316 077.
Wygodnie, z domu: internetowe prezentacje
SUPLEMENTÓW najnowszej generacji
Medycyny Komórkowej. Prezentacje odbywajà si´ we wtorki, o godzinie 20:30.
http://www.gvolive.com/conference,happyco
Serdecznie zapraszam: marianna@mailplus.pl
15/11

◗ MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA – Pracownik Naukowy Politechniki Warszawskiej – magister in˝ynier, laureat olimpiad udzieli korepetycji. Zakres:
podstawówka, gimnazjum, technikum i LO. Cena:
50 z∏/h. W∏asny dojazd, f-vat. Tel. 601 602 132.

31

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

9/11

www.elektrycznie.com.pl – naprawy,
instalacje urzàdzeƒ elektrycznych,
domofonów, wideodomofonów.
Systemy Automatyki Domowej
Tel: 533-994-664, 22-247-24-94
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◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 515-34-94-60.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 602 276 202.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 22 872 96 31, kom. 604 753 455.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie
– nauka, przygotowanie do matury, egzaminów,
pracy, wyjazdów, j´zyk biznesu, prawniczy i in.,
t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz jez.
ros. Tel. 504 69 79 18.
◗ 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.

◗ Nauka gry na gitarze, skutecznie i efektywnie
tel: 695 622 848.
◗ MATEMATYKA – studentka udzieli korepetycji
z matematyki na poziomie szko∏y podstawowej
i gimnazjum. Kontakt: 692 576 475.
◗ Nauczyciel z doÊwiadczeniem udziela korepetycji
z matematyki – tanio i solidnie. Tel. 22 779 90 83,
662 473 914.
◗ ANGIELSKI. Prywatne lekcje i konwersacje dla
dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych z ANGIELKÑ w Starej Mi∏osnej. Tel. 22-393 53 79.
◗ Studentka UW udzieli korepetycji z matematyki, j. polskiego i j. angielskiego. Weso∏a Zielona lub w domu
ucznia. Tel. 693 527 515 (po 18.00 lub sms).

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I HYDRAULICZNE oraz
naprawy, fachowo i solidnie.
Stara Mi∏osna i okolice.
Tel. 509-358-336.
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◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI – Studentka anglistyki zaprasza wszystkich chetnych na lekcje j. angielskiego i j. niemieckiego. Oferuj´ pomoc w przygotowaniu do egzaminów, nadrabianie zaleg∏oÊci
szkolnych, konwersacje. Bezplatny dojazd w Starej Mi∏osnej. Tel: 518 339 517.
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◗ Korepetycje z j´z. angielskiego u korepetytora.
(stara Mi∏osna). Zakres szko∏y podstawowej.
tel. 22 773 33 51, 506 144 573.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam ubranko do chrztu. Dla dziewczynki, 3cz´Êciowe (spodnie, pelerynka, czapeczka),
z polaru (bardzo cieplutkie). Âliczne! Rozmiar 62.
Cena 60 z∏, po∏owa ceny sklepowej. Stan: jak nowy. Tel.: 501 546 848.
◗ Sprzedam kombinezon zimowy – nowy dla dziecka, rozmiar 86/92 tel. 605 077 751.
◗ Sprzedam materacyk kokosowy o standartowych
wymiarach 120/60 cm. okazyjna cena tel. 601864-390.
◗ Sprzedam spacerówk´ maclaren dla bliêniàt, stan
b. dobry, spiworki, os∏ona od deszczu wózek nie
do zdarcia goràco polecam tel. 601-864-390.

Remonty mieszkaƒ i domów
jednorodzinnych – glazura,
terakota, hydraulika, elektryka,
malowanie itp. Fachowo
i solidnie. Tel.: 505 630 513.

◗ Sprzedam 2 u˝ywane foteliki samochodowe
GRACO, waga dziecka 15-36 kg, odpinane oparcie, w b. dobrym stanie. Tel. 695 708 695.
◗ Sprzedam gr´ komputerowà Simsy 3 (nie u˝ywana). Cena 110 z∏. Tel 512-156-604.
◗ Sprzedam sukni´ komunijnà w bardzo dobrym
stanie. Tel. 695 708 695.

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Spokojna Paulina ze Starej Mi∏osnej (Aleja Akacjowa) z doÊwiadczeniem i wiarygodnymi referencjami otoczy ciep∏à opiekà Twojego maluszka
najch´tniej na ca∏y etat. Tel. 726 693 367
◗ Opiekunka domowa-praca z osobami starszymi
pomo˝e dorywczo w codziennych obowiàzkach.
Jestem w Êrednim wieku, powa˝na bez na∏ogów,
prawo jazdy, Tel. 784 087 798

US¸UGI WYSOKOÂCIOWE „PO LINIE”
podcinanie i wycinanie drzew, odÊnie˝anie dachów i posesji, czyszczenie
rynien, monta˝ reklam i inne.

Psychiatra, psycholog, logopeda,
dietetyk – mo˝liwoÊç dojazdu
do domu. Mi´dzylesie.
www.instytut-ipro.pl
✆ 606 994 447
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ZWIERZ¢TA
◗ PSI PENSJONACIK przy domowej hodowli jamników w Weso∏ej, tel. 504 69 79 18, wi´cej na
www.jamniki-szczotki.weebly.com
◗ Dwa pó∏roczne kocurki, wykastrowane, umiejàce
korzystaç z kuwety, przyjaznie nastawione do ludzi poszukujà kochajàcych w∏aÊcicieli. kontakt. 888-146-230.

KARMY dla psów i kotów oraz art.
zoologiczne na telefon, z dostawà
do domu GRATIS. Zapraszamy!
Tel. 604-342-700, 602-323-800.
www.hauhau24.pl

◗ Mam do oddania dwa 3-y miesi´czne koty. szary
jest kotkà a czarny kotem. Sà Êliczne, skore
do zabawy. Nauczone za∏atwiaç si´ do kuwety.
sprawa pilna. Tel. kontaktowy 0-508-123-928.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 22-783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje. Tel. 507 542 645.
◗ Poszukuj´ osoby do sprzàtania domu w Weso∏ej
Zielonej 1 raz w tygodniu ok 4 godz. Osoba uczciwa, bez na∏ogów, referencje tel: 691 990 700.
◗ Z∏ota ràczka” us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe,
malowanie itp. tel.: 0 507 097 028.
◗ Pomog´ poprowadziç sklep z damskà odzie˝à,
a klientkom doradz´ w doborze kolorów i stylizacji stroju. Oczekuj´ symbolicznego wynagrodzenia tel 502 600 775.

◗ Przyjm´ prasowanie, mycie okien, sprzàtanie. Jestem osobà niepalàca, solidnà z referencjami.
Tel. 603–995–507.

Opieka stacjonarna dla kotów
na czas wyjazdu w∏aÊciciela.
Stara Mi∏osna.
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◗ Opieka nad dzieçmi i starszymi. Sprzàtanie. Polka
z Ukrainy w Êrednim wieku. Spokojna bez na∏ogów.
DoÊwiadczenie. Referencje. tel. 695 755 646.
◗ Szukam pracy jako opiekunka do dziecka tel
kont. 516-628-451.
◗ Studentka 3 roku UW ch´tnie zaopiekuje si´ Twoim dzieckiem. JeÊli nie masz komu zostawiç
pod opiek´ swojej pociechy. tel. 501-307-143.
◗ !!! Korepetycje z MATEMATYKI!!! Studentka UW
udzieli korepetycji Twojemu dziecku. Skutecznie
i w przyjaznej atmosferze. Indywidualne podejÊcie do dziecka, przyst´pna cena, mo˝liwy dojazd. kontakt telefoniczny: 501 307 143.
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664-772-384, www.alpes.com.pl

EXCEL korepetycje. Nauka od podstaw
do zaawansowanego, równie˝ wprowadzenie do VBA. Analityk z 9-letnim doÊwiadczeniem. Dojazd do ucznia – Weso∏a
i okolice. 40 z∏/60 min. – 605 088 521.
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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.

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

tel. 606 482 555, 22 773 10 88
◗ Mà˝ na drobne us∏ugi, godziny – do uzgodnienia.
Kontakt: 698-085-985.
◗ Szukam sta∏ej pracy – ch´tnie sprzàtania w okolicy
Weso∏ej, St. Mi∏osnej, Pragi. Jestem osobà odpowiedzialnà, zorganizowanà, sumiennie wykonujàcà
prac´. Posiadam doÊwiadczenie. Tel.: 507116217.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ 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.
◗ Szukam pracy jako kelnerka w weekendy.
515 455 770.
◗ Z∏ota ràczka: naprawa drzwi, zamków, wszelkie
drobne domowe naprawy Tel. 606 478 725.
◗ Potrzebny cz∏owiek do wulkanizacji, z doÊwiadczeniem, mile widziane w oponach oraz mechanika pojazdowa, wymiana olejów, klocków ham.,
zawieszenia itp. Mo˝liwoÊç rozwoju.
Tel. 22 773 80 66, 509-141-182, 501-388-562,
borucki-trade@wp.pl
◗ Poszukujemy kandydatów do pracy biurowej
w spó∏ce w Starej Mi∏osnej. Preferowana umiej´tnoÊç obs∏ugi prog. komputerowych (podst.
ksi´gowoÊci, fakturowania), otwartoÊç, zaanga˝owanie, znajomoÊç j´z. obcych mile widziana. Zg∏oszenia z CV prosimy przesy∏aç na adres
biuro@pharcos.pl
◗ Poszukiwana wokalistka do zespo∏u – tel:
603 313 938.

US¸UGI ELEKTRYCZNE
pe∏en zakres,
pomiary, domofony,
516-108-576
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◗ Uczciwy, pracowity, bez na∏ogów wykona prace
w zakresie us∏ug remontowych: glazura, terakota,
Êcianki z k. g., hydraulika z pcv oraz inne prace.
tel. 888 030 994.
◗ Naprawie wszystko co mo˝e popsuç si´ w domu,
mieszkaniu, wszelkie drobne naprawy... (z∏ota
ràczka) tel. 606 478 725.
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◗ AutoCAD – nauka, pomoc, wykonanie projektów.
Pracownik Naukowy Politechniki Warszawskiej
– magister in˝ynier. Du˝e doÊwiadczenie. Bran˝a
mechaniczna oraz sanitarna. Ew. mo˝liwy w∏asny
dojazd. Cena: od 50z∏/h. Legalne oprogramowanie, f-vat. tel. 601 602 132.
◗ Korepetycje. MATEMATYKA szko∏a podstawowa,
gimnazjum, profesjonalnie, skutecznie, dojazd.
tel. 601 492 062.
◗ KOREPETYCJE Z MATEMATYKI. Studentka finansów udzieli korepetycji z matematyki na ka˝dym
poziomie szkolnym. Du˝a dyspozycyjnoÊç. Dojazd. Tel. 796 877 744.
◗ Mi∏a, cierpliwa licealistka pomo˝e uczniowi szko∏y podstawowej/gimnazjum w nauce matematyki/odrabianiu prac domowych. Tel. 668 209 260.

Tel. 606-808-358, 513-148-238
◗ Lubi´ dzieci i mam wieloletnie doÊwiadczenie
w opiece nad nimi. Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem w dowolnym wymiarze czasu (u siebie lub
u kogoÊ), dysponuj´ równie˝ samochodem. Tel.
501-792-951.
◗ OPIEKUNKA – doÊwiadczona, troskliwa, lubiana
przez dzieci – podejmie prac´. Tel. 602 316 058.
◗ DoÊwiadczona osoba z udokumentowanym wykszta∏ceniem pedagogicznym poszukuje pracy
jako opiekunka lub niania. Referencje. Praktyka
krajowa i zagraniczna. Opieka nad osobami chorymi, niepe∏nosprawnymi, starszymi i dzieçmi.
Tel: 22 813 24 14, 794 999 829.
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà
dyspozycyjnà, uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam
referencje. tel. 600 432 140.

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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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)

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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MEDYCYNA ESTETYCZNA:
Botox, modelowanie twarzy, mezoterapia,
peelingi medyczne, Regeneris
KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A
marki Jean d'Arcel, Ericson Laboratoire
DEPILACJA LASEROWA LightSheer
Promocja 10% , 20% , 30% !!!
Makija˝ permanentny
Fotoodm∏adzanie VPL

Aktualne promocje, opisy zabiegów
i cennik na naszej stronie internetowej
www.medikocentrum.pl oraz na facebooku.
Licencja nr 51

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

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

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

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

