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chomoÊci od osób fizycznych si´gajà miliona z∏otych. To niebagatelna kwota, za którà co roku mo˝na by wybudowaç jednà Êredniej wielkoÊci lub dwie mniejsze
ulice... Sporym problemem jest funkcjonowanie
poczty, bo co roku decyzj´ o wysokoÊci podatku
nale˝y dor´czyç podatnikowi pocztà i to listem
poleconym. Bardzo wiele z tych decyzji nie jest
odbieranych, potem trzeba wysy∏aç wezwania
do zap∏aty itd. Lecz innym, równie istotnym czynnikiem jest bardzo cz´sto wyst´pujàcy problem,
˝e wielu mieszkaƒców Weso∏ej nie dokonuje zg∏oszenia nawo wybudowanego domu do u˝ytkowania. Po prostu po zakoƒczeniu prac wprowadzajà
si´ do nowego domu i nadal p∏acà podatek
od nieruchomoÊci jak za niezabudowanà dzia∏k´... Tracà na tym przede wszystkim sàsiedzi,
którzy regularnie i sumiennie p∏aca swoje podatki,
ale tracà tak˝e i ci co ich p∏acenia unikajà. Bo im
mniej wp∏ywów do bud˝etu Dzielnicy, tym mniej
pieni´dzy na inwestycje, w tym tak˝e te bardzo
oczekiwane, jak odwodnienie i budowa ulic.
W kolejnych punktach Rada zapozna∏a si´
z informacjà o sprawach sàdowych z udzia∏em
Dzielnicy. Jak zwykle wiele z nich to ciàgnàce si´
latami procesy o zasiedzenie, ale pojawi∏o si´
sporo nowych spraw, szczególnie z zakresu windykacji op∏at za u˝ytkowanie wieczyste oraz
czynszów i innych op∏at za mieszkania komunalne. Na koniec Rada zapozna∏a si´ z wynikami
kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonymi
pod koniec 2011 roku oraz uchwali∏a jej plan
kontroli na rok 2012.
Kolejna sesja jest zaplanowana na dzieƒ 16 lutego, w sali Rady naszego Urz´du. W porzàdku

Z prac Rady Dzielnicy
Styczniowa sesja Rady
odby∏a si´ jeszcze przed feriami, 12 stycznia br. Wiodàcym tematem mia∏a byç
informacja o dzia∏alnoÊci
Dzielnicowego Zespo∏u Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych oraz
przyj´cia Lokalnego Programu Profilaktyki Uzale˝nieƒ na rok 2012. Jednak w ostatniej chwili
porzàdek obrad zosta∏ uzupe∏niony o dodatkowy
punkt – zmian´ w przyj´tej w grudniu uchwale
o powo∏aniu nowej szko∏y w Starej Mi∏oÊnie oraz
podzia∏ tego osiedla na obwody szkolne. Wi´cej
na ten temat mo˝na przeczytaç na str. 3 w tekÊcie burmistrza Mariana Mahora, ja tylko dla porzàdku napisz´, ˝e Rada z ˝yczliwoÊcià przyj´∏a
zaproponowane zmiany i jednomyÊlnie zmieni∏a
swojà wczeÊniejszà uchwa∏´.
Prócz powy˝szych punktów Radni mieli okazj´
zapoznaç si´ ponadto z informacjami nt. planu
sprzeda˝y nieruchomoÊci w naszej Dzielnicy na
2012 rok (jest kilka ciekawych dzia∏ek leÊnych
z prawem zabudowy po w miar´ atrakcyjnych cenach, szczegó∏y o planowanych przetargach sà
zamieszczane na stronie Urz´du), o przygotowaniu akcji „Zima w mieÊcie” czy o naliczaniu i Êciàganiu podatków lokalnych na terenie Dzielnicy.
Przy tym ostatnim punkcie nieco si´ zatrzymam.
Warto bowiem wiedzieç, ˝e pomimo doÊç intensywnych zabiegów naszego Wydzia∏u Bud˝etowo-Ksi´gowego zaleg∏oÊci w podatku od nieru-

Osiedle Plac Wojska Polskiego

Nieustanne dewastacje
Plac zabaw i infrastruktura sportowa na osiedlu
Pl. Wojska Polskiego regularnie sà obiektem chuligaƒskich dewastacji. 21 grudnia radny Stefan
S∏owikowski zg∏asza∏ weso∏owskiemu Komisariatowi Policji potrzeb´ obj´cia tego obszaru Êcis∏ym
nadzorem i jeszcze tego samego dnia w godzinach wieczornych patrol policji zatrzyma∏ na goràcym uczynku zrywania krzese∏ dwóch osobników
(trzech zdo∏a∏o zbiec), w tym jednego z dzielnicy
Wawer, ale ucz´szczajàcego do tutejszej szko∏y.
Pan Stefan S∏owikowski interweniuje w tej
sprawie u Burmistrza, uzasadniajàc swój wniosek o nadzór niekrótkà niestety listà uszkodzeƒ
i zaniedbaƒ powsta∏ych poÊrednio przez brak takiego nadzoru:
I. Plac zabaw:
• huÊtawka g∏ówna – zabrane do remontu dwa
urzàdzenia wahliwe (na trzy zamontowane)
i jedna pojedyncza huÊtawka;
• uszkodzone w znacznym stopniu ogrodzenie,
od poczàtku jego istnienia nie remontowane;
• cz´Êç pozosta∏ych urzàdzeƒ nie w pe∏ni sprawna;
• brak dostatecznego oÊwietlenia (potrzebna
lampa rozga∏´êna w Êrodku placu zabaw);

• uszkodzone lampy kuliste na terenie ca∏ego
kompleksu – 4 szt;
• brak monitoringu – zamontowana atrapa;
• plac zabaw zaÊmiecony (liÊcie i inne odpadki
zalegajà od d∏u˝szego czasu).
II. Cz´Êç sportowa:
• brak czternastu siedzisk w kolorze niebieskim
(zosta∏y wyrwane);
• uszkodzona lampa;
• podest i schody do niego uszkodzone (uzgodniono, ˝e mia∏y byç wyremontowane na Êwi´to 1. WBPanc. – imprez´ przeznaczonà w swej
zasadniczej cz´Êci dla dzieci i m∏odzie˝y szkolnej osiedli Centrum i Plac Wojska Polskiego);
• ca∏y teren z niewykarczowanymi odrostami
wyci´tych drzew itd.
Mamy nadziej´, ˝e wniosek o obj´cie szczególnà ochronà tego obiektu zostanie pozytywnie rozpatrzony, a obecne uszkodzenia naprawione i teren
o przeznaczeniu sportowo-rekreacyjnym zacznie
spe∏niaç zadania, dla których zosta∏ utworzony.
Hanna Kowalska na podstawie materia∏ów
od dr. Stefana S∏owikowskiego

obrad b´dà m.in. spotkanie z przedstawicielami
MPWiK na temat inwestycji na terenie naszej
Dzielnicy, informacja o funkcjonowaniu s∏u˝by
zdrowia oraz przygotowaniach do realizacji tegorocznych inwestycji w Weso∏ej. Zostanie tak˝e
przed∏o˝ona informacja o wykonaniu bud˝etu
w roku 2011. Poczàtek sesji jak zwykle o godz.
14.00. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski

By∏a taka zima
wszystko
ton´∏o w Êniegu
a drzewa
w bia∏ych puchach
ko∏ysa∏y si´
w zimowej ciszy
brn´liÊmy
przez Ênie˝ne zaspy
zawianà leÊnà drogà
z zachwytem
odbitym w oczach
i w lodowych soplach
wiszàcych
w zimowym pejza˝u
by∏a taka zima
co otula∏a p∏atkami
nasze zzi´bni´te usta
i roztapia∏a je w uÊmiechu
nawet w wielki mróz
Irena ¸ukszo

Zag∏osuj na Asi´
Litwin z Weso∏ej!
Do 7 lutego 2012 r. w stolicy trwa plebiscyt
na Najlepszego Sportowca Warszawy. WÊród
zg∏oszonych kandydatur jest doskona∏a kitesurferka z Weso∏ej, zdobywczyni tytu∏u mistrza Europy 2011 i 4 miejsca w ogólnym
rankingu pucharu Êwiata Professional Kiteboard Riders Association – Joanna Litwin.
G∏osowanie odbywa si´ na stronie konkursy.
u m . w a r s z a w a . p l / n a j l e p s z y - s p o r t o w i e c - 2011 .
Zach´camy Paƒstwa do oddania g∏osu na naszà mistrzyni´ kitesurfingu.
Wi´cej informacji o Asi, jej pasji i sukcesach sportowych znajdà Paƒstwo na naszym
por talu pod adresem: w w w . w i a d o m o s c i
sasiedzkie.pl/news/ 129/n/1239 oraz na stronie
internetowej Asi: www.joannalitwin.com.
Redakcja
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Plany inwestycyjne MPWiK
Po kilku latach nieobecnoÊci, w 2011 roku rozpocz´∏y
si´ na terenie Weso∏ej pierwsze inwestycje MPWiK. Na
rok bie˝àcy i kolejne lata zapowiadane jest ich zwi´kszenie. Znane sà ju˝ konkretne plany i harmonogram ich
realizacji. Poni˝ej przedstawiam ich wykaz. Brakuje w nim dwóch inwestycji
– budowy kanalizacji w ulicy Malinowej oraz budowy kanalizacji i wodociàgu w ul. Równej (w zesz∏ym roku dosz∏o tam do ska˝enia studni). Obie
te inwestycje sà uzgodnione z Zarzàdem MPWiK
i b´dà realizowane w bie˝àcym roku, nie zosta∏y
jednak jeszcze uj´te w oficjalnym wykazie. Na ile
przedstawione plany sà realne? DoÊwiadczenie
pokazuje ˝e MPWiK jest du˝à i zbiurokratyzowanà
instytucjà. Uruchomienie inwestycji jest czasoch∏onne, ale jak coÊ ju˝ wchodzi do realizacji, to
jest wykonane terminowo i tak te˝ powinno byç
inwestycjami z poni˝szego wykazu.
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Marcin J´drzejewski
• Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w osiedlu Stara Mi∏osna wraz z modernizacjà 2 uj´ç wody
i budowà sieci przesy∏owych od studni do SUW
– termin zakoƒczenia: XII. 2012
• Budowa pompowni P1 o wydajnoÊci 1 l/s z przewodem t∏ocznym odc. pompownia P-1 – 1 Praskiego
Pu∏ku L ca 250 m wraz z budowà kanalizacji Êciekowej w ul. JaÊminowej, G∏owackiego odc. Akacjowa – Ma∏a, w ul. Ma∏ej Dn 0,2 L ca 415 m – 2013
Budowa przewodu wodociàgowego
• w osiedlu Zielona w ul. Dobrej odc. Brata Alberta
– ˚ytnia Dn 100 L ca 235 m – XII. 2012
• do posesji Trakt Brzeski 4, Trakt Brzeski 6 i Trakt
Brzeski 8 w osiedlu Stara Mi∏osna DN 100 L ca
160 m – XII. 2012
• w osiedlu Stara Mi∏osna w ul. Wawerskiej Dn 100 L
ca 120 m – XII. 2012
• w osiedlu Groszówka w ul. Koziej odc. S∏owackiego
– Literatów, Literatów. Grabiny. Dn 100 L ca 360 m
– XII. 2012
• w osiedlu Stara Mi∏osna obszar III: Hebanowa, Orzechowa, Fabryczna odc. Orzechowa – Piotrusia Pana,
Kamienna odc. Jutrzenki – Fabryczna, Wczasowa,

•

•
•
•

•

Skalista odc. Fabryczna – Jutrzenki, Brzoskwiniowa
odc. Marmurowa – wys. pos. przy Marmurowej 12,
Marmurowa odc. Kalinowa – Dzikiej Ró˝y Dn
100/150 L ca 1650 m oraz budowa spi´ç eksploatacyjnych L ca 260 m – XII. 2012
w osiedlu Stara Mi∏osna obszar IV w ulicach: Lawendowa, Stokrotki, Cyklamenowa, Promienna, Cienista,
Forsycji odc. Astrów, Cyklamenowa, Dàbrowy
Dn 100/150 L ca 1650 m oraz budowa spi´ç eksploatacyjnych L ca 130 m – XII. 2012
w drodze Bez Nazwy odc. Szeroka – Warszawska
(dz. mr ew. 15 obr´b 8-05-02) Dn 100 L ca 200 m
– XII. 2012
w ul. Cieplarnianej odc. Jana Paw∏a II – GoÊciniec
Dn 150 L ca 625 m – XII. 2012
w ul. Mokrej odc. Wspólna – Mokra 8 i w ul. Wspólnej
odc. Wspólna 95 – Mokra Dn 100 L ca 200 m – XII. 2012
w osiedlu Zielona w ulicach: Gazowa odc. Kasprowicza – Krasickiego, Krasickiego odc. Gazowa –
Wschodnia, Kraszewskiego odc. Matejki – Narutowicza Dn 100 L ca 510 m – 2013
na osiedlu Centrum – Wola Grzybowska w ul. G∏owackiego odc. ˚ó∏kiewskiego – Lipowa oraz odc.
Âwierkowa – Orla Dn 100 L ca 510 m – 2013
w ul. Mickiewicza odc. Reymonta – Sienkiewicza,
w ul. Sienkiewicza odc. Reymonta – S∏owackiego,
w ul. Reymonta odc. Niemcewicza – Mickiewicza,
w ul. Niemcewicza odc. Reymonta – Niemcewicza 82
(do szpitala MSWiA) Dn 100 L ca 460 m – 2013
na osiedlu Centrum – Wola Grzybowska w ulicach: Berenta odc. istn. przew. wodoc. w ul. Berenta – Chodkiewicza, Chodkiewicza odc. istn. przew. wodoc. w ul.
Chodkiewicza – Berenta Dn 100 L ca 645 m – 2013
w osiedlu Stara Mi∏osna – obszar II w ulicach: Literacka. K. Dàbrowskiego Dn 100/150 L ca 500 m – 2013
w osiedlu Stara Mi∏osna – obszar I zadanie I w ulicach:
Fraszki, Liryczna. M. Rodziewiczówny, Skoczna, Golfowa, Macierzanki. Dn 100/150 L ca 1030 m – 2013
w osiedlu Stara Mi∏osna obszar I zadanie III: Tramwajowa, Kazita, Ptasia, Kruszyny, Borkowska odc. Graniczna – Wydmowa, Torfowa, Jana Paw∏a II odc. GoÊciniec
– Graniczna, GoÊciniec odc. Borkowska – Hipoteczna,
Wydmowa Dn 100/150 L ca 3100 m – 2013
w osiedlu Stara Mi∏osna obszar II: Cieplarniana odc.
Brzoskwiniowa – Piotrusia Pana, Lasek Brzozowy.
Piotrusia Pana odc. Lasek Brzozowy do wys. pos.
nr 27, Nizinna odc. Mazowiecka – Trakt Brzeski oraz
droga dojazdowa do ul. Nizinnej 6A-D, Trakt Brzeski
odc. Rowowa – Jeêdziecka, Pogodna odc. GoÊciniec
– U∏aƒska, Husarska, Szafranowa, Radosna, Topolowa wraz z drogà dojazdowà, Polanki, Sarenki, GoÊciniec odc. Szlachecka, Poezji, Poezji, Klimatyczna odc.

elegatura Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego w Dzielnicy
Weso∏a informuje, ˝e w siedzibie delegatury, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33, pokój –111
(niski parter), w ramach programu „Bezpieczne Osiedle” w lutym odb´dà si´ trzy
spotkania Grup Osiedlowych, w razie potrzeby po∏àczone z wizjami lokalnymi w terenie:

D

• 8 lutego, godz. 9.00 – „Centrum”
• 15 lutego, godz. 9.00 – „Zielona”
• 22 lutego, godz. 9.00 – „Stara Mi∏osna”
Jana Paw∏a II – do wys. pos. nr 6, Szlachecka odc.
GoÊciniec – Szermiercza L ca 3620 m oraz budowa
spi´ç eksploatacyjnych L ca 175 m – 2013
• w osiedlu Stara Mi∏osna – obszar III w ulicach: Irysów odc. Hiacyntowa – Konwaliowa, Astrów, Dalii,
Magnolii, Paproci. Bez Nazwy nr 2 odc. Paproci
– Bez nazwy nr 3, Bez nazwy nr 3 odc Dalii – Promienna, Konwaliowa odc. Paproci do wys. pos.
nr 72, PoÊwiaty odc. Irysów do wys. pos. nr 8
Dn 100/150 L ca 1250 m – 2014
• w osiedlu Groszówka w ulicach: Narutowicza odc.
Mickiewicza – do wysokoÊci posesji nr 19, Wroƒskiego odc. Narutowicza – Staszica, Staszica odc. Narutowicza – Wroƒskiego, 1 Praskiego Pu∏ku, odc. S∏owackiego – Prusa, Broniewskiego odc. Narutowicza
– 1 Praskiego Pu∏ku, Prusa odc. KoÊciuszki – 1 Praskiego Pu∏ku, Rejtana odc. S∏owackiego – Broniewskiego, KoÊciuszki odc. S∏owackiego – Broniewskiego Dn 100/150 L ca 3340 m – 2014
• w ul. Wspólnej DN 150 mm L ca 287 m odc. Piastowska – Sosnowa i w ul. Piastowskiej Dn 100 L
ca 29 m (z∏àczenie) – III. 2012
Budowa kanalizacji Êciekowej
• w ul. Parkowej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul.
Kostki Napierskiego w Osiedlu Centrum – Wola
Grzybowska Dn 0,2 m L ca 77 m – III. 2012
• w ul. Niemcewicza odc. Letnia do Urz´du Dzielnicy
Dn 0,2 L ca 63 m – IX. 2012
• w osiedlu Zielona w ul. Jagielloƒskiej odc. PodleÊna
– Krótka Dn 0,2 L ca 280 m – XII. 2012
• w drodze Bez Nazwy odc. Szeroka – Warszawska (dz. nr
ew. 15 obr´b 8-05-02) Dn 0,2 L ca 200 m – XII. 2012
• w ul. Krasickiego, Piaskowa, Kraszewskiego. Matejki, Wschodnia, Zaciszna Dn 0,2 L ca 1200 m – 2013
• dla Osiedla Centrum i Wola Grzybowska w ul. Modrzewiowej. Dn 0,2 L ca 200 m – 2013
• w ul. Bez Nazwy na odcinku od ul. Sikorskiego (pomi´dzy ul. Kasztanowà a ul. Bocznà) w Osiedlu Centrum – Wola Grzybowska Dn 0,2 L ca 56 m – 2013.

Pierwszy Piknik Narciarski – Weso∏a 2012
Towarzystwo Narciarskie „Biegówki” zaprasza
12 lutego 2012 r. na tras´ biegowà Hipodrom
(ul. Szkolna 14) na Pierwszy Piknik Narciarski
– Weso∏a 2012 pod patronatem Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
G∏ównym punktem programu b´dà biegi narciarskie na ró˝nych dystansach, w podziale na
cztery kategorie: ˚ó∏wik (400 m) – dzieci poczàtkujàce do lat 12, Light (1200 m) – doroÊli
stawiajàcy pierwsze kroki na biegówkach, dzieci
do lat 12 (biegajàce), Medium (2.300 m) – m∏odzie˝ i doroÊli czujàcy si´ na si∏ach oraz Norwe˝ki (4.600 m) – kategoria OPEN.
Szczegó∏owe informacje i zapisy na stronie
www.biegowkiwesola.org
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Weso∏owski Piknik jest imprezà dla ka˝dego
mi∏oÊnika narciarstwa biegowego, bez wzgl´du
na poziom zaawansowania, i doskona∏à okazjà
do poznania tego sportu dla tych, którzy jeszcze
nie próbowali. Istnieje mo˝liwoÊç wypo˝yczenia
nart i skorzystania z lekcji udzielonej przez instruktora narciarstwa klasycznego. Imprezie towarzyszyç b´dzie du˝e ognisko, które skutecznie ogrzeje i b´dzie mo˝na na nim coÊ upiec:)
Zapisy: zawody@biegowkiwesola.org. Prosimy podaç imi´, nazwisko, tel. kontaktowy i kategori´ biegowà. IloÊç uczestników ograniczona
– decyduje kolejnoÊç zg∏oszeƒ.
W dniu imprezy nale˝y uiÊciç op∏at´ startowà
w wysokoÊci 25 z∏ (dotyczy osób powy˝ej 15 r. ˝.),

która obejmuje: numer startowy, miejsce parkingowe, szatni´ i depozyt, coÊ do upieczenia na
ognisku i napoje energetyczne.
WÊród wszystkich uczestników zostanà rozlosowane nagrody rzeczowe, a ka˝dy startujàcy otrzyma
pamiàtkowy dyplom lub medal okolicznoÊciowy.
Program PPN – Weso∏a 2012:
9.30 – zamkni´cie list startowych
10.00–12.30 – start kolejnych kategorii, od
„˚ó∏wika” poczàwszy
13.00 – losowanie nagród
15.00 – zamkni´cie Pikniku
TN „Biegówki”
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bieg granic obwodów szkolnych. W nowym wariancie obwód szko∏y przy ul. Cieplarnianej jest nieco wi´kszy w stosunku
do wariantu poprzedniego, przedstawianego na ∏amach „WS” w numerze sierpniowym 2011 roku.
Kolejnym krokiem procedury za∏o˝enia nowej szko∏y
jest podj´cie uchwa∏y przez
Rad´ Miasta Sto∏ecznego
Warszawy. Spodziewamy
si´, ˝e nastàpi to w marcu
2012 r. RównoczeÊnie zostanie rozpisany konkurs
na dyrektora nowej placówki, którego zakoƒczenie planuje si´ na maj br.
Naszà intencjà jest, by
osoba wybrana na to stanowisko mog∏a przygotowaç placówk´ do pierwszego roku szkolnego jej
dzia∏alnoÊci, uczestniczyç
w wyposa˝eniu szko∏y,
przygotowaç arkusz organizacyjny, zatrudniç pracowników oraz przeprowadziç nabór dzieci.
Planowany termin zakoƒczenia prac budowlanych w nowym budynku
szko∏y to koniec lutego
2012 r. Nieco póêniej,
w kwietniu, planuje si´ zakoƒczenie budowy infrastruktury zewn´trznej.
Za∏o˝enie nowej szko∏y w Starej Mi∏oÊnie jest
wyczekiwanym wydarzeniem, które wyraênie
poprawi jakoÊç ˝ycia mieszkaƒców Weso∏ej,
a w szczególnoÊci poziom bezpieczeƒstwa i warunki nauki najm∏odszych. Wierz´, ˝e sporne
kwestie sposobu naboru nie przyçmià oczywistego sukcesu, jakim jest powstanie nast´pnego
– po hali Gimnazjum nr 119 – obiektu u˝ytecznoÊci publicznej w dynamicznie rozwijajàcym
si´ osiedlu.

Szko∏a podstawowa przy ulicy
Cieplarnianej w Starej Mi∏oÊnie
Budowa nowej szko∏y
podstawowej w Starej Mi∏oÊnie jest jednà z najwa˝niejszych inwestycji w dzielnicy
Weso∏a w ostatnich latach.
Równolegle z pracami budowlanymi trwa∏y prace
nad koncepcjà jej funkcjonowania. Prace specjalnego
zespo∏u powo∏anego przez Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a, któremu przewodniczy∏em osobiÊcie,
obejmowa∏y kwestie struktury organizacyjnej
szkó∏ w Starej Mi∏oÊnie, podzia∏u obwodów
i przeprowadzenia naboru uczniów.
Po analizie zebranego materia∏u i zasi´gni´ciu opinii ekspertów zewn´trznych zespó∏ zarekomendowa∏ za∏o˝enie nowej szko∏y, a nie filii
istniejàcej placówki. Argumentami przemawiajàcymi za takim rozwiàzaniem sà: krótsza droga do szko∏y dla wszystkich dzieci w Starej Mi∏oÊnie oraz bardziej efektywna organizacja pracy w przypadku dwóch placówek. Przy podziale osiedla Stara Mi∏osna na dwa obwody
szkolne decydujàce znaczenie mia∏a liczebnoÊç
nowych obwodów, co spotka∏o si´ z uznaniem
zarówno Rady Pedagogicznej, jak i Rady Rodziców Szko∏y Podstawowej nr 173 im. Górników
Polskich. Sprawa sposobu naboru uczniów po-

Sto∏ecznego Warszawy
z inicjatywà podj´cia
uchwa∏y w sprawie za∏o˝enia Szko∏y Podstawowej nr ... w Warszawie, ul. Cieplarniana 23
oraz zmiany obwodu
Szko∏y Podstawowej
nr 173 im. Górników
Polskich w Warszawie,
ul. Trakt Brzeski 18.
Jednak ju˝ po podj´ciu uchwa∏y zaktualizowano dane demograzostaje natomiast wcià˝ kwestià wielu polemik
i dyskusji, które potrwajà z pewnoÊcià do czasu wy∏onienia dyrektora nowej szko∏y. Jako
obowiàzujàcy formalnie przyjmuje si´ wariant
rozformowania wszystkich oddzia∏ów w Szkole
Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich
i sformowania nowych oddzia∏ów w dwóch
placówkach zgodnie z przynale˝noÊcià ucznia
do obwodu. Stàd tak wiele troski i uwagi poÊwi´conych zosta∏o kwestii mo˝liwie najbardziej zrównowa˝onego – jeÊli chodzi o liczb´
dzieci zamieszkujàcych – podzia∏u dotychczasowego obwodu szkolnego w Starej Mi∏oÊnie
na dwa odr´bne obwody.
W efekcie przeprowadzonych prac Rada Dzielnicy Weso∏a podj´∏a w listopadzie 2011 r.
uchwa∏´ w sprawie wystàpienia do Rady Miasta

Marian Mahor
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy

ficzne dzielnicy, które
wykaza∏y
znaczne
zwi´kszenie prognozy
liczby uczniów w Starej Mi∏oÊnie we wrzeÊniu 2012 roku, z takim rozmieszczeniem
na mapie osiedla, które powodowa∏oby zachwianie wspomnianej wczeÊniej równowagi. Zdecydowano
si´ na zmian´ ww.
uchwa∏y i w dniu
12 stycznia 2012 r.
podj´to nowà uchwa∏´, zmieniajàcà prze-
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warto sprawdzaç, kiedy mo˝e byç
ten pierwszy raz. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystoÊci
i porzàdku na terenie miasta sto∏ecznego Warszawy „Zwierz´ta agresywne lub mogàce
wzbudzaç zagro˝enie dla otoczenia winny byç
prowadzone pojedynczo, wy∏àcznie przez osoby doros∏e. Zwierz´ta te muszà byç prowadzone w sposób zapewniajàcy sprawowanie
nad nimi kontroli.” (§ 29, ust. 2).
Bardzo lubi´ wszystkie zwierz´ta, koty i psy
darz´ najwi´kszà sympatià. Uwa˝am, ˝e sà Êliczne i màdre, ale nie ufam im do koƒca. To tylko
zwierz´ta i nigdy nie mo˝na byç w 100% pewnym, jak zareagujà. Nie taki zapach, zbyt szybki
ruch r´kà, wszystko to mo˝e je przestraszyç,
a one w obronie zareagujà pazurami i/lub z´bami.
Prosz´ wi´c, dmuchajmy na zimne, obyÊmy
z wiosennych spacerów po lesie przynosili jedynie twarze ogorza∏e pierwszymi promieniami
s∏oƒca, a nie wspomnienia (i oby tylko wspomnienia) strachu przed atakujàcym nas psem.

Prosz´ si´ nie baç, on nie gryzie...
... a ja si´ boj´, gdy˝ b´dàc dzieckiem zosta∏am
pogryziona przez dobermana, wi´c gdy w lesie
podbiega do mnie, szczekajàc i szczerzàc k∏y,
pies, parali˝uje mnie strach.
Nied∏ugo wiosna wybuchnie pe∏nià swych
si∏, wyciàgajàc nas na spacery, przeja˝d˝ki rowerowe, rolki. Weso∏a ma dodatkowo ten
ogromny atut w postaci lasów, dzi´ki czemu
wystarczy przejÊç kilkadziesiàt metrów i ju˝
mo˝emy oddychaç czystym, przesyconym
olejkami powietrzem. Chodzà najm∏odsi,
w Êrednim wieku i starsi, rodzice z dzieçmi
i w∏aÊciciele psów ze swoimi pupilami – ka˝dy
ma do tego prawo, ale czasami zapominamy
o obowiàzkach, szczególnie niektórzy w∏aÊciciele psów, gdy wychodzà na spacer do lasu.
Mój ostatni spacer o ma∏o nie skoƒczy∏ si´ wizytà na chirurgii. Idàc przez las, nagle us∏ysza∏am, ˝e ktoÊ przywo∏uje psa. W takich sytuacjach
w mojej g∏owie natychmiast wracajà wspomnienia i pierwsze co robi´, to staj´ bez ruchu rozglà-

dajàc si´, co si´ dzieje. W tym momencie zobaczy∏am – dobermana, bez smyczy, bez kagaƒca,
pies zaczà∏ biec w mojà stron´, szczekajàc
i szczerzàc z´by, ca∏kowicie nie reagowa∏ na
przywo∏ania w∏aÊciciela. W∏aÊciciel, pan w wieku
ok. 70 lat, zwyczajnie szed∏, wo∏ajàc „pupila”.
Kiedy zapià∏ psu smycz, nie raczy∏ mnie przeprosiç, choç widzia∏, jak bardzo si´ wystraszy∏am.
Na moje pytanie, czy wie, co to za rasa, odpar∏,
˝e tak i poszed∏ dalej. A gdyby to by∏o ma∏e dziecko... Coraz cz´Êciej te˝ s∏ysz´ od znajomych i sàsiadów, ˝e przestali chodziç na spacery do lasu,
gdy˝ pies zosta∏ pogryziony przez innego psa.
Sytuacje si´ powtarzajà, ale chyba za ma∏o si´
o nich mówi, wi´c szybko o nich zapominamy,
myÊlàc, ˝e nas to nie dotyczy.
Szanowni W∏aÊciciele czworonogów, nie zapominajcie, ˝e zwierz´ to nie cz∏owiek, któremu
mo˝na coÊ wyt∏umaczyç. Rozumiem, ˝e Wasz
pies jeszcze nigdy nikogo nie ugryz∏ i w Waszej
obecnoÊci jest ∏agodny jak baranek, ale nie

Judyta Weso∏owska

XX Fina∏ WOÂP 2012 w Gimnazjum 119 i SSP 12
Kolejny raz odnieÊliÊmy
sukces. Podczas kwesty
ulicznej i koncertu w auli Gimnazjum nr 119
zebraliÊmy 39 576 z∏
– o 6000 z∏ wi´cej ni˝
w zesz∏ym roku. Koncertowi towarzyszy∏y: kawiarenka, kiermasz wyrobów r´kodzie∏a artystycznego, warsztaty ceramiki artystycznej oraz licytacje ofiarowanych przez sponsorów przedmiotów.
Na wymienionà kwot´ z∏o˝y∏ si´ dochód z:
• kwesty na ulicach dzielnicy
31 983,26 z∏
• kiermaszu wyrobów r´kodzie∏a
artystycznego
1 746,02 z∏
• kawiarenki
2 446,61 z∏
• aukcji
3 400,45 z∏
Wszystkim, którzy w tym roku grali z nami,
serdecznie dzi´kujemy. Szczególne podzi´kowa-

nia kierujemy do nauczycieli, rodziców i uczniów
Gimnazjum 119 oraz SP 173 (zw∏aszcza
do opiekuna wolontariatu – p. Lucyny Kryszyƒskiej) i SP 171 (zw∏aszcza do opiekuna wolontariuszy p. Gra˝yny Tucholskiej), a tak˝e do dzielnicowego
OÊrodka Kultury, cukierni „Putka”,
restauracji „U Szymona”, Studia
Piosenki pani Gra˝yny Orszt-Alber,
klubów Mambo Fitness i Judo Fight
Club, grupy tanecznej Scena Country oraz p. A. Kiszakiewicza.
Dzi´kujemy tak˝e wszystkim
˝yczliwym Orkiestrze mieszkaƒcom Weso∏ej i okolic, którzy bardzo licznie przybyli do auli naszego
gimnazjum i z entuzjazmem
uczestniczyli w koncercie i aukcjach, oraz wszystkim darczyƒcom, którzy zasilili kwest´ ulicznà.
Zapraszamy za rok!
Szko∏a podstawowa i gimnazjum im. E. Bu∏haka, które zebra∏y
w tegorocznym WOÂP-ie kwot´ 10 057,76 z∏, równie˝ pragnà
serdecznie podzi´kowaç dzieciom
i m∏odzie˝y, która licznie uczestniczy∏a w akcji, rodzicom uczniów:
Pani Kegler, Pani KoÊció∏ek, Paƒstwu Âmigielskim, Paƒstwu Olejnik,
Panu Grze˝u∏kowskiemu, Panu
Chmielewskiemu, a tak˝e opiekunom kwestujàcych dzieci: Ma∏gosi
Balcerczyk, Ani Boguszewskiej,
Magdzie Chlebus, Marcinowi
Dudce, Dagmarze Giec, Joli Jackiewicz, Paw∏owi Karamuzie, Grzesio-
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wi Kucharskiemu, Ewie Ler, Basi Oksztulskiej,
Emilce Stachyrze, Beacie St´pieƒ, Agnieszce Sugier i Marioli W∏odarskiej.

Specjalne podzi´kowania kierujemy na r´ce
Pani Jolanty Bialik, bez pomocy której nie mielibyÊmy identyfikatorów, i Karoliny Bialik – uczennicy III klasy naszego liceum za jej pomoc w pracach sztabu podczas Fina∏u.
Wsparli naszà Orkiestr´ na s∏odko: Pan Micha∏
Cichowski i, jak co roku, Pan Zbigniew Putka,
dzi´ki pomocy Pana Darka Grzywiƒskiego.
Dzi´kujemy te˝ za poÊwi´cony czas naszym
paniom woênym, które by∏y z nami ca∏y dzieƒ
i pi´knie po nas posprzàta∏y: Pani Bo˝ence, Pani
Ani i Pani Ewie.
Sztab WOÂP przy Gimnazjum 119
w Warszawie–Weso∏ej
Organizatorzy i szef sztabu
w SSP 12 – Iwona Skaliƒska
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miliona z∏otych. Do chwili
obecnej w∏adze dzielnicy
Rembertów nie do∏o˝y∏y ani
z∏otówki mimo przyznania tej dzielnicy, podobnie
jak Weso∏ej, dodatkowych Êrodków na oÊwiat´.
Zawsze przecie˝ mo˝na powiedzieç, ˝e poradnia
znajduje si´ w Weso∏ej, nie w Rembertowie,
wi´c po co do niej dop∏acaç. Ano po to, Pani
Burmistrz, ˝e mieszkaƒcy Rembertowa stanowià 47% klientów poradni. Wi´c solidarnie dwie
dzielnice powinny kosztami funkcjonowania poradni si´ podzieliç. A jeÊli poradni´ b´dzie utrzymywaç tylko jedna dzielnica, naturalne b´dzie
przyjmowanie tylko ch´tnych z terenu tej dzielnicy. A tego nikt przecie˝ nie chce, prawda?
Pani Dyrektor Skibniewska-Kwiatkowska, widzàc sytuacj´ finansowà placówki, z∏o˝y∏a wnioski do w∏adz Warszawy na 9 grantów na ró˝ne
programy terapeutyczne. I trzyma mocno kciuki,
˝e te granty otrzyma. Pozwoli to poradni na spokojniejszà prac´. Miejmy nadziej´, ˝e fundusze
si´ znajdà i poradnia b´dzie dzia∏aç. Ale wed∏ug
mnie i chyba wed∏ug wszystkich zainteresowanych, w∏adze Warszawy, które tak ch´tnie sfinansowa∏y remont i tak ch´tnie widzia∏y nowà
poradni´, powinny zadbaç o Êrodki na jej funkcjonowanie. Skoro si´ powiedzia∏o „a”, to trzeba
powiedzieç „b”.
Anna Ksi´˝opolska

KorzyÊci dzielone na pó∏... a koszty?
Niewielki budynek w samym centrum Weso∏ej. Jeszcze pachnàcy nowoÊcià, bo
zosta∏ ca∏kowicie odremontowany niespe∏na dwa lata temu. Na uroczystym otwarciu w listopadzie 2010 roku
obecni byli mi´dzy innymi
Burmistrzowie
Weso∏ej
i Rembertowa, a tak˝e Wiceprezydenci Warszawy. DziÊ mo˝e niektórzy z Paƒstwa zastanawiajà
si´, czy coÊ w tym budynku w ogóle si´ dzieje.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, bo
o niej mowa, okaza∏a si´ „strza∏em w dziesiàtk´”.
Zapewnia kompleksowà i profesjonalnà pomoc
dzieciom od urodzenia (pod jej opiekà sà ju˝ paromiesi´czne dzieci) do ukoƒczenia przez nie nauki na poziomie ponadgimnazjalnym, a tak˝e ich
rodzicom i nauczycielom. Dwudziestoosobowy
zespó∏ psychologów, pedagogów, logopedów
i terapeutów ma pod swojà opiekà nie tylko dzieci w poradni. Bardzo wa˝na jest dla nich praca
w terenie i sta∏a wspó∏praca z placówkami oÊwiatowymi i tymi publicznymi, i tymi niepublicznymi
na terenie Weso∏ej i Rembertowa. Poradnia s∏u˝y
bowiem mieszkaƒcom tych dwóch dzielnic.

Kiedy przed rozmowà z Panià Dyrektor Annà
Skibniewskà-Kwiatkowskà zastanawia∏am si´, jak
du˝o dzieci korzysta z programów terapeutycznych, nie spodziewa∏am si´ us∏yszeç, ˝e a˝ tyle.
W zesz∏ym roku szkolnym zg∏oszono 1171
dzieci, w tym roku 641 jest po diagnozie bàdê
w trakcie terapii – powiedzia∏a mi Pani Dyrektor.
Doda∏a, i˝ obecnie sta∏à terapià obj´tych
jest 178 dzieci.
Te liczby mówià, jak bardzo potrzebna na naszym terenie by∏a i jest taka placówka. Placówka oferujàca bardzo bogaty program diagnoz,
dzia∏aƒ terapeutycznych, zaj´ç grupowych i spotkaƒ edukacyjnych dla nauczycieli. Placówka
obl´˝ona, gdy˝ ju˝ w chwili obecnej czas oczekiwania na wizyt´ wynosi 3–4 miesiàce.
Jednak okazuje si´, ˝e to, co Pani Dyrektor
i jej zespó∏ tworzyli od podstaw, mo˝e zostaç
powa˝nie ograniczone. Poczàtkowy bud˝et placówki na 2012 rok, wynoszàcy 0 z∏otych (s∏ownie: zero z∏otych), staraniem w∏adz dzielnicy Weso∏a zosta∏ zwi´kszony do 600 tysi´cy, dzi´ki
dodatkowym Êrodkom z bud˝etu Warszawy oraz
w∏asnym oszcz´dnoÊciom dzielnicy. Nie zaspokaja to jednak potrzeb w ca∏oÊci, gdy˝ na funkcjonowanie poradnia potrzebuje rocznie oko∏o

Po˝egnanie z karnawa∏em
Karnawa∏owy okres zabaw, balów i parad
przebieraƒców ma to do siebie, ˝e szybko mija.
Nast´pujàcy po nim 40-dniowy okres Wielkiego
Postu, nakazujàcy powstrzymanie si´ od tych
radosnych przejawów kultury, sk∏ania do hucznego ˝egnania si´ z karnawa∏em.
T∏usty tydzieƒ
W Polsce ostatnie trzy dni Zapustów (karnawa∏u) to ostatki, zwane onegdaj, w niektórych regionach, Mi´sopustem. W ostatnie dni zapustne,
zwane diabelskimi lub ostatkami, w zabawach
i jedzeniu nie by∏o umiaru. Raczono si´ t∏ustymi
s∏odkoÊciami – racuchami, blinami i pampuchami oraz ciastem nadziewanym s∏oninà i sma˝onym na smalcu. Stàd pochodzi tradycja „t∏ustego
czwartku”, który rozpoczyna∏ „t∏usty tydzieƒ”,
wieƒczàcy karnawa∏. DziÊ z bogactwa dawnych
obyczajów pozosta∏ tylko „t∏usty czwartek”,
w którym królujà na naszych sto∏ach pàczki i faworki, czyli chrust.
Pàczek ze staro˝ytnego Rzymu
Historia pàczka si´ga czasów rzymskich.
Ostatnie dni karnawa∏u w staro˝ytnym Rzymie
by∏y czasem zabawy, obfitego jedzenia i picia.
Wszyscy z luboÊcià spo˝ywali wówczas t∏uste
potrawy, w szczególnoÊci pàczki. W Polsce zwyczaj sma˝enia tego specja∏u pojawi∏ si´
w XIX wieku. Tak˝e obecnie najwi´cej pàczków
zjada si´ na koniec karnawa∏u. Mówi si´, ˝e jeÊli
ktoÊ w t∏usty czwartek w ogóle nie zje pàczka, nie
b´dzie mu si´ wiod∏o. Podczas ostatnich trzech

dni zapustów, zarówno kobiety, jak i m´˝czyêni
przebierali si´ w stroje ró˝nych postaci, zwierzàt
lub maszkar, a napotkanym osobom wr´czali zielone bukiety z ga∏àzek drzew leÊnych.
Walka Konopiastego ze S∏oninowym
We wtorek zapustny, dzieƒ przed Popielcem,
m∏odzie˝ z ca∏ej wsi zbiera∏a si´ w gospodzie, by
weso∏o zakoƒczyç mi´sopust. W litewskiej tradycji ludowej w trakcie zabawy przybywa∏y dwie
postacie: Konopiasty i S∏oninowy. Symbolizowa∏y okres postu i czas jedzenia mi´sa. Dwaj przeciwnicy staczali ze sobà walk´, którà z za∏o˝enia
wygrywa∏ Konopiasty, a to oznacza∏o zakaz spo˝ywania posi∏ków mi´snych. Punktualnie o pó∏nocy rozsypywano po pod∏odze popió∏ – i tak
rozpoczyna∏ si´ Wielki Post.
Pod koniec zabawy stawiano tak zwany podkurek, to jest posi∏ek sk∏adajàcy si´ z jaj, mleka
i Êledzi, który mia∏ symbolizowaç przejÊcie od
mi´sopustnych do postnych potraw. Najwa˝niejszym z tych dni jest bez wàtpienia wtorek, znany w Polsce jako Êledzik, ostatki czy kusaki.
W Wielkopolsce i na Kujawach dzieƒ ten nazywamy podkozio∏kiem.
Prawie jak w Rio
Do g∏ównych tradycji karnawa∏owych
nale˝à oczywiÊcie zabawy, bale i parady.
Najbardziej znane parady i zabawy tego

okresu to karnawa∏ w Rio i karnawa∏ w Wenecji.
Parady odbywajà si´ g∏ownie tu˝ przed Ârodà
Popielcowà i trwajà kilka dni. Jest to okres oczekiwany, cz´sto przez ca∏y rok, uczestnicy przygotowujà specjalnie na t´ okazj´ stroje karnawa∏owe niezwykle bogato zdobione, cz´sto
wyuzdane, mieniàce si´ z∏otem, przepychem,
cz´stym ich elementem sà pióra.
Polska nie pozostaje w tyle za innymi krajami
w kwestii karnawa∏owego szaleƒstwa. Ju˝
od dawnych czasów polski karnawa∏ obfitowa∏
w dobrà zabaw´ i mnogoÊç wydarzeƒ. W naszym kraju okres ten by∏ czasem pocz´stunków,
du˝ej iloÊci taƒca i szeroko rozumianej zabawy.
W ówczesnych polskich miastach zabawy by∏y
bardzo huczne i wystawne. Tak˝e do nas zaw´drowa∏ zwyczaj organizacji balów maskowych,
nazywanych redutami. LudnoÊç wiejska równie˝
celebrowa∏a nastanie karnawa∏u. W granicach
mo˝liwoÊci jedzono, pito i taƒczono przez ca∏y
okres trwania karnawa∏u. Wszystkie osoby, które
przebiera∏y si´, by∏y ch´tnie przyjmowane w domach. Goszczono je i oglàdano przedstawiane
wyst´py, wierzàc, ˝e wieszczà one rych∏e nadejÊcie wiosny i obudzenie si´ przyrody do ˝ycia.
Ilona Szymaƒska

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
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Okres ten rozpoczyna Âroda Popielcowa z rytua∏em posypania g∏owy popio∏em, któremu towarzyszà s∏owa kap∏ana: „pami´taj, ˝e prochem
jesteÊ i w proch si´ obrócisz” albo „nawracajcie
si´ i wierzcie w Ewangeli´”. Cz∏owiek nie jest
Stworzycielem, ale stworzeniem, cz∏owiek nie
jest Bogiem, ale stworzonym na Jego obraz i podobieƒstwo synem lub córkà. W tej prawdzie zawiera si´ zarówno kruchoÊç i ma∏oÊç cz∏owieka,
jak i jego wybranie i wielkoÊç. Pomimo perspektywy popio∏u, czyli Êmierci, cz∏owiek jest powo∏any do nieÊmiertelnoÊci, do ˝ycia w obecnoÊci
Boga. Perspektywa Ârody Popielcowej to perspektywa Êwi´ta Wielkiej Nocy, zwyci´stwa
Chrystusa nad z∏em i Êmiercià. On pragnie, aby
ka˝dy cz∏owiek mia∏ udzia∏ w tym zwyci´stwie
i w tym Êwi´cie. Dlatego w∏aÊnie wa˝ne jest to
zatrzymanie si´, to wejÊcie w siebie i oderwanie
od Êwiata, od ha∏asu, aby znaleêç Chrystusa,
gdy˝ On jest bli˝ej nas ni˝ nam si´ wydaje i pozwala si´ znaleêç tym, którzy Go szukajà. Celem
Wielkiego Postu jest wi´c Êwi´towanie najwa˝niejszego wydarzenia dla chrzeÊcijan – zmartwychwstania Chrystusa.
Tak jak Justyna Kowalczyk przygotowuje si´,
ci´˝ko pracujàc, poprzez ró˝ne wyrzeczenia i çwiczenia, aby zdobywaç najwy˝sze laury, tak samo
chrzeÊcijanie majà
swój „trening duchowy”, aby mieç udzia∏
OÊwiadczenie
w zwyci´stwie Jezusa
Wydawca i redaktor naczelny gazety „weso∏a- i prze˝yç wspólnie razwyci´stwa, któ-gazeta.pl” wyra˝ajà g∏´bokie ubolewanie doÊç
re nie nale˝y tylko do
z powodu naruszenia dobrego imienia Chrystusa, ale do ka˝kto opowiada si´
Pana Józefa Wojtasia poprzez publikacj´ dego,
po Jego stronie.
tekstu „Radny chce budowaç bloki. SàsieMówiàc o Wielkim
PoÊcie,
warto zatrzydzi protestujà”, sugerujàcego jakoby Pan
maç si´ nad s∏owem
Józef WojtaÊ by∏ osobà nieuczciwà i wyko- pokuta, które jest cz´rzystywa∏ sprawowanà funkcj´ publicznà sto êle rozumiane. Pokuta nie jest medytodo celów prywatnych. Wydawca i redaktor waniem nad tym, janaczelny gazety „weso∏a-gazeta.pl” wyra- kim jestem z∏ym cz∏owiekiem. Pokuta ma
˝ajà tak˝e g∏´bokie ubolewanie z powodu wyzwoliç ca∏e ukryte
naruszenia dobrego imienia Pana Józefa w nas pok∏ady dobra
i oÊmieliç nas, by zaWojtasia poprzez publikacj´ obraêliwych czàç na nowo. Nie ma
komentarzy do wy˝ej wymienionego tekstu, takiego z∏a i grzechu,
z którego cz∏owiek nie
zamieszczonych w „weso∏a-gazeta.pl”.
móg∏by byç wyzwolo-

Redaktor naczelny weso∏a-gazeta.pl – Jacek Krzemiƒski
Wydawca weso∏a-gazeta.pl – Anna Krzemiƒska
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Wielki Post to po pierwsze czas przygotowania
– 40 dni poÊwi´conych na przygotowanie do
Wielkiego Tygodnia i Âwi´ta Wielkanocy.
W IV wieku pojawia si´ zwyczaj, by ten okres by∏
czasem pokuty i odnowy dla ca∏ego KoÊcio∏a
(przedtem dotyczy∏o to tylko tzw. katechumenów,
tzn. osób doros∏ych przygotowujàcych si´ do
chrztu) poprzez post i abstynencj´ od pewnych
pokarmów, g∏ównie mi´sa. Dzisiaj Êcis∏y post
obowiàzuje w Ârod´ Popielcowà i Wielki Piàtek,
natomiast post tylko od potraw mi´snych w ka˝dy piàtek. W Wielkim PoÊcie zwraca si´ równie˝
uwag´ na ja∏mu˝n´, czyli wsparcie duchowe
i materialne udzielane ubogim i potrzebujàcym.
Wielki Post to jak pójÊcie na pustyni´ (miejsce
ciszy i samotnoÊci), by odnaleêç radoÊç bycia
sobà, us∏yszeç g∏os Boga mówiàcy: nie l´kaj si´,
ja jestem z tobà, by Ci´ chroniç. Przyk∏adem dla
nas jest Jezus, który podczas 40 dni na pustyni
walczy∏ z szatanem, chcàcym uniemo˝liwiç Jego misj´ zbawienia Êwiata. Jako uczniowie Jezusa chrzeÊcijanie sà zaproszeni, aby podejmowaç t´ samà walk´ i umacniaç si´ w wierze i ufnoÊci. To nie dokonuje si´ samo w wygodnym
fotelu przed telewizorem, ale poprzez konkretne
wybory i praktyki, poprzez konkretnà modlitw´
w koÊciele albo w domu.

ny. Ca∏e z∏o nasze i innych jest jak maleƒkie ziarenko piasku, które mo˝e byç wrzucone w ocean Bo˝ego mi∏osierdzia i przebaczenia. Warunkiem jest
skrucha i uznanie przed Bogiem: „Przeciwko tobie
samemu zgrzeszy∏em i uczyni∏em, co z∏e jest
przed Tobà”. Âwi´ty Franciszek Salezy powiedzia∏:
„Bóg tak wysoko ceni pokut´, ˝e najmniejsza nawet pokuta na Êwiecie, jeÊli jest szczera, sprawia,
˝e odpuszcza On ka˝dy rodzaj grzechu, tak ˝e
nawet wszystkie diab∏y uzyska∏yby odpuszczenie
grzechów, gdyby potrafi∏y okazaç skruch´”.
Jednà z najbardziej powszechnych form pokuty jest szczera spowiedê. PodkreÊlam s∏owo
szczera, gdy˝ mo˝e byç spowiedê powierzchowna, gdzie nie mówi si´ wszystkiego z l´ku
lub braku ufnoÊci, ˝e to ma sens i mo˝e cos
zmieniç. Spowiedê jest wielkim darem uzdrowienia i g∏´bszego zjednoczenia z Jezusem. Je˝eli
szukamy prawdziwej radoÊci i chcemy naÊladowaç Jezusa, mo˝emy zawsze zaczàç od nowa,
mo˝emy oddaliç od nas z∏o i grzech tak daleko,
jak daleki jest wschód od zachodu s∏oƒca. Spowiedê to nowy poczàtek z Bogiem. Nawet Êwi´ci regularnie przyst´powali do spowiedzi. Potrzebowali jej, aby wzrastaç w mi∏oÊci i przyjmowaç uzdrawiajàce Êwiat∏o, które wyprowadza
nas z ciemnoÊci z∏a.
Warto wreszcie powiedzieç coÊ o nawróceniu.
W Ârod´ Popielcowà s∏yszymy s∏owa:„nawracajcie si´ i wierzcie w Ewangeli´”. Cz´sto myÊlimy,
˝e nawrócenie jest synonimem wyrzeczenia, wysi∏ku i smutku, tymczasem chodzi o odkrycie
w sobie potencja∏u wolnoÊci i radoÊci. To nie jest
zawrócenie, regresja, ale pójÊcie dalej, do przodu.
Chodzi o dokonanie skoku, ale nie w ty∏, lecz
w przód – ku Bogu, który czeka na mnie, wyglàda
mnie, tak jak ojciec z przypowieÊci Êwi´tego ¸ukasza o dwóch synach.
Przebaczenie i Zbawienie to bezinteresowny dar,
niczym niezas∏u˝ony przez cz∏owieka. Na tym
polega Dobra Nowina, radosny charakter nawrócenia. Bóg nie oczekuje, ˝e cz∏owiek przyniesie dobre
owoce swoich uczynków. Pierwsza jest zawsze
inicjatywa Boga, który mówi „kocham Ci´”. I tu
jest zasadnicza ró˝nica mi´dzy chrzeÊcijaƒstwem
a ka˝dà innà religià lub filozofià religijnà: chrzeÊcijaƒstwo nie zaczyna od mówienia ludziom, co powinni zrobiç, ˝eby si´ zbawiç, ale mówi o tym, co
Bóg uczyni∏, by ich zbawiç i wyzwoliç. Dar jest
przed obowiàzkiem, powinnoÊciami.
˚ycz´ wszystkim Mieszkaƒcom Weso∏ej, zarówno wierzàcym, jak i niewierzàcym, aby czas
Wielkiego Postu wykorzystali jak najlepiej. Ka˝dy
jest otwarty na to, co jest wi´ksze od niego, na
Tajemnic´, na Boga. ˚ycz´ ka˝demu spotkania
z tà Tajemnicà ObecnoÊci.
O. Mariusz T∏okiƒski – proboszcz
parafii OpatrznoÊci Bo˝ej

s

Wielki Post to przygotowanie,
pokuta i nawrócenie

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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)
OTWARCIE
4 LUTEGO

Oferujemy kompleksowe leczenie dzieci i doros∏ych:
+
+
+
+
+

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

Godziny otwarcia: pon–pt 900–2000, sobota 900–1300
Mo˝liwoÊç p∏atnoÊci kartà

PROMOCJA
NA PROTEZY
Luty 2012 – Kwiecieƒ 2012

10 – 1 5 % r a b a t u *
* szczegó∏y promocji dost´pne w rejestracji lub telefonicznie
+

www.lecznica-elixir.pl

+

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

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!

Wypozyczalnia
samochodów

Wielgolas Duchnowski 66
05-074 Halinów
tel. 22 783 78 54
tel. alarmowy: 600 222 134
www.autokot.com.pl
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Sukcesy Weso∏owskich
∏uczników UKS WESO¸EK
Miniony miesiàc dla zawodników UKS WESO¸EK by∏ bardzo udany. 18 grudnia 2011 r.
odby∏a si´ III Runda Pucharu
Mazowsza w kategorii dzieci.
Na najwy˝szym stopniu podium stan´∏a Sandra Drass,
a na drugim Aleksandra ¸apiƒska. Pozosta∏e zawodniczki
UKS WESO¸EK zaj´∏y równie˝
wysokie miejsca: Justyna
Charytonowicz – 4, Aleksandra Dalecka – 7, a najm∏odsza
zawodniczka Vanessa Drass
zaj´∏a 8 miejsce. Liderkà po
rozegranych trzech rundach Pucharu Mazowsza pozostaje Sandra Drass.
6 stycznia 2012 r. w Szkole Podstawowej
nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi im. T. KoÊciuszki w Weso∏ej zosta∏y rozegrane Halowe
Zawody M∏odzików o Puchar Burmistrza Dzielnicy Weso∏a w kategorii m∏odzik starszy i m∏odzik.
W m∏odzikach starszych w kategorii dziewczàt
pierwsze miejsce zaj´∏a Klaudia ¸adziak, na drugim stopniu podium stan´∏a Anastazja Stachwiuk. Wysokà piàtà lokat´ zaj´∏a równie˝ zawodniczka UKS WESO¸EK – Joanna Bucior.

dzik na 5 miejscu uplasowa∏ si´ Mateusz Siwek.
Dzi´ki dopingowi Pana Edwarda K∏osa – Burmistrza Dzielnicy Weso∏a, Dru˝yna UKS WESO¸EK w sk∏adzie: Klaudia ¸adziak, Anastazja Stachwiuk i Patryk Jasku∏a zdoby∏a bràzowy medal,
a druga dru˝yna w sk∏adzie: Joanna Bucior,
Mateusz Siwek, Tomasz Charytonowicz zaj´∏a
7 miejsce. Ci´˝kie i systematyczne treningi przynoszà rezultaty. Oby tak dalej. Powodzenia w pozosta∏ych zawodach!!!
W kategorii ch∏opców rywalizacj´ zakoƒczyli:
na siódmym miejscu Patryk Jasku∏a, a na
ósmym Tomasz Charytonowicz. W kategorii m∏o-

Zawodniczki UKS WESO¸EK:
Sandra Drass, Justyna Charytonowicz

wà Komisj´ Rewizyjnà w sk∏adzie: Micha∏ Konopka, W∏odzimierz P∏awski i Piotr
Kowar. Po ukonstytuowaniu si´ Komisja wybra∏a na swojego przewodniczàcego Micha∏a Konopk´.
W wyborach na cz∏onków nowego
Zarzàdu klubu spoÊród 7 zg∏oszonych
kandydatów najwi´cej g∏osów otrzymali: Anna Ksi´˝opolska, Robert Kiery∏o,
Krzysztof Adamski, Andrzej Dêwiga∏a
i Anna Koz∏owska i to oni zostali cz∏onkami zmniejszonego do 5 osób Zarzàdu KS Weso∏a. Zarzàd na swoim pierwszym posiedzeniu wybra∏ Prezesa,
którym zosta∏ Krzysztof Adamski.
Wiceprezesami zostali: Robert Kiery∏o
i Andrzej Dêwiga∏a. Finansami KS Weso∏a zarzàdzaç b´dzie Anna Koz∏owska, zaÊ Sekretarzem zosta∏a piszàca te
s∏owa Anna Ksi´˝opolska.

Zmiany w KS Weso∏a
W dniu 10 stycznia 2012 roku odby∏o
si´ Walne Zebranie Cz∏onków KS Weso∏a, b´dàce jednoczeÊnie zebraniem
sprawozdawczo-wyborczym. Liczne
grono przyby∏ych
przyj´∏o sprawozdanie
Zarzàdu
klubu z dzia∏alnoÊci za lata 2010–
–2011 i udzieli∏o
mu absolutorium.
Kolejnym punktem obrad by∏y wybory nowych w∏adz
klubu. W g∏osowaniu tajnym spoÊród
zg∏oszonych kandydatów wy∏oniono ca∏kowicie no-

AUTO BARTOSZ
MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
SZYBKO
WULKANIZACJA FACHOWO
SOLIDNIE TANIO
- SILNIKI, ROZRZÑDY, SPRZ¢G¸A
- SKRZYNIE BIEGÓW, ZAWIESZENIA
- HAMULCE, PRZEGLÑDY, OLEJE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
WSZYSTKIE MARKI
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05-077 Warszawa-Weso∏a
UL. JEèDZIECKA 4
Tel. 693 84 22 84 – 24h
(22) 773 18 61 – 9-17
E-mail: autobartosz@o2.pl
www.autobartosz.prv.pl
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Podsumowanie dzia∏alnoÊci sekcji
badmintona w Starej Mi∏oÊnie w 2011 roku
Badminton w Starej Mi∏oÊnie rozpoczà∏ w∏awzgl´dem liczby startujàcych
Ênie 14. rok istnienia. Poczàtki zwiàzane by∏y
zawodników, w Festiwalu
z za∏o˝eniem klubu UKS „VICTOR”, kiedy to
wzi´∏o bowiem udzia∏ 310 zaw roku 1998 powsta∏a sekcja badmintowodników z 6 krajów (Dania,
na przy SP 173, a potem w roku 2002 nieco
Estonia, Ukraina, Mo∏dawia,
starsi zawodnicy zasilili sekcj´ badmintona przy
Bia∏oruÊ, Czechy) oraz 47
KS Weso∏a. To w∏aÊnie zawodnicy KS Weso∏a
ró˝nych klubów sportowych.
w 2011 roku wywalczyli 6 medali w WarszawAby sprostaç wymogom tego
skiej Olimpiadzie M∏odzie˝y, gromadzàc na swogiganta organizacyjnego oraz
im koncie 61 punktów do klasyfikacji dru˝ynoiloÊciom rozgrywanych mewej. Ale najwi´kszymi sukcesami sportowymi
czy, zatrudniono 15-osobowà
roku 2011 legitymuje si´ nasza zawodniczka
ekip´ s´dziowskà oraz posi∏w kategorii wiekowej „m∏odzie˝owców” (20 lat)
kowano si´ drugim obiektem
– Ma∏gorzata Go∏´biowska.
spor towym
Na Mistrzostwach Polski
(najm∏odsze
w Ropczycach (III / 2011) zdoroczniki gra∏y eliminacje na
by∏a bràzowy medal w grze
obiekcie Akademii Obrony Namieszanej (partnerem zawodrodowej w Rembertowie). Imnik ze S∏upska) oraz dodatkoprez´ otworzy∏ wiceburmistrz
wo 5–8 miejsce w grze poDzielnicy Weso∏a Marian Madwójnej (partnerkà – zawodhor. Oceniamy, ˝e poza zawodniczka z Olsztyna). Ma∏gorzata
nikami ponad 500 osób stanoGo∏´biowska w historii swojej
wili widzowie obserwujàcy
kariery zdobywa∏a ju˝ wczedwudniowe zmagania badminÊniej tytu∏y mistrzowskie, gdy
tonistów na najwy˝szym poziogra∏a w m∏odszych kategoriach
mie sportowym.
wiekowych. Ma na swoim konNa koniec kilka liczb ze statycie tytu∏y wicemistrzyni w m∏ostyki sekcji badmintona przy KS
dzikach oraz mistrzostwo PolWeso∏a:
ski w kategorii juniora m∏od• liczba cz∏onków: 25
szego. Wielokrotnie te˝ wygry• w zaj´ciach sportowych
Ma∏gorzata Go∏´biowska
wa∏a Warszawskà Olimpiad´
w ciàgu ca∏ego roku uczestniM∏odzie˝y oraz ogólnopolskie turnieje klasyfikaczy∏o 20 osób
cyjne. Nie sposób policzyç, ile razy stawa∏a
• Êrednia frekwencja na treningu: 13 osób
na podium. W latach 2008–2009 stanowi∏a filar
• iloÊç treningów: zaj´cia 3 razy w tygodniu
KS Weso∏a w rozgrywkach II Ligi Ogólnopolskiej.
• liczba zawodników z licencjami: 17 osób
Dwukrotnie powo∏ana by∏a do kadry narodowej,
• liczba startów w imprezach sportowych w roa w ostatnich 2 latach po zdobyciu medali na Miku – 16 (w ró˝nych kategoriach wiekowych)
strzostwach Polski M∏odzie˝owców uzyska∏a
prawo do stypendium sportowego z puli Ministerstwa Sportu.
Ma∏gosia Go∏´biowska obok Cezarego Gutowskiego (wicemistrza Europy) i Marka Wojnarskiego (Akademickiego Mistrza Europy) to wzorzec badmintonisty dla naszych najm∏odszych
wychowanków. Dzi´ki niej 10-latkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego „VICTOR”, a potem
gimnazjaliÊci KS Weso∏a widzà jasny obraz perspektyw dla siebie w uprawianiu badmintona.
Patrzàc na sukcesy Ma∏gosi majà pewnoÊç, ˝e
badminton, o ile jest uprawiany wytrwale, nie
koƒczy si´ w 15. roku ˝ycia i mo˝e byç êród∏em
radoÊci z uprawiania sportu przez d∏ugie lata.
Warto wspomnieç równie˝ o sukcesach organizacyjnych KS Weso∏a na arenie polskiego
badmintona. W dniach 03-04.12.2011 w hali
sportowej Gimnazjum 119 KS Weso∏a by∏
wspó∏organizatorem Mi´dzynarodowego Festiwalu Badmintona. By∏a to jedna z wa˝niejszych
imprez sportowych w polskim badmintonie
w roku 2011, a z pewnoÊcià najwi´ksza pod

• Miejsce treningów: Hala
sportowa przy Gimnazjum
nr 119 – ul Klimatyczna 1
• Obozy i zgrupowania sportowe:
- 6–13.02.2011 – Sochocin
– 2 uczestników (kadra
okr´gowa m∏odzików)
- 17–31.07.2011 – Osieczna
– 14 uczestników
MedaliÊci WOM w poszczególnych kategoriach:
• Dzieci: Ma∏gorzata Wilczak
– srebrny medal
• M∏odzika: Olga Miksza – bràzowy medal
Debel: Antoni Odziej / Agnieszka Kowalczyk
– bràzowy medal
• Juniora m∏odszego:
Debel: Aleksandra Graduszyƒska / Klaudia
Wali∏ko – bràzowy medal
Tomasz Kotniewcz / Jakub Orz´cki – bràzowy medal
Mateusz S∏odkowski / Damian Wysokiƒski
– bràzowy medal
Mikst: Jakub Orzecki / Ewa Borowska – bràzowy medal
• Juniorzy:
Singiel: Gabriela Zieliƒska – srebrny medal
Mikst: Maciej Pa∏ka/Gabriela Zieliƒska – srebrny medal
Trenerzy badmintona w Weso∏ej-Starej Mi∏oÊnie:
• Jacek Szafraƒski
• Cezary Gutowski
• Honorata Nowak
• Jakub Sowiƒski
Jacek Szafraƒski
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Jak si´ zachowaç na rozmowie rekrutacyjnej?
Od kilku lat zawodowo zajmuj´ si´ prowadzeniem rekrutacji i chcia∏am si´ z Paƒstwem podzieliç swojà wiedzà z tego zakresu. Skuteczne
poszukiwanie pracy to wieloaspektowe zagadnienie, o którym mo˝na d∏ugo pisaç, dlatego te˝
poni˝ej prezentuj´ jedynie wybrany aspekt – zachowanie na rozmowie kwalifikacyjnej.
Przygotowane przeze mnie szczegó∏owe informacje i wskazówki dotyczàce ca∏ego procesu
szukania i zdobywania pracy znajdà Paƒstwo
na portalu internetowym miesi´cznika „WiadomoÊci Sàsiedzkie” pod adresem:
• Cz´Êç I – Zanim wyÊlesz aplikacj´:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/111/n/1476
• Cz´Êç II – Profesjonalna aplikacja:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/111/n/1480
• Cz´Êç III – Udzia∏ w rekrutacji:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/111/n/1483
W niektórych publikacjach czy te˝ na ró˝nych
stronach internetowych pojawiajà si´ porady dotyczàce sposobu zachowania si´ podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Sugeruj´, aby nie przyjmowaç tych porad bezkrytycznie, gdy˝ cz´sto
stojà one w sprzecznoÊci z przyj´tymi normami
zachowania czy te˝ z podstawowymi zasadami
kultury osobistej.
Zacznijmy wiec od poczàtku.
Na rozmow´ kwalifikacyjnà powinniÊmy przybyç punktualnie. Có˝ to oznacza? Najlepiej byç
kilka minut przed czasem. PowinniÊmy przewidzieç problemy z dojazdem, parkowaniem, ko-

niecznoÊç wyrobienia przepustki na recepcji,
oczekiwanie na wind´ itp. Wszystko to zabierze
nam cenny czas, a przecie˝ nie chcemy si´ dodatkowo stresowaç.
Wchodzàc ju˝ na rozmow´ pami´tajmy, aby
poczekaç, jak przywitajà nas osoby rekrutujàce.
JeÊli nie zostanie nam podana r´ka, to nie wyciàgajmy jej pierwsi. Zgodnie z zasadami savoir
vivre to osoba wa˝niejsza (starsza m∏odszej,
kobieta m´˝czyênie, dyrektor pracownikowi)
podaje pierwsza r´k´. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej to osoby rekrutujàce traktujemy jako
„wa˝niejsze”. JeÊli nie zostaniemy powitani podaniem r´ki, nie musi to od razu oznaczaç braku
kultury ze strony rekrutujàcych. Powodem mogà
byç kiepskie warunki lokalowe (rozmowa odbywa si´ w ma∏ej sali i nie ma swobodnego przejÊcia). JeÊli jednak podczas rozmowy otrzymamy
tak˝e inne sygna∏y Êwiadczàce o braku kultury
(z∏oÊliwe docinki lub komentarze, pytania np.
o plany macierzyƒskie) to powinniÊmy si´ zastanowiç, czy chcemy pracowaç w takim zespole?
Mimo i˝ rozmowa kwalifikacyjna jest sytuacjà
wyjàtkowo stresogennà, postarajmy si´ zachowywaç naturalnie.
Rekrutacja mo˝e mieç ró˝ny przebieg, najcz´Êciej jest podzielona na kilka bloków, a ich kolejnoÊç zale˝y od przyj´tej w firmie strategii. JeÊli
rekrutacja jest kilkuetapowa mo˝e rozpoczàç si´
np. testem z j´zyka, sprawdzianem znajomoÊci
obs∏ugi komputera. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, która jest z regu∏y obowiàzkowym elementem ka˝dej rekrutacji tak˝e b´dzie inny
w ka˝dej firmie. Jednym z najcz´Êciej zadawa-

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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nych pytaƒ na poczàtku jest: „Dlaczego chce
Pan/Pani u nas pracowaç?” lub: „Dlaczego powinniÊmy Pana/Panià zatrudniç na tym stanowisku?” Rozmowa kwalifikacyjna mo˝e równie dobrze zaczàç si´ od pytaƒ merytorycznych, a zakoƒczyç pytaniami o naszà motywacje czy posiadane doÊwiadczenie. Istotnym elementem
rozmowy kwalifikacyjnej jest pytanie o oczekiwania finansowe kandydata. Dla wielu osób jest
to jedno z najtrudniejszych pytaƒ. Ci´˝ko jest
nam odpowiedzieç, gdy˝ rzadko kiedy znamy
siatk´ p∏ac w firmie, do której aplikujemy. Nie
chcemy podaç kwoty zbyt wygórowanej z obawy przed odrzuceniem naszej kandydatury.
Z drugiej jednak strony mamy swoje zobowiàzania i oczekiwania. Do tego pytania najlepiej przygotowaç si´ przed rozmowà. Zrobiç sobie krótkà
kalkulacj´, oszacowaç swoje oczekiwania.
Mo˝emy tak˝e poszukaç np. w Internecie informacji na temat firmy, do której aplikujemy,
czasem na forach internetowych ludzie chwalà
si´ swoimi zarobkami lub na nie narzekajà. Najrozsàdniej jest podaç jakiÊ przedzia∏, pami´tajàc jednak o swoim minimum. Cz´sto warto zaczàç prac´ od skromniejszego wynagrodzenia,
zw∏aszcza w sytuacji, kiedy najwa˝niejsze jest
dla nas zdobycie doÊwiadczenia w danej dziedzinie. JeÊli jednak mamy ju˝ jakieÊ doÊwiadczenie lub sytuacja rodzinna nie pozwala nam
na zani˝enie wymagaƒ, nie nale˝y zgadzaç si´
na zbyt niskie wynagrodzenie. Cz´sto firmy
obiecujà podwy˝ki po okresie próbnym, pami´tajmy jednak, ˝e nie zawsze jest to prawda.
Niestety niektóre firmy nie podajà informacji na
temat proponowanego wynagrodzenia podczas
rekrutacji, robià to dopiero informujàc kandydata, który wygra∏.
Na zakoƒczenie rozmowy kwalifikacyjnej
cz´sto otrzymujemy mo˝liwoÊç zadania pytania. O co wi´c mo˝emy zapytaç? Np.: Ile osób
liczy zespó∏, w którym b´dziemy pracowaç?
Czy pracodawca oferuje pakiet socjalny dla
pracowników w postacie np. dodatkowego
ubezpieczenia zdrowotnego? Kiedy mo˝emy
spodziewaç si´ odpowiedzi? JeÊli aplikujemy
na stanowisko na zast´pstwo, to warto dowiedzieç si´, na jaki czas jest ono przewidziane?
Warto wiedzieç, ˝e nie ma obowiàzku zadawania pytaƒ, je˝eli nic nam nie przychodzi do
g∏owy, podzi´kujmy za zaproszenie i mo˝liwoÊç
zaprezentowania swojej kandydatury.
Opisywane przeze mnie sytuacje dotyczà
standardowych naborów. Nie prezentuj´ tutaj
„najnowoczeÊniejszych” narz´dzi stosowanych
w niektórych firmach, które polegajà np. na badaniu asertywnoÊci kandydata poprzez umieszczanie go w dusznym pokoju i czekaniu na jego
proÊb´ o otwarcie okna. Niestety z tego typu
metodami mo˝ecie si´ Paƒstwo równie˝ spotkaç, do Paƒstwa decyzji pozostawiam, czy
chcecie byç tak traktowani.
Marta Sarbiƒska

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

W Bibliotece Publicznej...
Lekcja o Hansie Christianie Andersenie
Postaç i twórczoÊç pisarza Hansa Christiana Andersena by∏a tematem lekcji przeprowadzonej 3 stycznia w Filii Nr 2 w Zielonej. W zaj´ciach literackich udzia∏ wzi´li trzecioklasiÊci
ze SP Nr 172. Dzieci pozna∏y biografi´ pisarza,
a we wspólnej zabawie przypomnia∏y najbardziej znane baÊnie Andersena, m.in.: „Brzydkie
kaczàtko”, „Calineczk´”, „Dziewczynk´ z zapa∏kami”, „Ksi´˝niczk´ na ziarnku grochu”,
„Âwiniopasa”. Jeden z mniej znanych utworów

Andersena „Pi´ç ziarenek grochu” zosta∏ przeczytany podczas spotkania. Wprowadzone zosta∏y poj´cia takie jak baÊƒ i bajkopisarz.
Na podstawie znanych utworów omówiliÊmy
elementy realistyczne i fantastyczne wyst´pu-

jàce w baÊni. W konkursie ze znajomoÊci bajek
Andersena grupa trzecioklasistów wypad∏a
znakomicie.

w Wielkiej Brytanii. Adresowane sà do ka˝dego, kto lubi czytaç i rozmawiaç o ksià˝kach.
Klubowiczem mo˝e zostaç ka˝dy niezale˝nie
od wieku i zainteresowaƒ, najwa˝niejsza jest
pasja czytania.

Wieczór bajek
Poniedzia∏kowe wieczory w Bibliotece nale˝à
do dzieci, które kochajà bajkowe opowieÊci
i najrozmaitszà prac´ twórczà. Zapraszamy
Weso∏owski Dyskusyjny Klub Ksià˝ki spotyka si´ w poniedzia∏ki o godz. 12.00
(oprócz pierwszego poniedzia∏ku miesiàca)
w Bibliotece G∏ównej. W lutym planujemy
rozmawiaç o ksià˝kach: Jonathana Carrola
„Poza ciszà” (13.02), Joanny Szczepkowskiej „Zagraç Mari´” (20.02) oraz o filmie
„Droga do szcz´Êcia” w re˝yserii Sama
Mendesa (27.02).

do naszej grupy m∏odych czytelników tych, którzy jeszcze do nas nie mieli okazji trafiç. Spotkania odbywajà si´ w poniedzia∏ki o godz. 17.00
w Bibliotece G∏ównej – wst´p wolny. Zaj´cia
przeznaczone sà dla dzieci w wieku 3-7 lat.

Dyskusyjny Klub Ksià˝ki
Klub Interesujàcej Ksià˝ki (dzia∏ajàcy w Bibliotece G∏ównej od lipca 2010) z koƒcem 2011 r.
do∏àczy∏ do ogólnopolskiego programu
promocji czytelnictwa
i wspierania sektora
ksià˝ki „Tu Czytamy!”
podj´tego przez Instywww.konstans.com.pl
tut Ksià˝ki. Podobnie
jak inne kluby czytelniMieszkania z 2001 r. przy ul. Pogodnej 26.
cze w Polsce nosi naÂwietna lokalizacja. Dobrze zarzàdzana wspólnota.
zw´ Dyskusyjny Klub
Cicha okolica. Budynek po generalnym remoncie w 2011 r.
Ksià˝ki. Dyskusyjne
Kluby Ksià˝ki (DKK)
Dost´pne lokale:
powsta∏y w Polsce ja2
2
• 74,95 m , parter, gara˝ podziemny w cenie mieszkania – 6200 zł/m
ko odpowiednik bar• 31,42 m2, I pi´tro, 2 pokoje – 6500 zł/m2
dzo popularnych grup
• 50,36 m2, I pi´tro, 2 pok. – 6500 zł/m2
czytelniczych (reading
• 67,69 m2, I pi´tro, 3 pok. – 6300 zł/m2
groups) istniejàcych
• 62,27 m2, II pi´tro – 6300 zł/m2
• 67,69 m2, parter – 6300 zł/m2
• 75,83 m2, parter – 6300 zł/m2
• 67,69 m2, I pi´tro – 6600 zł/m2
• 35,26 m2, I pi´tro – 6600 zł/m2
• 50,40 m2, I pi´tro, 2 pok. – 5850 zł/m2*
• 75 m2, 3 pokoje, parter – 5000 zł/m2*
• 74 m2, 3 pokoje, II pi´tro, gara˝ w cenie mieszkania, 6284 zł/m2*
Do ka˝dego mieszkania przynale˝y miejsce postojowe w gara˝u
podziemnym oraz komórka lokatorska.

Otwarta Lekcja Historii – „Losy
zes∏aƒców Sybiru”
Zapraszamy na kolejnà lekcj´ historii
w rocznic´ pierwszej masowej wywózki Polaków do syberyjskich ∏agrów (10.02.1940) –
9 lutego 2012 r. o godz. 18.30 do Biblioteki
G∏ównej – wst´p wolny.
GoÊçmi spotkania b´dà Êwiadkowie historii – Mieczys∏aw Pogodziƒski i Leon Zujko – cz∏onkowie
zarzàdu Oddzia∏u
Warszawskiego
Zwiàzku Sybiraków oraz Wies∏aw
Stypu∏a – mieszkaniec Weso∏ej,
autor wspomnieƒ:
• „W
goÊcinie
u „polskiego”
maharad˝y:
(wspomnienia z pobytu w Osiedlu Dzieci Polskich w Indiach w latach 1942–1946)”;
• „We wszystkie Êwiata strony...: Kresy – Syberia
– Indie – Âwiat (Tu∏acze losy polskich dzieci)”.
Justyna Kwiatkowska

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!
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Program OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy:
• 4 lutego (sobota), godz. 19.00
MUZYKA BEZ GRANIC
– Koncert rockowych
formacji Komandos
(metal) i Dreamspace
(symphonic power
metal).
DREAMSPACE jest
zespo∏em muzyków,
których fascynacje
wybiegajà daleko poza obszary muzyki
rockowej. Struktury
muzyki powa˝nej bardzo cz´sto biorà gór´
nad rockowymi rozwiàzaniami. W muzyce zespo∏u swoje okreÊlone miejsce majà: Bach, Sibelius, Vivaldi i Paganini... Sk∏ad: Krystian Kowalski, Adrian Szczepaƒski, Filip ¸ozowski, Szymon Lewandowski.
KOMANDOS – „Koncerty Komandosów to mieszanka mocnej muzyki kopiàcej prosto w klat´ oraz
show, które nie pozwala po prostu staç w miejscu i s∏uchaç, lecz zmusza do Êwietnej zabawy”.
Sk∏ad: Mateusz Balcerkiewicz, Dominik Wachowski, Konrad Zieliƒski, Piotr S∏awek, Piotr Grodek.
• 5 lutego (niedziela), godz. 16.00
DWIE DOROTKI
Przedstawienie teatralne dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Art-Re. OpowieÊç o wdowie,
która ma dwie córki. Rodzona jest leniwa, pasierbica pracowita. Pasierbicy, wys∏anej po wod´, pràd rzeki porywa wiadro. Dorotka bojàc si´
gniewu macochy, postanawia za wszelka cen´ je
odnaleêç. Spektakl uczy, ˝e cz∏owiek dobry,
uczynny i pracowity, w przeciwieƒstwie do leniwego i chciwego, mo˝e byç szczodrze wynagrodzony przez los.
• 11 lutego (sobota), godz. 12.00
WARSZTATY LEONARDA – „W Êwiecie Pana
Tadeusza”
Na zaj´ciach przeniesiemy si´ do Soplicowa
i zobaczymy, jak ˝y∏o si´ we dworze. Jakie rozrywki mieli ludzie w czasach „Pana Tadeusza”?
Co jadano? Jak si´ ubierano? Dzieci spróbujà

rozpoznaç gatunki grzybów ze s∏ynnego „grzybobrania”.
W trakcie zaj´ç przybli˝ymy realia epoki Adama Mickiewicza i Fryderyka Chopina. Zaj´cia
edukacyjno-artystyczne dla dzieci w wieku 6–12
lat. Liczba miejsc ograniczona, zapisy do 8 lutego pod nr tel. 22 773 61 88.
• 11 lutego (sobota), godz. 17.00
BALLADY JAZZOWE – koncert walentynkowy
w wykonaniu Anny Osmakowicz.
Anna Osmakowicz
– wokalistka jazzowa,
którà ostatnio goÊciliÊmy jako jurork´ eliminacji mazowieckich
Ogólnopolskiego Festiwalu Kol´d i Pastora∏ek
w B´dzinie. Przez wiele
lat wyst´powa∏a w Teatrze Wielkim Operze
Narodowej w Warszawie, teraz powróci∏a do
muzyki rozrywkowej i nagrywa w∏aÊnie swój drugi album z balladami jazzowymi.
P∏yta poÊwi´cona jest zmar∏emu kompozytorowi i pianiÊcie Tadeuszowi Prejznerowi.
Artystka zaprosi∏a do udzia∏u w swoim koncercie laureata Grand Prix eliminacji mazowieckich wspomnianego festiwalu, Rafa∏a B∏acha,
któremu zaproponowa∏a tak˝e zaÊpiewanie z nià
w duecie na jej najnowszym krà˝ku.

• 26 lutego (niedziela), godz. 17.00
GUADALUPE – MEKSYKA¡SKIE SANKTUARIUM
MARYJNE
OpowieÊci, zdj´cia oraz filmy przedstawi kulturoznawca i archeolog Marek ¸asisz.
Podczas spotkania udamy si´ do jednego
z najs∏ynniejszych sanktuariów na Êwiecie, mek-

• 18 lutego (sobota), godz. 19.00
BAL KARNAWA¸OWY DLA DOROS¸YCH
Bilety w cenie 40 z∏. Zapisy i informacje pod nr
tel. 22 773 61 88. Przebrania mile widziane! Zapraszamy do wspólnej zabawy.

• 19 lutego (niedziela), godz. 18.00
KONCERT MUZYKI I TA¡CA FLAMENCO. Wystàpià: Ma∏gorzata Wo∏yƒczyk – taniec, Micha∏ Wo∏yƒczyk – gitara, Jakub Wagner – gitara, Izabela
Milewska – cajon.
Tradycyjne formy taƒca flamenco z akompaniamentem gitar b´dà przeplataç si´ z utworami
instrumentalnymi granymi na gitarach z towarzyszeniem cajonu
(instrument perkusyjny charakterystyczny
dla muzyki flamenco).
Tego typu wyst´py
www.merita.pl
w kameralnym gronie
w pe∏ni odpowiadajà
info@merita.pl
formie, w jakiej sztuka
Kupuj taniej
flamenco wykonywau producenta!
na jest u êróde∏ –
w peñas i tablaos
Dostawa GRATIS – Stara Mi∏osna, Weso∏a (lokalach, w których
spotykajà si´ mi∏oÊniDuchnów – ul. Góry Warszawskie 41, tel. 22 789 00 89
cy flamenco) na po∏uWarszawa – ul. Grochowska 107, tel. 22 612 37 82
dniu Hiszpanii.

12

• 25 lutego (sobota), godz. 16.30
NASZE PASJE I TALENTY. Prezentacja zdolnoÊci
scenicznych mieszkaƒców Weso∏ej.
Przeglàd ma na celu: popularyzowanie dzia∏aƒ
artystycznych, promowanie talentów, rozwijanie
kreatywnoÊci, rozbudzanie zainteresowania dzia∏aniami twórczymi, tworzenie warunków do rozwijania
aktywnoÊci twórczej,
nabywanie i doskonalenie umiej´tnoÊci autoprezentacji, wzrost
aktywnoÊci lokalnej.
Nagrodà dla uczestników b´dzie karnet
na wybrane zaj´cia artystyczne prowadzone
w OÊrodku w ramach sekcji.
Regulamin oraz szczegó∏owe informacje na
stronie www.domkulturywesola.net

sykaƒskiego Guadalupe. B´dziemy je zwiedzaç,
a w tej wirtualnej podró˝y b´dà nam towarzyszyç oryginalne zdj´cia oraz filmy. B´dzie to
opowieÊç o historii powstania i rozwoju tego
Êwi´tego miejsca oraz o tym, jak papie˝ Jan
Pawe∏ II pielgrzymowa∏ do Meksyku.

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

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Program OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”, filii OK Weso∏a:
• 1 lutego (Êroda), godz. 18.00
WIECZORNE SPOTKANIE ARTYSTYCZNE DLA
DZIECI – Kartki Walentynkowe wykonywane metodà
scrapbooking (liczba miejsc
ograniczona, zapisy przyjmujemy pod numerem tel.
22 427 37 74).
•2 lutego (czwartek),
godz. 19.00
WIECZORNE SPOTKANIE
ARTYSTYCZNE DLA DOROS¸YCH – Kartki Walentynkowe wykonywane metodà scrapbooking (liczba
miejsc ograniczona, zapisy przyjmujemy pod
numerem tel. 22 427 37 74).

• 9 lutego (czwartek),
godz. 19.00
„PODSZEPTY” – Wernisa˝ wystawy pasteli
Graszki Paulskiej.
Wystawa jest zbiorem
obrazów, które powsta∏y
w latach 2010/2011.
„Podszepty” majà przypominaç, ˝e ka˝dy pretekst jest dobry, aby na moment si´ zatrzymaç, ws∏uchaç i... mo˝e us∏yszeç. Wystawa potrwa do 5 marca 2012 r. Serdecznie zapraszamy.
• 16 lutego (czwartek), godz. 19.00
„KARNAWA¸OWE PRZEBOJE” – koncert w wykonaniu Teatru Hybrydy.

„Prezentacje” w filii OÊrodka Kultury
Ceramiczne Anio∏y, misy, talerze, decoupage’owe doniczki, ramki na zdj´cia, wieszaki
na ubrania, bajecznie
kolorowe obrazy, kopie wielkich mistrzów
malarstwa oraz Êwietna zabawa przy niebanalnych skeczach –
tak wyglàda∏ wieczór
11 stycznia 2012 r.
w filii OÊrodka Kultury
– ODT Pogodna.
Instruktorzy sekcji,
jak co roku, postanowili wyeksponowaç
najpi´kniejsze prace
swoich uczniów na
wernisa˝u „Prezentacje”. Sekcja malarstwa i rysunku prowadzona przez El´ Lipiec
zawiesi∏a na Êcianach kolorowe obrazy malowane na p∏ótnach, sekcja ceramiki i decoupage

prowadzona przez Dorot´ ¸asisz mia∏a zaszczyt
pochwaliç si´ oryginalnymi przedmiotami wykonanymi z wielkà starannoÊcià, natomiast
grupa kabaretowa pod
kierunkiem Irka Popiela
swoim poczuciem humoru rozbawi∏a wszystkich zebranych.
PublicznoÊç nie zawiod∏a, wielu zebranych
goÊci podziwia∏o prace
dzieci swoich i znajomych. Wiele pasjonujàcych i twórczych rozmów zosta∏o przeprowadzonych tego wieczora. Same mi∏e s∏owa
pad∏y pod adresem zarówno uczestników sekcji, jak i instruktorów, takich „achów” i „ochów” ˝yczymy wszystkim
twórcom na ca∏y nadchodzàcy rok!

„Fiesta Mexicana!”
z Ceramik Loco
Za oknem zima, Ênieg, lekki mróz, bia∏o... ale
w OÊrodku Kultury w Weso∏ej 19 stycznia ju˝
od 9.00 rano by∏o kolorowo i bardzo goràco. Tego
dnia dziewczyny, Dorota ¸asisz i Kasia Winiarska
z projektu „Ceramik Loco”, zabra∏y dzieci w podró˝ do bajkowego Meksyku. By∏a prezentacja
zdj´ç z podró˝y po tym pi´knym kraju, spacer
po kolorowych ulicach i karaibskiej pla˝y o delikatnym, ˝ó∏tym piasku oraz zbieranie muszli nad
Zatokà Meksykaƒskà... Kolejnà atrakcjà by∏o wycinanie przez dzieci girland i lepienie z gliny naczyƒ
stylizowanych na Talavera, pozowanie do zdj´ç

w wielkich kapeluszach sombrero
z flagà Meksyku w d∏oni. Wszystko to
odby∏o si´ w wyjàtkowej oprawie przy

Podczas koncertu us∏yszymy niezapomniane piosenki retro, starsze
i nieco m∏odsze, weso∏e i bardziej liryczne. Sentymentalna podró˝ przy
dêwi´kach polskiej muzyki rozrywkowej z Teatrem Hybrydy obudzi w ka˝dym widzu karnawa∏owy nastrój.

• 18 lutego (sobota),
godz. 16.00
BAL KARNAWA¸OWY
dla rodziców i dzieci.
Liczba miejsc ograniczona, zapisy przyjmujemy pod numerem
tel. 22 427 37 74.
Przebrania karnawa∏owe mile widziane.
• 24 lutego (piàtek), godz. 10.40
„PUDE¸KO ZWANE WYOBRAèNIÑ” – koncert
Filharmonii Narodowej dla dzieci. Poetycko
– muzyczna zabawa w wyobra˝enia i skojarzenia, która dostarczy ma∏ym s∏uchaczom du˝o
przyjemnoÊci.
• 26 lutego (niedziela), godz. 16.00
„PRZYGODY KOTA FILONA” – teatrzyk dla dzieci w wykonaniu Teatru Duet z Krakowa.
Interaktywna bajka, nawiàzujàca do wieczorynki „Przygody kota Filemona”. Dla m∏odego
kociaka Êwiat jest pe∏en niespodzianek i wyzwaƒ. Na podwórku i w wiejskim domku przecie˝ tyle si´ dzieje. M∏odego kotka z opresji ratuje stary czarny kocur Bonifracy.
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

muzyce meksykaƒskich mariachi. Ekipa „Ceramik
Loco” dzi´kuje OÊrodkowi Kultury, zw∏aszcza Mai
Musia∏ za zaproszenie i pomoc w realizacji tej s∏onecznej wyprawy! Wi´cej
informacji oraz zdj´ç
znajdziecie Paƒstwo na
stronie: www.ceramikloco
.blogspot.com
Mi∏o nam równie˝
wspomnieç, i˝ naszym
projektem zainteresowa∏a
si´ telewizja TV EduSat,
która przyby∏a i nakr´ci∏a
krótki reporta˝ o naszej
podró˝y do Meksyku ☺ .
Dorota ¸asisz
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W ksià˝ce znajdziecie
Paƒstwo wàtki prywatne,
ale równie˝ wiele informacji o powstawaniu kabaretów „Pod Budà” oraz „Tey”, a tak˝e o trudnych relacjach z Zenonem Laskowikiem.
Bohdan Smoleƒ rozliczajàc si´
z przesz∏oÊcià opowiada o za∏o˝onej
przez siebie w 2007 roku „Fundacji
Stworzenia Pana Smolenia”, prowadzàcej zaj´cia hipoterapii dla dzieci.
Z aktorstwa wycofa∏ si´ ze wzgl´du
na stan zdrowia. Po prze˝yciu szcz´Êliwie nierozleg∏ego wylewu mówi z w∏aÊciwym sobie humorem, ˝e jest cz∏owiekiem na baterie.
Serdecznie zach´cam do przeczytania!

Kàcik bibliofila
Bohdan Smoleƒ
Niestety wszyscy
si´ znamy
Anna Karolina
K∏ys
Bohdan Smoleƒ,
po trosze komik,
aktor, satyryk, absolwent Akademii
Rolniczej Wydzia∏u Zootechniki w Krakowie, mi∏oÊnik koni. Cz∏owiek o wielkim talencie i wielkim sercu. DoÊwiadczony przez ˝ycie ciekawà, momentami
trudnà karierà artystycznà – prywatnie
prze˝y∏ samobójcze Êmierci dwóch
z najbli˝szych cz∏onków rodziny.

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Neseser H. – Drugie ˝ycie pana Roosa

Qlturka

Powrót mrocznego Finchera
„Dziewczyna z tatua˝em”
re˝. David Fincher
Co prawda s∏ynna powieÊç Stiega Larssona doczeka∏a si´ ju˝ szwedzkiej
ekranizacji (pod tytu∏em
takim samym jak ksià˝ka –
„M´˝czyêni, którzy nienawidzà kobiet”), ale czym˝e by∏by prawdziwy bestseller bez amerykaƒskiej wersji? Przyznam si´ szczerze, ˝e szwedzkiej nie obejrza∏am, jednak kiedy
us∏ysza∏am, ˝e sam David Fincher tworzy wersj´
amerykaƒskà, uda∏am si´ do kina czym pr´dzej.
Fabu∏a jest prawdopodobnie znana wi´kszoÊci
– ma∏o kto nie czyta∏ bàdê nie s∏ysza∏ o szwedzkiej
ksià˝ce. Historia dziennikarza ekonomicznego Mikaela Blomkvista, który wraz z genialnà researcherkà Lisbeth Salander poszukuje rozwiàzania
zagadki znikni´cia przed laty krewnej wa˝nego
przedsi´biorcy, Henrika Vangera jest idealnym materia∏em na film. Obraz Finchera jest zbudowany
bardzo podobnie do ksià˝ki – ma konstrukcj´ bestsellera – wszystko dzieje si´ szybko, przejÊcia
momentami sà b∏yskawiczne oraz obserwujemy
równolegle kilka wàtków, w tym dwa g∏ówne
– Lisbeth i Mikaela. Mi´dzy innymi przez ten szybki rozwój akcji film traci w stosunku do ksià˝ki,
która powoli budowa∏a napi´cie. Ponadto, w obrazie, jak to zwykle, zrezygnowano z kilku wa˝nych
wàtków, a cz´Êç przebiegu z nich znacznie zmieniono. Film ten jednak i tak jest jednà z najwierniejszych adaptacji, jakie widzia∏am. Obraz, tak samo
jak powieÊç, jest brutalny i bezkompromisowy.
W filmie, który stylem zdecydowanie bardziej
przypomina mroczne „Siedem” ni˝ ostatni film
Finchera „Social Network”, nale˝y zwróciç uwag´
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na kilka elementów. Po pierwsze – ju˝ od samego
poczàtku jesteÊmy atakowani przez agresywnà,
dynamicznà wejÊciówk´ – poczàtkowe napisy zosta∏y ozdobione niesamowità animacjà, której charakteru dodaje jeszcze wersja
hitu Led Zeppelin „Immigrant
Song” wed∏ug Trenta Reznora,
Atticusa Rossa i Karen O. JeÊli
chodzi o muzyk´ w filmie
– jest ona gorsza ni˝ w „Social
Network”, ale nadal warta pos∏uchania – soundtrack opiewa bowiem na 39 utworów.
Jest to doÊç surowa elektronika – ∏atwo pomyliç tutaj muzyk´ filmowà z dêwi´kami wydawanymi przez odkurzacz bàdê
drukark´, ale wszystko pasuje
do równie surowego obrazu.
Sà tu te˝ piosenki spoza pracy
Reznora i Rossa i to one najbardziej zaskakujà. Du˝o akcji
budowanej jest te˝ na ciszy – s∏ynna ju˝ scena
gwa∏tu jest tak przejmujàca i przera˝ajàca mi´dzy
innymi dzi´ki brakowi dêwi´ków. Innym razem
nasze napi´cie i zdenerwowanie pot´guje jedynie dêwi´k sprz´tu do cyklinowania pod∏óg.
Po drugie – aktorstwo. Naprawd´ godne podziwu. Przede wszystkim zachwyca wschodzàca
gwiazda, Rooney Mara, w roli zamkni´tej i agresywnej Lisbeth Salander. Nie wiem, jakim cudem
o tà rol´ walczy∏a mi´dzy innymi Scarlett Johansson – nie wyobra˝am sobie w niej nikogo innego
ni˝ Mara. Daniel Craig w roli Blomkvista na szcz´Êcie odszed∏ od grania filmowego amanta na rzecz
nalanego niedorajdy z brzuchem, który jednak obdarzony jest sprytem i detektywistycznà dociekli-

2. Akunin B. – Gambit turecki
3. Griffiths E. – Janusowy kamieƒ
4. Genova L. – Motyl
5. Michalak K. – Rok w Poziomce
6. Rosicka-Jaczyƒska K. – O∏ówek
Literatura pi´kna dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Simon P. – Stra˝acy
2. Zabawy z rozbójnikiem Rumcajsem
3. Stanecka Z. – Basia i Bo˝e Narodzenie
Literatura popularnonaukowa:
1. K∏ys A. K. – Bohdan Smoleƒ. Niestety wszyscy si´ znamy
2. Wasdin H. E. – Snajper. OpowieÊç
komandosa SEAL Team Six
3. Hoyt D. – Oddany: opowieÊç o mi∏oÊci ojca do syna
Iza Zych

woÊcià, co doskonale si´ sprawdza. Pozostali
aktorzy (Christopher Plummer, Stellan Skarsgˆrd)
równie˝ Êwietnie wypadli w swoich rolach.
Film, podobnie jak ksià˝ka, pod przykrywkà
krymina∏u porusza realne problemy, g∏ównie kobiet, podane w doÊç nietypowy sposób. Nic nie
jest tu z∏agodzone – jeÊli w powieÊci mieliÊmy
opisany makabryczny mord – taki równie˝ jest
nam prezentowany. Jednak nale˝y pami´taç, ˝e
to wcià˝ Hollywood. Szwedzki
zamieniono na angielski (co
samo w sobie nie jest z∏e,
jednak zupe∏nie niepotrzebnie
udawano, ˝e bohaterowie mówià jakoÊ tam po szwedzku
– pada tu mi´dzy innymi
„Takk” zamiast „Thanks” oraz
inne krótkie wyra˝enia w j´zyku autora, a aktorzy mówià
z lekkim akcentem). Ca∏oÊç
zaÊ, mimo ˝e jest brutalna,
mroczna i z∏a, a momentami
trudna do zniesienia, to jednak
pozbawiona brudu, którym
ten film zapewne obarczy∏oby
kino europejskie. JeÊli film
Finchera Amerykanie oceniajà
jako taki, na którym cz´sto trzeba odwracaç g∏ow´, w takim razie nie widzieli chocia˝by polskiego „W ciemnoÊci” – ten obraz jest na tyle przejmujàcy, bliski ˝ycia, ˝e wcale nie musi budowaç
na brutalizmie, aby byç odra˝ajàcym.
Ogólnie obraz oceniam jako bardzo dobry,
jednak nieco zawodzàcy w stosunku do powieÊci. Mo˝e gdybym wczeÊniej nie czyta∏a ksià˝ki
Larssona, inaczej bym go odebra∏a. Tak czy inaczej – film polecam (aczkolwiek nie tym najwra˝liwszym widzom) i z niecierpliwoÊcià czekam na kolejnà cz´Êç.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com
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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
nast´pnego numeru przyjmujemy do 17 lutego 2012 r.

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

Ten jedyny, ta ukochana
Jestem za Dniem Êw. Walentego.
SpoÊród nowych okazji do Êwi´towania, które przenios∏y si´ na nasz polski grunt, to Êwi´to wzbudza we mnie
wy∏àcznie pozytywne odczucia. Jest
okazjà do mi∏ych wspomnieƒ z m∏odoÊci i do spojrzenia z mi∏oÊcià na
najbli˝szych.
Dzieƒ Zakochanych jest Êwi´tem
pe∏nym ciep∏a, mi∏ym i uÊmiechni´tym. Nie wymusza obowiàzku dawania
kwiatów, czy sk∏adania sztampowych
˝yczeƒ. Wprost przeciwnie. Jest osobiste. Niesie ze sobà Êwie˝oÊç myÊlenia o tym, jak w szczególny sposób
przekazaç temu jedynemu i tej uko-

chanej wiadomoÊç o swoim uczuciu.
Dzieci w szkole piszà karteczki, rysujà

serduszka i rozdajà swoim kole˝ankom i kolegom, w dowód sympatii. Ile
przy tym radoÊci! To Êwietny pomys∏.
W dzisiejszych czasach sztuka pisania listów zanika, korzystamy z komputerów i poczty elektronicznej. Jednak s∏owo drukowane nie jest tak
osobiste jak pisane. Na szcz´Êcie pojawi∏a si´ moda na tworzenie ozdobnych kartek. Zapiszmy wi´c t´ wa˝nà
wiadomoÊç – mo˝e wystarczy jedno
s∏owo – na ozdobnej, w∏asnor´cznie
wykonanej kartce. Podarujmy tej
ukochanej, temu jedynemu. Nasz
czas i wysi∏ek w∏o˝ony w wymyÊlenie
i wykonanie kartki na pewno zostanie
doceniony.
Ewa Lirska

Zaginà∏ Henryk Pocheç
Ostatnio widziany by∏
11 stycznia ok. godz. 23.00
na Wale Miedzeszyƒskim
pod Mostem Siekierkowskim, ubrany w ciemne jeansy, d∏ugi czarny p∏aszcz
3/4, ciemne wiàzane buty
zimowe za kostk´ oraz d∏ugi szalik w bia∏o-bràzowe
paski. Wiek 21 lat, 176 cm
wzrostu, 96 kg, brak znaków szczególnych.
Ktokolwiek widzia∏ lub ma
jakieÊ informacje proszony jest o kontakt z najbli˝szym komisariatem policji lub pod numerem tel.
609 09 07 01. Wi´cej informacji i formularz kontaktowy
w tej sprawie na: www.zaginionyhenryk.waw.pl
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RESTAURACJA GOÂCINIEC ZAPRASZA NA:

WE SE L A W GOÂ C I¡ C U

NIEDZIELNY

OBIAD
RODZINNY
39 PLN / osoba 19 PLN / dziecko 7–15 lat
GRATIS / dziecko do lat 7
WYBIERASZ CO CHCESZ I JESZ ILE CHCESZ

REZERWACJE:
tel. 22 773 30 02 / gosciniec@solivoda.com
ul. TRAKT BRZESKI 90 / 05-077 Warszawa-Weso∏a

SZCZEGÓ¸Y NA WWW.GOSCINIEC.NET
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OSTATNIE
WOLNE TERMINY
na wesela w 2012 r.
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Kolektory s∏oneczne – energia
s∏oƒca na wyciàgni´cie r´ki
Stale rosnàce ceny energii, ograniczone zasoby naturalne oraz koniecznoÊç ochrony klimatu wyznaczajà nieodwracalnie kierunek rozwoju budownictwa. Promieniowanie s∏oneczne
jest wymarzonym, niewyczerpalnym êród∏em
energii, które nie obcià˝a Êrodowiska natural-

Tekst sponsorowany
nego i wyraênie redukuje koszty wytworzenia
i zakupu energii. Na rynku warszawskim firma
SEI Energy uruchomi∏a autorski Program Solarny, promujàcy sprzeda˝ i monta˝ w budynkach mieszkalnych najwy˝szej klasy zestawów

kolektorów s∏onecznych wspó∏pracujàcych
z ka˝dym typem pieca do centralnego ogrzewania i podgrzewania wody u˝ytkowej, co pozwala na ok. 65% oszcz´dnoÊci w kosztach
podgrzania cwu. Dodatkowo, wykorzystanie
energii s∏onecznej podnosi wydajnoÊç energetycznà budynku o klas´ wy˝ej, co ma
istotny wp∏yw na bie˝àcà i przysz∏à wartoÊç rynkowà nieruchomoÊci.
Program Solarny zosta∏ opracowany
we wspó∏pracy z Bankiem WBS oraz
NFOÂiGW, na bazie wieloletnich doÊwiadczeƒ z instalacjami w budownictwie. W ramach tego programu, kolektory s∏oneczne obj´te sà preferencyjnym programem finansowania, wykorzystujàcym program dotacji NFOÂiGW.
Pakiet „Program Solarny” obejmuje
36-miesi´czny Kredyt Solarny z 0%
wk∏adu w∏asnego klienta oraz 45% dop∏atà do kwoty kredytu. Program Solarny to
tak˝e ca∏kowite wyr´czenie klienta w za∏atwieniu niezb´dnych formalnoÊci zwiàzanych z uzyskaniem kredytu i dotacji. Rola
klienta sprowadza si´ do potwierdzenia zain-

teresowania Programem oraz do jednego
spotkania w celu podpisania umów. Sam
monta˝ natomiast jest nieucià˝liwy, bezinwazyjny i trwa z regu∏y ok. 2 dni, nie powodujàc
˝adnych zniszczeƒ i zabrudzeƒ w budynku.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy w przyjazny sposób odpowiedzà
na wszelkie pytania i dokonajà bezp∏atnej wyceny systemu!
Szczegó∏owe informacje znajdziecie Paƒstwo na stronie www.seienergy.pl bàdê bezpoÊrednio u przedstawicieli firmy:
SEI Energy
ul. Husarii 22/1
02-951 Warszawa
Tel: 22 / 885 98 58
0-662-076-976
0-698-263-667

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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Królik – domowa przytulanka
Królik domowy to potomek
europejskiego królika dzikiego. Jego odmiany kar∏owate
trzymane sà jako zwierz´ta
towarzyszàce ludziom. Warto wi´c poznaç choç w przybli˝eniu niektóre choroby
trapiàce te mi∏e puchate zwierzàtka. Najwa˝niejsze choroby wirusowe to myksomatoza i pomór królików.
Myksomatoza królików wywo∏ywana jest
przez wirus z rodziny Poxviridae. Do zara˝enia
dochodzi drogà powietrznà z kurzem, a tak˝e
poprzez owady k∏ujàce. Okres inkubacji trwaç
mo˝e do 10 dni. W postaci ostrej pojawiajà si´
obrz´ki powiek, wyciek surowiczy z oczu, goràczka, obrz´ki koƒczyn, g∏owy (okolica nosa,
uszu), narzàdów p∏ciowych. W ciàgu 48 godzin
królik zdycha. W postaci przewlek∏ej (wyst´pujàcej rzadko) powstajà galaretowate obrz´ki, królik chudnie, ma problemy z oddychaniem i w ciàgu 12–14 dni nast´puje zgon. W postaci p∏ucnej
mamy do czynienia z zapaleniem p∏uc bez wystàpienia obrz´ków. Cz´sto w przebiegu myksomatozy dochodzi do zaka˝eƒ wtórnych (ropne
zapalenie p∏uc). Brak jest leczenia specyficznego. Dlatego te˝ nale˝y zapobiegaç infekcji poprzez szczepienia naszych milusiƒskich.

Pomór królików to równie˝ choroba wirusowa, bardzo zaraêliwa. Rozprzestrzenia si´ poprzez bezpoÊredni kontakt z chorymi osobnikami, pasz´, wod´, kurz, owady k∏ujàce. G∏ównie
chorujà m∏ode osobniki. Objawami postaci
ostrej sà: os∏abienie, wyciek z oczu, nosa,
pyszczka. Potem pojawiç si´ mogà objawy nerwowe (parali˝), sinica, krwawienie z nosa. Przewa˝nie królik pada w ciàgu 12–24 godzin od zara˝enia (nawet gdy brak jest objawów). Tak jak
w przypadku myksomatozy nie ma preparatów
leczàcych t´ chorob´. Jedynà skutecznà ochronà sà szczepienia.
Nasze ma∏e pluszaki mogà równie˝ borykaç
si´ z innymi schorzeniami. Wyst´powaç mogà
u nich ropnie, najcz´Êciej powodowane przez
gronkowiec z∏ocisty (ale te˝ przez inne bakterie).
Sprzyjajà im z∏e warunki utrzymania (np. klatki
z drucianà pod∏ogà) oraz walki mi´dzy osobnikami. Rozwijajà si´ g∏ównie w miejscach urazów. Czasem dochodzi do przerzutów, a nawet
do posocznicy.
Z∏e warunki utrzymania sà przyczynà powstawania owrzodzeƒ skoków. Pod∏o˝em tej choroby mogà byç równie˝ uwarunkowania genetyczne oraz oty∏oÊç.
Nasze króliki nie sà te˝ wolne od grzybic. Najcz´Êciej chorujà osobniki m∏ode. Czynnikami

wywo∏ujàcymi grzybic´ sà: z∏e warunki utrzymania, stres, inne choroby, êle dobrana karma. Objawy to: wy∏ysienia, rumieƒ, ∏amanie si´ w∏osów,
czasem te˝ Êwiàd.
Âwierzb uszny jest najcz´Êciej wyst´pujàcym
paso˝ytem u królików. Powoduje on zapalenie
ucha zewn´trznego, czasem te˝ Êrodkowego. Objawy to: Êwiàd, potrzàsanie g∏owà, wysi´k z ucha,
strupy. Wyst´powaç te˝ mo˝e Êwierzb skórny
powodujàcy bardzo silny Êwiàd, powstawanie
˝ó∏tych strupów i w konsekwencji prowadzàcy
do utraty ow∏osienia. Trzeba pami´taç, ˝e chorobà tà mo˝emy zaraziç si´ od naszego pupila.
Przedstawi∏am Paƒstwu tylko niektóre choroby wyst´pujàce u tych zwierzàt. Leczenie ich nie
zawsze jest skuteczne mimo prawid∏owego rozpoznania. Króliki sà bowiem bardzo delikatne,
wra˝liwe na wiele leków, a wiele preparatów mo˝e powodowaç u nich zatrucia. Dlatego te˝ zawsze przy podejrzeniu choroby nale˝y skontaktowaç si´ z lekarzem weterynarii. Samemu lepiej
nie podejmowaç prób leczenia królika, poniewa˝
mo˝emy pogorszyç jego stan zdrowia.
Katarzyna Zakrzewska
Lekarz weterynarii
Gabinet Weterynaryjny
Stara Mi∏osna, ul. Rubinowa 14
Tel. 22 773 13 89, 604 871 490

Jak pomóc dziecku w nauce j´zyka obcego?
Kto z nas nie zada∏ dziecku pytania: – Skarbie,
czego si´ dziÊ nauczyliÊcie? – i nie us∏ysza∏
w odpowiedzi: – Nic, mamusiu. Czy jednak naprawd´ oznacza to, i˝ nasze dziecko niczego si´
nie nauczy∏o? Otó˝ niekoniecznie. W wieku
przedszkolnym lub wczesnoszkolnym dzieci zazwyczaj tak w∏aÊnie odpowiadajà na podobne
pytania. Jak wi´c upewniç si´, ˝e nasze dziecko
korzysta w pe∏ni z nauki j´zyka obcego w szkole
bàdê na kursach j´zykowych?
Na efektywnoÊç nauki wp∏ywamy nie tylko
podczas zaj´ç, ale te˝ w domu. Rodzice odgrywajà niebagatelnà rol´ w motywowaniu swoich
pociech do dalszej pracy. Do tego nie potrzebu-

jemy zaawansowanej znajomoÊci j´zyka obcego! Weêmy dla przyk∏adu prostà, ale jak˝e budujàcà dla dziecka zabaw´ z j´zykiem „Naucz
mnie, prosz´”. Kiedy prosimy, by nauczy∏o nas
czegoÊ, co samo ju˝ zna, stawiamy dziecko
w bardzo wa˝nej roli nauczyciela, pokazujemy,
ile mo˝emy si´ od niego nauczyç, a jego nauka
nabiera konkretnego sensu.
Chcàc pomóc, musimy byç Êwiadomi, czego
i jak uczà si´ nasze dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnym szkolnym. J´zyka obcego uczà si´
inaczej ni˝ pozosta∏ych przedmiotów. Przyswajajà go niczym j´zyk ojczysty w naturalnych dla siebie okolicznoÊciach. Wczesny start umo˝liwia im
podÊwiadome stosowanie tych samych
technik, których jeszcze niedawno u˝ywa∏y
➤ SPECJALIZUJEMY SI¢ W PRANIU WODNYM: kurtek
opanowujàc j´zyk poli ko∏der puchowych, kocy, narzut, zas∏on i firanek
ski, np. kiedy zgadujà
znaczenie s∏owa z konPRANIE WODNE Z MAGLEM – 10 z∏,
tekstu lub z gestykulaM A G I E L – 6 z ∏ , G A R N I T U R – 3 1 ,8 0 z ∏
cji rozmówcy. Podob➤ Posiadamy us∏ug´ PRANIA CHEMICZNEGO
nie jak w j´zyku ojczy➤ NOWA US¸UGA: pranie dywanów obustronne,
stym dziecko o wiele
metodà „na wskroÊ”, przy u˝yciu du˝ej iloÊci wody
wi´cej rozumie, ni˝ jest
maszynà pioràcà – 17 z∏ za 1m2
w stanie powiedzieç.
By nauka by∏a efekOtwarte w godz.: pn–pt 900–1900, sob 900–1400
tywna, nie mo˝emy
Warszawa-Weso∏a
zapomnieç, i˝ najm∏odtel.
ul. Sezamkowa 30
si najch´tniej i najsku-

LAGUNA – PRALNIA WODNA

888 146 230

teczniej uczà si´, gdy majà do czynienia z intrygujàcym materia∏em. Dlatego np. zagadki czy kalambury wzbudzajà najwi´kszà ciekawoÊç, a rozwiàzywanie ich sprawia olbrzymià przyjemnoÊç.
Mo˝na stosowaç zabawy, które dziecko zna i lubi,
bo cz´sto wykorzystywane sà przez lektora w dobrej szkole j´zykowej. Oto kilka z nich:
• Simon Says. Jedna z najpopularniejszych zabaw. Dziecko wskazuje przedmioty wymieniane w j´zyku angielskim lub wykonuje czynnoÊci, tylko jeÊli polecenie poprzedzone jest s∏owami „Simon says”.
• Kim jestem? Wybieramy osob´, zwierz´,
przedmiot i opisujemy: It’s big. It’s grey. It’s
got four legs. Dziecko lub rodzic stara si´ jak
najszybciej zgadnàç o jakie zwierz´ chodzi.
• Kalambury. Gestami obrazujemy pojedyncze
s∏owa bàdê czynnoÊci. Ciekawym humorystycznym akcentem mo˝e okazaç si´ pokazanie czegoÊ nieudolnie, by dziecko ku radoÊci wszystkich powiedzia∏o: You can’t play the guitar!
Najwa˝niejsze, aby powtórki by∏y dla dziecka
przyjemnoÊcià i dawa∏y mu satysfakcj´. Tak
wi´c pami´tajmy, by oprócz sprawdzania, czy
nasza pociecha systematycznie odrabia prace
domowe i uzupe∏nia zeszyty çwiczeƒ, poÊwi´ciç
chwil´ czasu na efektywnà zabaw´.
Iwona Lejman,
Dyrektor Szko∏y J´zyków Obcych Pro Lingua,
metodyk, lektor, dziennikarz
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Mo˝esz daç dzieciom szcz´Êcie
– zg∏oÊ si´ do Rodzinnego Domu Dziecka w Weso∏ej
Zapewne niewielu z Was wie, ˝e niedaleko
Urz´du Dzielnicy, w g∏´bi lasu znajduje si´ pewien niezwyk∏y dom. Z pozoru zwyczajny budynek, jakich wiele dooko∏a. Tym, co czyni go wyjàtkowym, sà jego domownicy – Paƒstwo Monika i Janusz Kosmowscy oraz dzieci, ale nie dwójka czy trójka, lecz dwunastka wspania∏ych, energicznych i niepowtarzalnych dzieciaków. Razem
od 2009 roku tworzà Rodzinny Dom Dziecka.
Paƒstwo Kosmowscy to ma∏˝eƒstwo z 25-letnim sta˝em pa∏ajàce nieustannym zapa∏em
do pracy, pe∏ne energii i otwartoÊci. Pierwszy
raz z osieroconymi dzieçmi mieli stycznoÊç ju˝
w roku 1994, kiedy to przyj´li pi´cioletniego
ch∏opca. Obecnie majà siódemk´ przyj´tych
oraz szóstk´ swoich w∏asnych dzieci. Dwójka
jest ju˝ doros∏a, mieszka i utrzymuje si´ sama.
Jest to pi´kne Êwiadectwo tego, ˝e wychowankowie rodzinnych domów dziecka w momencie
osiàgni´cia dojrza∏oÊci potrafià byç samodzielni
i odpowiedzialni. Zast´pczy rodzice stajà si´ dla
nich autorytetami, na których mogà i chcà si´
wzorowaç, a to, i˝ sà Êwiadkami prawdziwej mi∏oÊci mi´dzy dwojgiem ludzi powoduje, ˝e sami
chcà zak∏adaç w∏asne rodziny.
Niestety zapa∏ i ch´ci to jedno, a mo˝liwoÊci
i wsparcie od paƒstwa to drugie. Czasami Pani
Monika musi poÊwi´caç wi´cej czasu na typowà
„papierologi´” ni˝ na zajmowanie si´ dzieçmi,
a urz´dnicy jeszcze bardziej wik∏ajà spraw´ po-

przez wywieranie wp∏ywu w majestacie prawa,
aby Kosmowscy sami zrezygnowali nie mogàc
ju˝ utrzymaç siebie oraz rodziny. Powoli likwidowane sà wszelkie dodatki (np. na Âwi´ta, wyprawk´ szkolnà), zmniejszona zosta∏a równie˝
kwota na dziecko z 740 na 660 z∏otych. Aby tych
pieni´dzy by∏o odrobin´ wi´cej, Pan Janusz pra-

cuje na pó∏ etatu jako motorniczy w Tramwajach
Warszawskich. „Moi znajomi i koledzy z pracy
wiedzà, ˝e zajmuj´ si´ dzieçmi od wielu lat. Dziwià si´ w ogóle, jak ja sobie z ˝onà potrafi´
z tym poradziç, bo oni majà jedno, dwoje dzieci
i nie mogà sobie poradziç, a my mamy tyle i jakoÊ sobie tam radzimy. MyÊl´, ˝e to jest kwestia
powolnego wchodzenia w ten temat – zaczynania od jednego dziecka, od dwójki przez szereg
ró˝nego rodzaju kursów, przygotowaƒ”– mówi
mà˝ Pani Moniki. Jest równie˝ forma pomocy

Âwiàteczne akcje w SP 174
Na dwa tygodnie przed Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia w SP 174 zorganizowaliÊmy kiermasz
ozdób Êwiàtecznych. W jego przygotowanie
w∏àczyli si´ nauczyciele, rodzice, babcie i oczywiÊcie uczniowie. Na pi´knie udekorowanym
stole znalaz∏y si´ choinki z makaronu, stroiki
Êwiàteczne, bombki „karczochy”, malowane
i koronkowe anio∏y oraz wiele, wiele innych
wspania∏ych ozdób.
Kiermasz cieszy∏ si´ bardzo du˝ym zainteresowaniem wÊród rodziców. Zebrane pienià˝ki
zostanà wykorzystane na zakup nagród dla
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uczniów, bioràcych udzia∏ w ró˝norodnych konkursach przygotowanych przez szko∏´.
20 grudnia 2011 r. na deskach naszego szkolnego teatru dzia∏y si´ niezwyk∏e rzeczy. Herod kuszony przez diab∏y z piek∏a rodem, szuka∏
sposobu, jak pozbyç si´ nowo
narodzonego dzieciàtka. Anio∏owie z ca∏ych si∏ bronili okrutnemu królowi dost´pu do ma∏ego Jezusa. Dopiero Êmierç
po∏o˝y∏a kres niecnym
zap´dom niegodziwego monarchy, a wszyscy ludzie, ci bogaci
i ci biedni, mogli cieszyç si´ z nadejÊcia Zbawiciela.
Szko∏a to nie tylko lekcje – tak brzmi
jedna z zasad zawartych w ramach programu: rok szkolny 2011/2012 – Rokiem
Szko∏y z Pasjà. Zgodnie z tà zasadà zorganizowaliÊmy zbiórk´ odzie˝y i produktów spo˝ywczych dla podopiecznych
Domu Samotnej Matki „Nazaret” w Warszawie. Odby∏a si´ ona podczas corocznych jase∏ek bo˝onarodzeniowych przy-

z zewnàtrz – np. z parafii OpatrznoÊci Bo˝ej oraz
niektórych szkó∏, lecz to nadal jest za ma∏o.
W zwiàzku z tym powsta∏a oddolna inicjatywa, aby zorganizowaç wolontariat w Rodzinnym
Domu Dziecka w Weso∏ej. Ka˝dy mo˝e si´
w niego w∏àczyç, wystarczy mieç jedynie ch´ci
oraz pomys∏ na zaj´cia (np. gry sportowe, zabawy integracyjne, pomoc w odrabianiu lekcji,
wspólne gotowanie). Nie jest wymagane posiadanie odpowiedniego wykszta∏cenia. To,
na czym nam najbardziej zale˝y, to aby ten wolontariat by∏ regularny. Mo˝liwe, ˝e w ten sposób uda nam si´ odbudowaç w dzieciach zaufanie do drugiego cz∏owieka, utracone ze wzgl´du
na rodziców biologicznych, którzy nie zawsze
przychodzà odwiedziç w∏asne dzieci. Jest siódemka rodziców, lecz na dzieƒ dzisiejszy przychodzi ich tylko troje.
Zg∏oszenia oraz wszelkie pytania prosz´ kierowaç pod adres e-mail: mms.kwiatkowska@
gmail.com.
Zach´camy równie˝ do obejrzenia filmu
promujàcego wolontariat w RDD w Weso∏ej:
www.youtube.com/watch?v=lwiJRhg3-xM.
Przy∏àcz si´ do nas! W ten sposób masz mo˝liwoÊç podarowania dzieciom radoÊci, poczucia
troski i mi∏oÊci, zaufania oraz bezpieczeƒstwa,
które sà dla nich wartoÊciami bezcennymi,
a których zosta∏y pozbawione przez bliskich
w pierwszych latach swojego ˝ycia. W∏aÊnie
dzi´ki Tobie mogà mieç one mo˝liwoÊç powrotu
do normalnego ˝ycia i funkcjonowania oraz odkrywania i pog∏´biania swoich pasji.
Marysia Kwiatkowska

gotowanych przez uczniów naszej szko∏y. Do akcji w∏àczyli si´ nie tylko uczniowie, którzy przygotowali ulotki, plakaty, pakowali i segregowali
zebrane rzeczy, ale przede wszystkim rodzice.
To dzi´ki nim uda∏o si´ zebraç wiele przydatnych

produktów, ubranek dla dzieci, zabawek i dostarczyç je do placówki opiekuƒczej.
Przeprowadzona akcja to jeden ze sposobów
wzbogacajàcy dzia∏alnoÊç naszej szko∏y. Dzi´ki
niej nasi uczniowie uczà si´ wspó∏pracy, zaanga˝owania, a przede wszystkim uwra˝liwiajà si´
na potrzeby innych ludzi.
Danuta Midziak,
Bo˝ena Dawiec,
Ewa Knop
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nio zgiàç nogi ani utrzymaç
równowagi. Póêniej jest nieco lepiej, ale odgrywanie
etiud, których temat proponuje nam Benek, nie
jest wcale takie proste. Musimy na przyk∏ad
wczuç si´ w sytuacj´ cz∏owieka, który znajduje
si´ na pustyni. Jest strasznie goràco, a my nie piliÊmy od trzech dni. Czo∏gamy si´ ostatkiem si∏...
Z potwornà trudnoÊcià odrywamy si´ od pod∏o˝a. Nagle... zauwa˝amy êród∏o wody...
W Êrod´ przez ca∏y dzieƒ próbujemy, próbujemy, próbujemy... Interpretacja tekstu, mowa cia∏a, zaj´cia ruchowe... Wieczorem idziemy do teatru. Ca∏a szko∏a – prawie 100 osób. Zostajemy
zaskoczeni ju˝ na wejÊciu. Stajemy
si´ widzami i jednoczeÊnie uczestnikami balu w operze. Po Horacym
mo˝na si´ by∏o tego spodziewaç. Zobaczyç panià Magd´ od matematyki
jako kobiet´ niezbyt ci´˝kich obyczajów – bezcenne! Póêniej scen´ zaw∏aszczajà inni. Ka˝dy, kto chce, mo˝e pokazaç efekt swojej trzydniowej
pracy. Klasa IIb gimnazjum wystawia
Êwietnà inscenizacj´ wiersza Brzechwy „W∏os w zupie”, moja klasa,
III gimnazjum, przy wspó∏udziale
I LO, pokazuje zbiorowà etiud´,
w której zostaje wykorzystany napisany przez nich wiersz, dzieciaki
z klas I gimnazjum odgrywajà indywidualne etiudki. Na koniec gadamy jeszcze, gadamy, gadamy, jakbyÊmy wierzyli, ˝e w ten sposób uda si´ zatrzymaç na d∏u˝ej te magiczne
chwile, których nie tylko byliÊmy Êwiadkami, ale
w nich uczestniczyliÊmy.
Nast´pnego dnia wracamy do domu. ˚egnamy bia∏e, rozÊwietlone Zakopane i przenosimy
si´ do szarej, deszczowej Warszawy. Wielu mówi, ˝e warto by∏o jechaç te 430 km, ˝eby pozwoliç wydobyç z siebie czàstk´ prawdy, autentycznoÊci, nieudawanych emocji, czyli to, co we
wspó∏czesnym Êwiecie powoli staje si´ towarem
deficytowym...

Warsztaty teatralne w Zakopanem
Z Darkiem, nauczycielem fizyki i informatyki
w Pierwszym Gimnazjum Autorskim i I Spo∏ecznym Liceum Ogólnokszta∏càcym im. Emanuela Bu∏haka w Weso∏ej, przyje˝d˝amy na
Wschodni, gdy jest jeszcze ciemno. Okazuje si´,
˝e na peronie, z którego odje˝d˝a pociàg do Zakopanego, nie jesteÊmy jednak pierwsi. Niektórzy z naszych uczniów ju˝ sà. S∏yszymy zaspane dzieƒ dobry. Powoli zaczynajà schodziç si´
inni. Z walizkami, plecakami, gitarami... Przymierzam kowbojski kapelusz Tytusa. Obok moi
uczniowie Êwi´tujà 16. urodziny swojego kolegi z klasy. Grzesiek zdmuchuje
Êwieczk´ wbità w Êwie˝utkiego pàczka
oblanego s∏odziutkim lukrem... Bijemy
brawo. Nagle ktoÊ krzyczy, ˝eby odsunàç si´ od torów, bo wje˝d˝a pociàg.
Okazuje si´, ˝e nasze wagony sà
na drugim koƒcu peronu. Ruszamy, ciàgnàc walizki i dêwigajàc plecaki. W miar´ sprawnie pakujemy si´ do dwóch zarezerwowanych dla nas wagonów.
Podró˝ up∏ywa spokojnie. Jedni czytajà, inni s∏uchajà muzyki, jeszcze inni
rozmawiajà. Trwa te˝ nieustanne pielgrzymowanie do Warsu. Jeden Horacy
dzielnie pracuje nad tekstem, który
majà zainscenizowaç II i III klasa LO.
Na jego twarzy widaç skupienie, a czo∏o przecina pionowa zmarszczka. Trudno si´ dziwiç. „Bal
w operze” Tuwima nie jest ∏atwym tekstem. Horacy jednak jest zaprawiony w bojach i na pewno wymyÊli coÊ oryginalnego.
Wreszcie Zakopane. Wysiadamy i zapiera
nam dech w piersiach. Ânieg! Prawdziwy Ênieg!
Le˝y na ziemi, pada z nieba! Bia∏o! Có˝ za cudowna odmiana! Jeszcze rano szaro-buro,
a po szeÊciu godzinach niczym w piosence Kabaretu Starszych Panów na ca∏ej po∏aci Ênieg,
w przeró˝nej postaci Ênieg! Có˝ tam, ˝e kó∏ka
walizek zapadajà si´ w bia∏ym puchu. Nagle jakby wstàpi∏a w nas nowa si∏a. W ciàgu dziesi´ciu
minut przemieszczamy si´ do oÊrodka Dafne,
w którym sp´dzimy cztery dni.
Po obiedzie pierwsze zaj´cia z aktorami Teatru Witkacego. Moja klasa zaczyna od interpretacji tekstu z Katarzynà Pietrzyk. Nie jest ∏atwo, choç tekst wydaje si´ dziecinnie prosty.
„Pch∏´ Szachrajk´” Brzechwy zna przecie˝ ka˝dy. Oddaç jednak za pomocà ruchu, gestów, intonacji charakter i intencje postaci, którà si´ gra,
nie jest wcale tak ∏atwo. Choç powtarzamy wielokrotnie kolejne sceny, daleko nam do doskona∏oÊci. Igor i ¸ukasz ciàgle majà k∏opot z opieraniem si´ o wyimaginowany bar, a i ca∏a reszta
zapomina, ˝e jak nic nie mówi, to nadal gra.
Zm´czenie daje o sobie znaç, ale jesteÊmy pewni, ˝e jutro pójdzie nam du˝o lepiej.
We wtorek po Êniadaniu mamy zaj´cia z mowy
cia∏a. Prowadzi je bardzo energetyczna aktorka,
Dorota Ficoƒ. To mi´dzy innymi ona wchodzi
w sk∏ad grupy aktorów, którzy za∏o˝yli Teatr Witkacego. Naszym pierwszym zadaniem jest indywi-

dualne odegranie etiudy polegajàcej na wejÊciu
do pomieszczenia, w którym znajduje si´ grupa ludzi ró˝nie reagujàcych na nasze pojawienie si´.
Pomys∏owoÊç wzrasta wraz z liczbà prób. Osoby
wchodzàce chcà przemknàç si´ niezauwa˝one,
wyznajà na kolanach mi∏oÊç, sprawdzajà bilety...
Te w Êrodku bijà brawo, próbujà usunàç natr´ta,
zaczynajà si´ histerycznie Êmiaç lub udawaç ob∏àkanie... Dorota chwali, mówi, co mo˝na by∏oby
poprawiç, pokazuje, jak da∏oby si´ inaczej zagraç.
Towarzyszy nam nieustajàcy Êmiech. Âmiejemy

si´ sami z siebie. Nie jest wcale ∏atwo otworzyç si´
i pokazaç czàstk´ siebie, którà zazwyczaj skrywamy jak najg∏´biej. Âmiech pomaga. Naprawd´.
Zaczyna si´ ju˝ powoli Êciemniaç, gdy wyruszamy po raz pierwszy na zaj´cia do teatru.
Do tej pory spotykaliÊmy si´ z aktorami w Dafne.
W Witkacym czeka na nas Andrzej Bienias, zwany Benkiem. Wchodzimy przez pi´knà, oszklonà
werand´. Idziemy do szatni, a Andrzej tymczasem biega z mopem, którym wyciera naniesiony
przez nas, ju˝ rozpuszczony Ênieg. W tym miejscu aktor z mopem nie jest niczym dziwnym.
Oprócz grania ca∏y zespó∏ oddaje si´ bardziej
prozaicznym zaj´ciom jak w∏aÊnie sprzàtanie,
sprzeda˝ biletów czy parzenie herbaty dla widzów. Andrzej poprowadzi z nami zaj´cia ruchowe. Poczàtek nie jest ∏atwy. Wypadamy jak banda paralityków, którzy nie sà w stanie odpowied-

Agata G∏asek-Mo˝d˝onek
nauczycielka j´zyka polskiego
w Zespole Szkó∏ Niepublicznych
im. Emanuela Bu∏haka w Weso∏ej

Z cienia w blask
teatralnych reflektorów
Szko∏a Podstawowa 171 od lat realizuje projekty wspó∏pracy mi´dzynarodowej Comenius.
Obecnie wdra˝any jest projekt pod has∏em „Z cienia w blask”. Celem projektu jest poznawanie
w∏asnej kultury i krajów wspó∏pracujàcych, pog∏´bianie znajomoÊci j´zyka angielskiego i innych
j´zyków. W ramach realizacji projektu uczniowie
klas drugich rozwijajà swoje talenty i umiej´tnoÊci
teatralne przygotowujàc przedstawienia, np. w listopadzie „Dary jesieni” dla uczniów i rodziców
naszej szko∏y. Dzieci uczestniczy∏y w warsztatach

teatralnych pt. „Pies i wilk” prowadzonych przez
profesjonalnego aktora. Bra∏y udzia∏ w wycieczce
do Teatru Capitol na spektakl „Wielka przygoda
Ma∏ej Ksi´˝niczki”. Uczniowie majà mo˝liwoÊç
rozwijania aktorskich talentów nie tylko bioràc
udzia∏ w szkolnych przedstawieniach, ale tak˝e
w czasie lekcji, na których przygotowujà i prezentujà scenki dramowe, do których sami tworzà potrzebne rekwizyty.
Ewa Kacprzak
Bogumi∏a Jaroch
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którzy oglàdajà przygotowane
przez m∏odzie˝ wyst´py – dostarczamy radosnych prze˝yç emocjonalnych i estetycznych. Widzom na d∏ugo
utrwali∏y si´ w pami´ci sceny z jase∏ek, spektakl

Nasz szkolny teatr
W Êrodowisku tak ma∏ym jak Weso∏a propozycja zabawy w teatr daje m∏odemu cz∏owiekowi
szanse na rozwój. Promowanie m∏odzie˝owej twórczoÊci amatorskiej jest
alternatywà dla wielu uczniów, a jednoczeÊnie dajemy sygna∏ w lokalnym
Êrodowisku, ˝e gimnazjaliÊci kierujàc
swojà energi´ na tego typu zaj´cia,
mogà stworzyç pozytywny obraz m∏odego cz∏owieka wÊród rówieÊników,
rozwijaç swojà wra˝liwoÊç artystycznà, zdolnoÊç kreowania Êwiata.
W ˝ycie artystyczne Gimnazjum
nr 120 im. Noblistów Polskich od lat zaanga˝owane jest szkolne ko∏o teatralno-taneczne, dzia∏ajàce pod kierunkiem
paƒ: Jadwigi Ros∏oniec i Iwony Kardyna∏. Celem ko∏a jest rozwijanie uzdolnieƒ artystycznych m∏odzie˝y, rozwijanie wyobraêni,
wra˝liwoÊci i inwencji twórczej uczniów, a tym,

„Kochaj Êwiat, kochaj ˝ycie”, prezentacje o treÊciach religijnych i patriotycznych, które mo˝na by∏o oglàdaç w szkole, w koÊciele Opatrznowodne
gaszàce
ogromne p∏omienie
ognia, akcje ewakuacyjne podczas powodzi, obraz p∏onàcego lasu i wiele wi´cej. Prace by∏y wykonane ró˝nymi technikami.
Wraz z panià Gra˝ynà Bany, plastyczkà wspó∏pracujàcà z naszym przedszkolem, do konkursu wybraliÊmy
kilka prac, które zosta∏y przekazane
do Oddzia∏u Zarzàdu Powiatowego.
7 stycznia zosta∏y rozdane nagrody na szczeblu powiatowym. Prace
Robusiaków jak zwykle zosta∏y zauwa˝one. I tak:
Zuzanna Skalmowska otrzyma∏a pierwsze miej-

Robusie to pracusie
Jak co roku póênà jesienià zosta∏ zorganizowany przez w∏adze dzielnicy Mokotów ogólnopolski
konkurs plastyczny pt. „Zapobiegajmy po˝arom”.
Robusiaki prace konkursowe przygotowa∏y wraz

Êci Bo˝ej, w Domu Opieki Spo∏ecznej „Gniazdo
rodzinne” czy w szpitalu w Zagórzu.
Du˝à satysfakcj´ daje uczniom to, ˝e ich artystyczny wysi∏ek s∏u˝y innym. W tym celu przygotowujemy spektakle nie tylko dla doros∏ych,
ale i dla najm∏odszych mieszkaƒców naszej
dzielnicy. Ko∏o teatralne przygotowa∏o dla dzieci
ze szkó∏ podstawowych i przedszkoli inscenizacj´ „Weso∏e historie” oraz spektakl „Królewna Ânie˝ka” (wystawiony w Klubie „KoÊciuszkowiec”). Te formy szkolnego teatru bardzo podoba∏y si´ dzieciom, oprócz dwukrotnego wyst´pu
w „KoÊciuszkowcu” – wystawialiÊmy przedstawienia w SP nr 171 oraz w Przedszkolu „Pod d´bami” i w Przedszkolu 259.
Praca w szkolnym teatrze wyzwala wÊród
m∏odzie˝y inicjatyw´ (sà wspó∏twórcami scenariuszy oraz wspó∏re˝yserami spektakli), uczy
samodzielnoÊci, odpowiedzialnoÊci, pracy zespo∏owej, a jednoczeÊnie daje du˝o satysfakcji
i radoÊci.
Jadwiga Ros∏oniec
sce za prac´ przestrzennà „Akcja-powódê”, a Matylda Brzyzka otrzyma∏a
wyró˝nienie w kategorii przedszkoli.
Mamy nadziej´, ˝e takie inicjatywy zach´cà przedszkolaki do brania udzia∏u
w ró˝nych konkursach, bo przy okazji
Êwietnej zabawy z rodzicami pog∏´biajà wiedz´ o po˝àdanych spo∏ecznie
zachowaniach, uwra˝liwiajà na potrzeby innych oraz dostarczajà wielu
niezapomnianych wra˝eƒ. Naszym
podopiecznym goràco dzi´kujemy
i ˝yczymy dalszych sukcesów.
Ewelina Dobosz
niekonwencjonalnych
pomys∏ów jakich mieli
okazj´ doÊwiadczyç
mali naukowcy. A roboty??? No có˝. Ca∏a paleta – od latajàcych ptaków po strzelajàce pojazdy... Codziennie coÊ innego, ciekawego, w dodatku zbudowanego samodzielnie!

Ferie w Dwuj´zycznej
z rodzicami. Starania dzieci i rodziców przekroczy∏y nasze najÊmielsze oczekiwania. Wszystkie prace zapiera∏y dech w piersi, podziwialiÊmy stra˝aków w p∏omieniach, ich czerwone wozy, w´˝e
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Jak co roku Dwuj´zyczna Szko∏a Podstawowa
nr 1 w Weso∏ej postanowi∏a urozmaiciç swoim
uczniom czas wolny w czasie ferii. Tym wszystkim,
którzy nie wybrali si´ w góry na narty, mog∏aby zagroziç nuda – a to zjawisko w czasie ferii jest wprost
niedopuszczalne!!!
Co prawda spad∏
Ênieg, ale w szkole ju˝
wczeÊniej postanowiono nie czekaç
na kaprysy zimowej
aury. Zaproponowano
wi´c uczniom ciekawe
doÊwiadczenia naukowe oraz nowatorskie zaj´cia z robotyki.
Wibrujàce spr´˝yny,
wybuchajàce wulkany,
samodzielnie skonstruowane wyrzutnie
z balonów... to tylko
nieliczne przyk∏ady

I jak tu w przysz∏oÊci nie zostaç konstruktorem, prawda?
Dwuj´zyczna Szko∏a
Podstawowa nr 1 w Weso∏ej
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z tym wewn´trzny problem (np. ma
system wartoÊci, który nakazuje mu
wspieraç pracowników niezale˝nie od
tego, jak pracujà i ile kolejnych szans
zmarnowali). Cz´sto na coachingu okazuje si´, ˝e nie da si´ oddzieliç wyznawanych prywatnie wartoÊci od tego, co robimy w pracy (bo
przecie˝ i na p∏aszczyênie prywatnej, i na p∏aszyênie s∏u˝bowej jesteÊmy przede wszystkim ludêmi,
którzy kierujà si´ w ˝yciu takimi a nie innymi zasadami, majà okreÊlony stosunek do danej sprawy).
W ten sposób praca z coachem pomaga w procesie poszerzania ÊwiadomoÊci, choç na innym
poziomie ni˝ w psychoterapii.
Kto decyduje si´ na coaching?
Zdarza si´, ˝e przychodzà indywidualni klienci, którzy chcà coÊ poprawiç w swoim ˝yciu.
Lepiej zrozumieç partnera czy zastanowiç si´,
dlaczego nagle chcà zmieniç prac´, majà dylemat zwiàzany z jakàÊ sprawà (tutaj pula tematów
jest nieograniczona). Zdarzajà si´ równie˝ firmy,
które finansujà swoim pracownikom coaching,
chcàc zwi´kszyç ich potencja∏.
Jak wyglàda praca z coachem? W sporcie
trener decyduje o rytmie dnia, stylu myÊlenia
i diecie zawodnika, a w tym przypadku?
RzeczywiÊcie, coaching wyrós∏ z metod pracy
ze sportowacami. Trenerem sportowca nie musi byç doÊwiadczony sportowiec, a managera
– manager. Istotne jest to, ˝eby zrozumieç drugà
osob´. Kiedy coÊ nas uwiera i nie jesteÊmy
w stanie rozwiàzaç tego przez rozmow´ z szefem czy rodzinà, warto zwróciç si´ do coacha.
Coaching jest pewnego rodzaju towarzyszeniem
w podró˝y, ale z pe∏nà uwagà, z empatià, ze zrozumieniem tego, co dzieje si´ po stronie klienta.
Podczas pracy z coachem umawiamy si´
na okreÊlonà, na przyk∏ad pi´ç czy szeÊç, liczb´
spotkaƒ na dany temat. Czasem ju˝ po trzeciej
sesji pytam, czy warto dalej si´ spotykaç. JesteÊmy umówieni na wi´cej, ale obydwoje czujemy,
˝e sprawa jest ju˝ rozwiàzana, a klient jasno wyra˝a ch´ç zamkni´cia tego tematu. Zdarza si´
wi´c, ˝e coachingi koƒczà si´ wczeÊniej. Nawet
jedna rozmowa potrafi niekiedy wystarczyç, ˝eby
osiàgnàç sukces. Natomiast w innych przypadkach okazuje si´, ˝e okreÊlona liczba spotkaƒ jest
za ma∏a i klient domaga si´ kolejnych. Coaching
to bardzo elastyczna metoda i w tym tkwi jej urok
i efektywnoÊç. Ta elastycznoÊç to: rytm spotkaƒ,
d∏ugoÊç trwania sesji, liczba spotkaƒ i tematyka.
Po czym si´ zorientowaç, ˝e coacha nale˝y
zmieniç?
Nale˝y tak zrobiç, je˝eli czujemy, ˝e wspólna praca nie posuwa si´ do przodu i nic nam nie
daje. Tak˝e wtedy, gdy mamy poczucie, ˝e coach
zajmuje si´ w∏asnymi tematami i wizjami, albo
jego osobowoÊç po prostu nam nie odpowiada.
Klienci poÊwi´cajà na wspó∏prac´ pieniàdze
i czas. W trudnej sytuacji zach´cam do powiedzenia wprost: nie pasuje mi to i chc´ to zmieniç.
Czasem to coach nie przyjmuje klienta, z ró˝nych powodów (np. uwa˝a, ˝e problematykà
klienta powinni zajàç si´ inni specjaliÊci, albo
uwa˝a, ˝e nie jest w stanie pomóc klientowi

Pomagam uk∏adaç ˝yciowe puzzle
Wywiad z Beatà Kobrzyƒskà – psychoterapeutà, trenerem, coachem
Przed wizytà u lekarza ludzie szukajà o nim informacji wÊród znajomych i w Internecie, czy tak
samo warto robiç przed wizytà u psychologa?
OczywiÊcie, wybierajàc placówk´, warto sprawdziç, co to za instytut, kiedy powsta∏, jakie osoby
zatrudnia i czy te osoby sà superwizowane, czyli
majà sta∏y kontakt z zawodem. Wa˝nym elementem jest pierwsza konsultacja. Od razu mo˝emy
sprawdziç, chocia˝by czy gabinet nam odpowiada
i czy dobrze porozumiewamy si´ z terapeutà.
Niektóre osoby sà po prostu w kryzysie, potrzebujà pomocy i udajà si´ do pierwszego znalezionego oÊrodka, który dysponuje terapeutami. Chcà
jedynie otrzymaç szybkà pomoc. Sà te˝ jednak tacy, którzy wydeptali ju˝ kilka Êcie˝ek, sprawdzili
ró˝ne opcje i chcà mieç specjalist´, który ich
wyleczy, bo poprzedni nie do koƒca im pomóg∏.
Wtedy zaczynajà si´ przeszukiwanie forów i wypytywanie znajomych. To jest droga ludzi ju˝ nieco
zorienotwanych, a czasem ludzi uciekajàcych od
problemu. Bardziej zainteresowanych tym wypytywaniem ni˝ w∏asnym problemem.
Na co zwróciç uwag´, aby zyskaç pewnoÊç,
˝e zostanie nam zapewniona odpowiednia
jakoÊç us∏ug?
Pschychoterapia to jest metoda leczenia. Nie ka˝dy psychoterapeuta musi byç psychologiem. W instytutach pracujà i psychologowie, którzy udzielajà
porad psychologicznych i psychoterapeuci.
Psychoterapeuci najpierw sà szkoleni i superwizowani, czyli ca∏y czas ktoÊ nadzoruje i wspiera ich w dzia∏aniu. Bardziej doÊwiadczeni sà ju˝
certyfikowani, czyli ukoƒczyli czteroletnie szkolenie i sà ju˝ po albo w trakcie w∏asnej psychoterapii. Wa˝ne sà wi´c trzy elementy: szkolenie,
superwizja i psychoterapia.
Na czym polega praca z psychologiem?
Na rozmowie. To jest podstawowe narz´dzie,
które sprawia, ˝e kontakt leczàcy zaczyna byç ludzki. Niektórzy uwa˝ajà, ˝e mogà przecie˝ rozmawiaç
z przyjació∏mi – za darmo i przy kawie, ale podczas
rozmowy z psychologiem jest inaczej, bo nasz rozmówca nie koncentruje si´ na w∏asnych problemach. Natomiat na towarzyskich spotkaniach bywa
ró˝nie, np. gdy jedna osoba zaczyna mówiç o problemie, druga podchwytuje temat i zaczyna mówiç
o nim w odniesieniu do siebie. Psycholog czy psychoterapeuta tak nie postàpi. Profesjonalizm nakazuje mu koncentrowaç si´ na pacjencie i nie narzucaç w∏asnych problemów i w∏asnej wizji sprawy.
Ile czasu trwa wspó∏praca z psychologiem?
Po czym si´ zorientowaç, ˝e ju˝ osiàgn´∏o si´
jakieÊ efekty?
Bardzo wa˝ne sà pierwsze konsultacje, które
majà na celu zdiagnozowanie problematyki pacjenta i ustalenie zasad wspó∏pracy. To od jednego
do trzech 50-minutowych spotkaƒ. Po nich jest
proponowana d∏ugoÊç w∏aÊciwej terapii. Terapia
którtkoterminowa trwa trzy miesiàce. To dwanaÊcie cotygodniowych spotkaƒ dotyczàcych jakiejÊ
problematyki. W przypadku wi´kszych trudnoÊci
terapia mo˝e byç d∏ugoterminowa, cz´sto nieokre-

Êlona czasowo. Proces koƒczenia terapii równie˝
jest rozciàgni´ty w czasie, nawet do pó∏ roku. Jest
to wa˝ny okres, w którym psychoterpeuta wspiera swojego pacjenta w rozumieniu i podsumowywaniu ca∏ego procesu psychoterapeutycznego.
Nie nale˝y przerywaç terapii, czy uciekaç z niej,
nale˝y odpowiednio zakoƒczyç to doÊwiadczenie
i zamknàç pewien etap w swoim ˝yciu.
Cz´sto na spotkaniach ludzie mówià o trudnych, intymnych sprawach. Jakie w tym kontekÊcie powinny byç w∏aÊciwe relacje pomi´dzy psychologiem a pacjentem?
W profesjonalnej sytuacji nie wchodzà w gr´
˝adne towarzyskie relacje. Nawet prezenty sà sprawà dyskusyjnà. Psychoterapeuta wykonuje swój
zawód, czyli leczy pacjenta, który przyszed∏ umówiony na okreÊlonà godzin´. W zwyk∏ej pracy zdarzajà si´ wspólne lunche czy spotkania biznesowe.
W psychoterapii tego nie ma, jest zawsze gabinet
– to samo miejsce, ta sama godzina, wyznaczony
rytm pracy. Wa˝na jest tak˝e sama op∏ata za spotkanie, która przypomina, ˝e mamy do czynienia
z us∏ugà, a nie ze spotkaniem towarzyskim.
Czego si´ spodziewaç po cyklu wizyt u psychologa? Czy tak jak u lekarza problem znika
ca∏kowicie lub prawie ca∏kowicie?
W psychoterapii leczona jest dusza, wi´c nie
wszystko jest po prostu widoczne. Najwa˝niejsze
jest poczucie poprawy nastroju i relacji z otoczeniem. Cz´sto tematem spotkaƒ terapeutycznych
jest odczuwanie siebie w Êwiecie i w relacjach
z innymi ludêmi. Je˝eli zaczynamy czuç si´ lepiej,
zaczynamy rozumieç, dlaczego reagujemy
w okreÊlony sposób w konkretnych sytuacjach,
to sà oznaki, ˝e terapia idzie w dobrym kierunku.
Zajmuje si´ Pani nie tylko pomocà psychologicznà. Jest Pani równie˝ coachem i trenerem. Na czym polega ta praca?
Pomoc psychologiczna jest zwiàzana z leczeniem. Druga sfera rozwoju osobistego to szkolenia: indywidualne (coaching) lub grupowe
(warsztaty i szkolenia).
Czasem w coachingu klient wie, ˝e posiada potencja∏, ale z jakiegoÊ powodu jest zablokowany
i potrzebuje porozmawiaç z kimÊ z zewnàtrz.
Szkolenia to propozycja pracy dla grup (zorganizowanych lub dla indywidualnych klientów). Szkolenia trwajà 1–2 dni, podczas których uczestnicy
wzbogacajà swojà wiedz´ oraz çwiczà umiej´tnoÊci z danej tematyki (np. z zakresu asertywnoÊci,
komunikacji, skuteczniejszego planowania czasu,
radzenia sobie ze stresem). Na szkoleniach k∏adzie
si´ nacisk na wiedz´ i zdobywanie umiej´tnoÊci
przez doÊwiadczenia. W coachingu wa˝na jest
tak˝e postawa i wartoÊci, jakimi kieruje si´ klient.
Dlaczego szkolenia to tak˝e rozwój osobisty?
Cz´sto na szkoleniu dotyczàcym spraw zawodowych okazuje si´, ˝e dla rozwiàzania problemu
istotne sà równie˝ sprawy osobiste. Coaching dotyka wartoÊci. Kiedy na przyk∏ad manager ma problem, ˝eby przekazywaç pracownikowi nieprzyjemne informacje, mo˝e to wynikaç z faktu, ˝e ma

cd. na str. 25 ➽

23

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

24

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

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
➽ cd. ze str. 23
w jego problemie). To wa˝ne, aby coach umia∏
powiedzieç: to nie jest mój obszar, nie umiem ci
pomóc, ale mog´ ci poleciç innà osob´.
W tym zawodzie etyka jest szczególnie wa˝na. Nie nale˝y pracowaç, wykonywaç us∏ug za
wszelkà cen´. Ta praca cz´sto dotyka spraw intymnych. Nale˝y si´ zastanowiç, czy ja – coach
podo∏am, czy umiem pomóc drugiej osobie. To
przecie˝ za pomaganie dostajemy pieniàdze.
Czy po zakoƒczeniu wspó∏pracy trener dostaje informacje, ˝e rzeczywiÊcie pomóg∏
swoim klientom?

Czasem po jakimÊ czasie, na przyk∏ad po kilku miesiàcach, organizuje si´ spotkanie (follow
up) s∏u˝àce przeçwiczeniu tego samego materia∏u i rozmowie, co si´ po drodze dzia∏o. Od niektórych klientów otrzymuj´ e-maile z informacjami, w jaki sposób coaching pomóg∏ im w podejmowaniu ró˝nych ˝yciowych decyzji. Czasem przychodzà do mnie klienci, którym zosta∏am polecona. Dobrze jest dowiedzieç si´, ˝e
ktoÊ jest zadowolony ze wspólnej pracy ze mnà.
Czy ma Pani czasem poczucie, ˝e czyni coÊ
dobrego, ˝e pomaga ludziom?
Zdarza mi si´ takie poczucie, ˝e komuÊ pomog∏am, ale zawsze w odniesieniu do konkretnych

Kàcik stylistki

Pierwsze kroki w makija˝u
Podstawowymi funkcjami makija˝u sà upi´kszanie, korekta niedoskona∏oÊci, piel´gnacja skóry i ochrona przed szkodliwymi czynnikami zewn´trznymi. Nowoczesny makija˝ codzienny powinien byç prosty i nierzucajàcy si´ w oczy, chodzi o to, ˝eby pierwszym elementem, który si´ zauwa˝a, by∏a natruralnie wyglàdajàca twarz. Paleta
kolorystyczna kosmetyków powinna byç dopasowana do cery i zmieniaç si´ wraz z porami roku, dostosowujàc si´ do zmian odcienia skóry.
Podstaw´ makija˝u tworzà: podk∏ad (fluid),
puder i korektor. Podk∏ad stanowi pierwszà
warstw´ (po kremie nawil˝ajàcym), którà nak∏ada si´ na skór´ twarzy. Ma on za zadanie,
obok wyrównania kolorytu, uj´drniç i nawil˝yç
skór´, oraz ochroniç jà przed czynnikami zewn´trznymi. Podk∏ady sk∏adajà si´ z dwóch
podstawowych komponentów: bazy wodno-t∏uszczowej (lub t∏uszczowej) oraz pigmentu.
Im wi´ksza jest zawartoÊç pigmentu w produkcie, tym wi´ksze ma on w∏aÊciwoÊci kryjàce. Przy dobieraniu podk∏adu nale˝y kierowaç si´ rodzajem cery i jej kolorytem oraz
kondycjà skóry. Cery suche potrzebujà podk∏adów nawil˝ajàcych, cery t∏uste matujàcych, cz´sto mocniej kryjàcych, a cery dojrza∏e liftingujàcych i o w∏aÊciwoÊciach anty-aging.
Najwi´kszà
trudnoÊç sprawia jednak dobór odpowiedniego koloru. I tu
wa˝na uwaga,
kolor podk∏adu
dobieraj zawsze
w Êwielte dziennym, a nie
sztucznym. WyDobór podk∏adu
brane w sklepie
kolory testuj na niepomalowanej cz´Êci twarzy
w okolicy ˝uchwy, wyjdê na zewnàtrz, na Êwiat∏o
dzienne i sprawdê jak harmonizuje ze skórà. Podk∏ad powinien zlewaç si´ z kolorem skóry, nie powinien byç widoczny. Nigdy nie dobieraj koloru
na r´ce. Ma ona inne zabarwienie ni˝ twarz. Cz´stym b∏´dem wielu dziewczyn i m∏odych kobiet

jest stosowanie podk∏adu o wiele ciemniejszego
ni˝ naturalny kolor skóry, co w konsekwencji
przynosi op∏akany skutek.
Drugi niezb´dny produkt to korektor. Pomaga
zatuszowaç niedoskona∏oÊci cery, zaczerwienienia, zasinienia, wypryski, cienie pod oczami.
Wyst´puje w ró˝nych kolorach, w postaci kremu, p∏ynu, emulsji, sztyftu lub pudru w kamie-

Przed makija˝em i po makija˝u

przypadków. Przypominam sobie, ˝e jakaÊ osoba
przed spotkaniami ze mnà by∏a taka, a po nich
sta∏a si´ troch´ inna i inaczej postrzega Êwiat. Obserwowanie tej zmiany jest dla mnie wa˝ne.
Jednak nie mam z∏udzeƒ. Najwi´kszy wp∏yw ma
na nas... ˝ycie, które nas otacza – rodzina, firma czy
dom, nie tylko wspó∏praca z trenerem czy coachem.
Trener, coach tylko wspiera nas w dzia∏aniu.
Czasami zdarza mi si´ czuç dobrym puzzlem
w tej uk∏adance. To w∏aÊnie sprawia, ˝e chc´ ten
zawód wykonywaç.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Dzi´kuj´.
Red.
wszystkich twarzach kobiet. Do malowania oczu
potrzebujesz dwóch lub trzech cieni. Jeden jaÊniejszy, tzw. bazowy do rozjaÊniania, drugi poÊredni oraz ciemniejszy do kszta∏towania oka.
Kolor to kwestia indywidualna, dobierasz go do
oczu bàdê garderoby. Rodzaj tuszu do rz´s wybierasz w zale˝noÊci od okolicznoÊci. W sytuacji, kiedy wiesz, ˝e tusz mo˝e si´ rozmazaç,
stosuj wodoodporny, na co dzieƒ raczej zwyk∏y.
Wi´kszoÊç Polek wybiera naturalne kolory pomadek, nie nale˝y jednak baç si´ odwa˝niejszych barw. Bardzo cz´sto pomalowane usta sà
jedynym akcentem kolorystycznym na twarzy.
Jeszcze jedna wa˝na uwaga: dobierajàc kolor pomadki patrz na kolor swoich z´bów, jeÊli masz bia∏e podkreÊl je np. kolorem czerwonym, jeÊli ˝ó∏tawe, unikaj kolorów z refleksem ˝ó∏ci, np. koralowych lub w odcieniach pomaraƒczy. Uzupe∏nieniem jest uwielbiany przez wiele kobiet b∏yszczyk.
Makija˝ jest rzeczà bardzo indywidualnà.
Musi byç dostosowany do okazji, pory dnia,
aktualnej potrzeby i wieku. Choç trendy
w makija˝u zmieniajà si´ dwa razy w roku,
powinnaÊ poszukiwaç kolorystyki, która
podkreÊli indywidualne cechy twojej twarzy,
uwydatni to, co pi´kne i oryginalne.
˚ycz´ powodzenia! W nast´pnym miesiàcu „Piel´gnacja cery na wiosn´”.

niu. W okolice oczu stosuj delikatniejsze korektory, w postaci emulsji lub p∏ynów, pozosta∏e zaÊ
Ma∏gorzata Grabczyƒska
na inne cz´Êci twarzy.
wiza˝ystka
Trzeci produkt niezb´dny do wykonania makija˝u to puder. Utrwala on podk∏ad i likwiduje
Dzi´kuj´ Marzenie za udzia∏ w sesji zdj´ciowej.
nadmierny po∏ysk twarzy. Na∏o˝enie pudru u∏atwia u˝ycie kosmetyków o pudrowej konsystencji, które na samym podk∏adzie nie
rozprowadzajà
si´
równomiernie.
W-wa Wesoła, ul. Trakt Brzeski 29, pon.-pt. 11.00 - 19.00, sob. 10.00 - 14.00
Na tak przygotowanà twarz mo˝esz nanieÊç: ró˝ na policzki,
cienie na powieki, tusz
na rz´sy oraz pomadk´ na usta. Do podkreÊlania policzków najlepiej stosuj ró˝ w kolorze ró˝owo-brzoskwiniowym. Kolor ten
10% RABATU w lutym – na hasło „wiadomoÊci”
pi´knie wyglàda na
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Listy do redakcji
Lekarski protest
Szanowna Redakcjo,
z ogromnym oburzeniem przeczyta∏am artyku∏ Pani Doroty Wroƒskiej w styczniowym wydaniu „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Pani Dorota wyrazi∏a w nim bardzo jednostronnà w mojej ocenie opini´ na temat protestu lekarzy. W swoim artykule wyraênie zachwala zachowanie pewnej grupy lekarzy (na szcz´Êcie wi´kszoÊç medyków w proteÊcie nie bierze udzia∏u),
którzy z zadowoleniem przybijajà na receptach
pieczàtki „Refundacja leku do decyzji NFZ”. Nie
jest tajemnicà, ˝e Pani Wroƒska ma w swojej rodzinie cz∏onka wy˝ej wymienionej grupy zawodowej i pewnie dlatego rozpowszechnia ich zdanie na
ten temat. Chcia∏abym, aby czytelnicy naszej lokalnej gazety oraz wszyscy popierajàcy ów protest
poznali opini´ zwyk∏ych obywateli, pacjentów i innych grup zawodowych, dlatego prosz´ o umieszczenie mojego listu na ∏amach naszej gazety.
Jestem przedsi´biorcà, prowadz´ na terenie
Weso∏ej w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà.
W zwiàzku z zawodem, który wykonuj´, ponosz´
ogromne ryzyko p∏acenia kar pieni´˝nych, skarbowych. Informuj´, ˝e jako sprzedawca ponosz´ odpowiedzialnoÊç karnà i pieni´˝nà za b∏´dne wystawienie faktury VAT, p∏ac´ wysokie kary za niewydanie do r´ki paragonu zakupu za bu∏k´ czy past´
do z´bów. Musz´ Êledziç ustawy i sprawdzaç, ile
procent podatku VAT majà sprzedawane przeze
mnie produkty. Nie mog´ tak˝e wystawiç faktury
na „fa∏szywego” odbiorc´, tzn. zanim wypisz´ faktur´, musz´ upewniç si´, czy ów klient istnieje
w rejestrze przedsi´biorców. Nal´˝´ do takiej
grupy zawodowej, która ponosi odpowiedzialnoÊç
karnà nawet za wyrzucenie Êwietlówki do kosza.
Tymczasem lekarze nie chcà ponosiç ˝adnej
odpowiedzialnoÊci, najwyraêniej chcà byç bezkarni kosztem zwyk∏ych podatników. NieznajomoÊç prawa nie zwalnia od jego zastosowania.
JeÊli nasi lekarze nie chcà traciç czasu na przeszukiwanie listy leków refundowanych i nie zamierzajà ponosiç ryzyka zawodowego, proponuj´
ka˝demu z w∏asnych Êrodków zakupiç komputer
i program do wystawiania recept. K∏opot b∏´dnie
wystawionej recepty zniknie w mgnieniu oka.
W imi´ dobra obywateli popieram ustaw´ refundacyjnà oraz ˝àdam wprowadzenia kas fiskalnych w prywatnych gabinetach lekarskich.
DoÊç korupcji wÊród lekarzy!!!

spojrzeç na zdj´cia
– Êruby odstajà od
s∏upa na ok. 10 cm,
przewa˝nie w stron´
szerszego chodnika
i w dodatku ostrym
koƒcem na zewnàtrz
(tak jakby nie mog∏yby byç zamontowane
okràg∏ym
∏bem na zewnàtrz)
i to na wysokoÊci
buzi przedszkolaka
(które nie zawsze
spokojnie w´drujà
na spacerach) i r´ki
przechodnia doros∏ego. Sama raz si´ o nie o ma∏o co nie skaleczy∏am, bo mija∏am si´ z przechodniem idàcym z przeciwka i za bardzo ustàpi∏am. Byç mo˝e „energetyka” jest nietykalna...
Imi´ i nazwisko autorki
do wiadomoÊci redakcji
***
Urzàd Dzielnicy Warszawa-Weso∏a NIE JEST
„pogrà˝ony w letargu” – jak sugeruje autor
listu do redakcji z poprzedniego numeru.
Jako w∏aÊciciel posesji opisanej w „LiÊcie do
redakcji” z poprzedniego numeru „WiadomoÊci
Sàsiedzkich”, chcia∏bym zdementowaç nieprawdziwe informacje, a tak˝e obraêliwe pomówienia
pod adresem moim oraz Urz´du Dzielnicy, zawarte w cyt. „liÊcie do redakcji”.
Otó˝ kolejno odnoszàc si´ do „tez” autora listu, nieprawdziwa jest informacja o rzekomym
„zaw∏aszczeniu” przeze mnie „sporego pobocza”. Rzekome „zaw∏aszczenie” to nic innego
jak uporzàdkowanie wàskiego paska ziemi
wzd∏u˝ mojej posesji (poboczy nie ma, gdy˝ droga nie jest wytyczona), przy czym wykonane to
zosta∏o zgodnie z pisemnà zgodà hipotecznego
w∏aÊciciela tego terenu. WczeÊniej zalega∏y tam
Êmiecie (regularnie przeze mnie uprzàtane), porasta∏y zielska, a po opadach b∏oto, i nikt nie zadba∏ o czystoÊç i estetyk´ tego miejsca.

Mieszkanka Weso∏ej
***
Niebezpieczne s∏upy
W sierpniu sk∏ada∏am w Urz´dzie Dzielnicy
Weso∏a informacj´ o niebezpiecznych s∏upach,
które zosta∏y postawione pod koniec roku 2010
na ul. Sikorskiego, od 1. Praskiego Pu∏ku. Zwraca∏am uwag´, ˝e êle za∏o˝one Êruby mogà byç
przyczynà wypadku.
Kuriozalne jest to, ˝e ktoÊ to w ogóle odebra∏ jako dobrze zrobionà prac´. I niestety do tej pory
nie ma ˝adnej reakcji, ˝adnej przeróbki. Prosz´
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dzi parkujà swoje samochody (ok. 60 pojazdów)
w miejscach w∏aÊciwych, bez ∏amania przepisów.
Nieprawdziwa jest informacja, ˝e rzekomo
„mieszkaƒcy ul. Fio∏ków zmagajà si´” – podobno
– ze mnà. Nikt z mieszkaƒców do mnie nie przyszed∏ z jakimikolwiek pytaniami czy uwagami
w sprawie robionych przeze mnie porzàdków, a po
ich przeprowadzeniu – wi´kszoÊç sàsiadów z ul.
Fio∏ków, z którymi mia∏em okazj´ rozmawiaç, wyra˝a∏a zadowolenie z powodu wykonanych przeze
mnie prac porzàdkujàcych. Interwencja w Urz´dzie jest inicjatywà kilku pojedynczych osób,
które dzia∏ajà bez poparcia wi´kszoÊci mieszkaƒców ul. Fio∏ków, choç si´ na nich powo∏ujà.
Nieprawdziwa jest informacja o rzekomym „letargu” Urz´du Dzielnicy. Przeciwnie – Urzàd Dzielnicy Weso∏a by∏ niezwykle aktywny w tej sprawie,
co wyrazi∏o si´ wielokrotnymi wizytami ró˝nych
przedstawicieli Urz´du, obfità korespondencjà,
spotkaniami z Burmistrzem, Zast´pcà Burmistrza
oraz z Przewodniczàcym Rady Dzielnicy, a tak˝e
innych instytucji i organizacji, do których by∏y kierowane donosy przez „˝yczliwego” sàsiada.

Nieprzepisowe parkowanie na ul. Fio∏ków
Nieprawdziwa jest informacja, ˝e w miejscu
tym parkowa∏y „m∏ode mamy”. Przeciwnie, nie
by∏y to „m∏ode mamy”, ale g∏ównie panowie, których wieku nie b´d´ komentowa∏. Ponadto parkowanie przy mojej posesji odbywa∏o si´ z ra˝àcym
naruszeniem przepisów kilku ustaw, o czym Urzàd
zosta∏ powiadomiony. Prawie wszyscy inni sàsie-

Uporzàdkowany podjazd do bramy
Mo˝na by tylko zadaç pytanie – czy Urzàd by∏
i jest równie aktywny we wszystkich przypadkach rzeczywistego i cz´sto daleko idàcego naruszenia prawa w zakresie samowoli budowlanych i ingerencji w drog´ publicznà na terenie
Starej Mi∏osny – co jest zjawiskiem powszechnym od lat, gdy˝ z braku Êrodków finansowych
i zdolnoÊci przerobowych Urz´du – mieszkaƒcy
powszechnie porzàdkujà bezpoÊrednie otoczenie
swoich posesji, nie chcàc ˝yç w b∏ocie i brudzie.
Pozostaje mieç nadziej´, ˝e Urzàd wyka˝e si´
co najmniej równie wielkà aktywnoÊcià i stanowczoÊcià w dzia∏aniu, gdy wskazane zostanà
rzeczywiste przypadki ∏amania prawa, i to
w sposób zagra˝ajàcy bezpieczeƒstwu ˝ycia
i zdrowia mieszkaƒców, co wg moich informacji
ma miejsce, i co ju˝ zg∏osi∏em do Urz´du.
Na koniec – obraêliwa jest sugestia autora „listu do redakcji” o rzekomym wywo˝eniu przeze
mnie Êmieci „do lasu”. W nast´pstwie donosu
sàsiada zosta∏o to dok∏adnie sprawdzone przez
w∏aÊciwy wydzia∏ Urz´du, wi´c okaza∏em
wszystkie stosowne dokumenty dot. wywozu
Êmieci, m.in. umow´, faktury itd.
Mog´ te˝ zapewniç, ˝e nigdy w ˝yciu nie rzuci∏em nawet biletu tramwajowego na ulic´ (bo tak
mnie nauczyli rodzice), a jeÊli autor „listu do redakcji” jest ciekaw, co i gdzie wo˝´ swoim samochodem, to zapraszam do zadania mi tego pytania
osobiÊcie – wówczas i odpowiem mu, i poka˝´,
aby zaspokoiç t´ ciekawoÊç i rozproszyç niepokój.

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Koƒczàc komentarz – ubolewaç tylko mog´, ˝e
z ˝adnà ze spraw, trapiàcych autora „listu do redakcji” – nie zwróci∏ si´ on bezpoÊrednio do mnie, gdy˝
wówczas móg∏bym udzieliç mu informacji i rozwiaç
wàtpliwoÊci bez poÊrednictwa „WiadomoÊci Sàsiedzkich” i bez udzia∏u szerokiego grona czytelników.
Autorowi „listu do redakcji” dzi´kuj´ za obywatelskà postaw´ i trosk´, lecz zamiast podglàdania
sàsiadów i pisania donosów do urz´dów – zapraszam do wspó∏dzia∏ania na rzecz poprawy estetyki i bezpieczeƒstwa wspólnej przestrzeni.
Imi´ i nazwisko autora
do wiadomoÊci redakcji
Ju˝ troch´ na tym Êwiecie prze˝y∏em, ale ciàgle
sà sprawy, którym nadziwiç si´ nie mog´. Tak te˝
jest z trawniczkiem przy ul. Fio∏ków, który od poprzedniego numeru sta∏ si´ sta∏ym goÊciem na naszych ∏amach. A co mnie zadziwia najbardziej? Otó˝
to, jak mo˝na dorobiç wznios∏e teorie dla obrony
w∏asnego interesu... A sprawa jest prosta. Nowy
w∏aÊciciel domku ma problemy, bo co jakiÊ czas
ktoÊ z ma∏o kulturalnych sàsiadów zastawia mu
wjazd na posesj´. OczywiÊcie ∏amie prawo i dobrosàsiedzkie zwyczaje. Co wi´c najlepiej zrobiç? Podbiç stawk´. Nielegalnie, bez wymaganego zg∏oszenia, bez zgody zarzàdcy drogi, jakim jest Urzàd
Dzielnicy Weso∏a, bez konsultacji z sàsiadami tworzy
si´ samowol´ budowlanà, zaw∏aszczajàc sobie 1,5metrowy pas drogi publicznej. I na dodatek nara˝a
si´ jej u˝ytkowników na ryzyko uszkodzenia samochodów, budujàc wokó∏, skàdinàd eleganckiego,
trawniczka z ˝ywop∏otem, prawie 20 cm wysokoÊci
kraw´˝nik... A potem liczàc na metod´ faktów dokonanych, próbuje si´ przekonaç wszystkich, ˝e tak
jest ∏adniej, ˝e skoro ju˝ jest to mo˝e zostawiç, ˝e
inni tez tak robià itp. Czytajàc powy˝szy list chyl´
czo∏a przed mistrzostwem PR-u. Jak zaw∏aszczenie
sporej cz´Êci pasa drogowego mo˝na nazwaç „uporzàdkowaniem”. Jak wiedzàc, ˝e hipoteczny w∏aÊciciel nie jest zarzàdcà drogi mo˝na si´ podpieraç jego zgodà. Jak ∏adnie mo˝na manipulowaç statystykà osób, którym celowo i z premedytacjà chcia∏o si´
odebraç mo˝liwoÊç parkowania w pobli˝u w∏asnego
domu. Jak ze zwyk∏ej samowoli budowlanej mo˝na
uczyniç powszechnie podziwiany czyn spo∏eczny.
Faktem jest za to, ˝e od pewnego czasu Urzàd
Dzielnicy w tej sprawie nie jest w letargu. Zarówno ja, jako Przewodniczàcy Rady, jak i Burmistrzowie, a pewnie jeszcze sporo innych osób jest an-

ga˝owanych i poddawanych naciskom, by t´ samowol´ zalegalizowaç. Mia∏em okazj´ do kilkakrotnych rozmów z inwestorem tego trawniczka.
Sprowadza∏y si´ do tego, ˝e ja próbowa∏em mu
uÊwiadomiç, ˝e urz´dnicy sà od dzia∏ania zgodnie
z prawem, a on próbowa∏ przekonaç mnie, bym
interweniowa∏ w jego sprawie i przekona∏ tych˝e
urz´dników, by od egzekwowania prawa odstàpili.
Sobiepaƒstwo ma w Polsce d∏ugà i ma∏o chlubnà tradycj´. Podobnie jak bierny opór wobec w∏adzy. Dlatego tak ∏atwo rzuca si´ has∏ami o „donosach”. Ja, w przeciwieƒstwie do autora powy˝szego listu, nie widz´ nic z∏ego w tym, ˝e ktoÊ z sàsiadów pisze skarg´ czy dzieli si´ z urz´dem wàtpliwoÊciami co do przestrzegania prawa. W wielu cywilizowanych krajach europejskich to jest standard. Jak
widzi si´ pijanego kierowc´ wsiadajàcego do samochodu, to zabiera si´ mu kluczyki i dzwoni na policj´. Jak widzi si´ kogoÊ wyrzucajàcego Êmieci, wybijajàcego szyby na przystankach itp. powiadamia
si´ odpowiednie s∏u˝by. Nikt nie traktuje tego jak
donos, lecz jako trosk´ o nasze wspólne dobro.
Stra˝ Miejska przyjecha∏a, sprawdzi∏a, ˝e to nie
Êmieci sà wywo˝one i ok, sprawa zamkni´ta, nikomu krzywda si´ nie sta∏a. GdybyÊmy cz´Êciej interweniowali w przypadku podejrzeƒ, ˝e ktoÊ ∏amie
prawo, to nie musielibyÊmy ciàgle narzekaç na zaÊmiecone lasy, zatruwane powietrze, spowodowane przez pijaków wypadki... W normalnych krajach
nazywa si´ to obywatelski obowiàzek, u nas, gdzie
jak to nazwa∏ ks. Tischner, wykszta∏ci∏ si´ Homo
Sowieticus, coÊ tak normalnego nazywamy „donosem”, nadajàc mu g∏´boko pejoratywne znaczenie.
A mo˝e zamiast tego przyda∏aby si´ odrobina autorefleksji?
Marcin J´drzejewski
***
Mia∏em ju˝ co prawda nie pisaç w „WiadomoÊciach”, bo i jako
cz∏owiek zawodowo
mocno zaj´ty nie mam
czasu, i wypowiedzi takie czy owakie cz´sto
oznaczajà, ˝e ktoÊ po
nazwisku wytknie palcami, ale skoro ju˝
w ostatnich „WiadomoÊciach” ktoÊ wytknà∏ mi

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

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

§

po nazwisku, ˝e si´ czepiam, ˝e Weso∏a jest
w Warszawie, wi´c krótko odpisz´ polemicznie,
a ˝e pismo drukuje ró˝ne poglàdy, to te˝ odpisuj´.
W tym roku minie 10 lat od czasu inkorporacji
Weso∏ej do stolicy. Mam swój prywatny poglàd, które wiele osób podziela, ˝e operacja przynios∏a wi´cej strat dla naszego mi∏ego miejsca do ˝ycia ni˝ korzyÊci. Pewnie nikt tego nie policzy∏, ale mo˝e warto
podaç, ile zyskaliÊmy, ile straciliÊmy. Jak urz´dnicy
z Placu Bankowego traktujà peryferyjne dzielnice,
widaç chocia˝by na przyk∏adzie nowej, pi´knej, zbudowanej za 10 milionów ulicy Nowoborkowskiej,
którà czasem je˝d˝´. Niestety jestem jednym z nielicznych u˝ytkowników tej drogi, bo koƒczy si´ ona
w lesie, czyli na granicy Wawra. Brak koordynacji
i szerszego pomyÊlunku sprawi∏, ˝e wydano 10 milionów na drog´, która nie pozwoli ani puÊciç autobusów ∏àczàcych obie dzielnice, ani te˝ rozsàdnie
wykorzystaç nowej drogi, bo ludzie bojà si´ t´dy jeêdziç, aby nie rozwaliç resorów na grajdo∏ach na terenie ju˝ nie naszym. Nie chc´ frustrowaç wieloma
innymi przyk∏adami, ale mnie sto∏ecznoÊç Weso∏ej
bynajmniej nie imponuje i mam niestety podejrzenie,
˝e chodzi∏o g∏ównie o nasze podatki do wspólnego
wora bez dna wydatków na kosztowne centralne inwestycje i rozbudowanà sto∏ecznà administracj´.
Woda w kranie smakuje jak dawniej, a p∏acimy
za nià 50% dro˝ej ni˝ przed inkorporacjà. A˝ strach
pomyÊleç, ile zap∏acimy za Êcieki, jak kiedyÊ w koƒcu jakiÊ urzàd w Warszawie zajmie si´ wystawianiem rachunków za Cyraneczk´. Nie broni´ jej, ale
mam wàtpliwoÊci. Mo˝e ktoÊ je rozstrzygnie.
Pozdrawiam, Igor Pogorzelski

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

Nasz adres: Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. 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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www.wiadomoscisasiedzkie.pl
PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA
KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY, SPRAWY SÑDOWE:
CYWILNE ( SPADKI , ZASIEDZENIA ,
NIERUCHOMOÂCI ),
RODZINNE , ROZWODY,
ADMINISTRACYJNE .
TEL.

22 745-55-00

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

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 
DETEKTYW

Licencja
nr 0000505

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

www.renoma2.com.pl

TA XI - WESO¸ A
tel.

tel. 022 7730028
fax 022 7730029

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

22 773 70 31, kom. 601 220 910

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

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

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

tel.

22 773 22 53

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

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

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

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

US¸UGI GEODEZYJNE
www.wesolypies.com.pl
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•
•
•
•
•
•

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

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Konsultacje ortodontyczne – czwartek 16 lutego 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
NA
PEŁ

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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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

• ZAMKI
• K¸ÓDKI
• WK¸ADKI
• BATERIE DO PILOTÓW
Nowy adres (przeniesiony z Biedronki):

ul. Trakt Brzeski 35
(sklep Marcpol)
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MIESZKANIOWYCH
I SAMOCHODOWYCH
(tak˝e kodowane)
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Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Prosimy przesy∏aç je e-mailem na adres:

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
◗ 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.

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 pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej
Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel 503 730 158
◗ Do wynaj´cia mieszkanie w atrakcyjnym miejscu,
Stara Mi∏osna 2 pokoje i kuchnia. Blisko p´tli autobusowej 502, 411, bezpoÊrednio. Tel. 602 380
016 (po 17).
◗ Sprzedam segment bezpoÊrednio w Starej Mi∏osnej przy ul. Jana Paw∏a II. ¸adnie wykoƒczony.
W rozliczeniu dzia∏ka kierunek Miƒsk Maz., Wiàzowna, inne propozycje – 0 692 977 947
ALPINIÂCI – ODÂNIE˚ANIE DACHÓW,
PRACE WYSOKOÂCIOWE, WYCINKA DRZEW,
USUWANIE GA¸¢ZI – alpinistycznie i z podnoÊnika, MYCIE okien, dachów, elewacji, MALOWANIE dachów, MONTA˚E REKLAM i inne.

664-772-384, www.alpes.com.pl
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◗ Sprzedam dom do wykoƒczenia w Koniku Nowym o wymiarach 210m2 dzia∏ka 1350m2 cicha
spokojna dzielnica. BespoÊrednio masz pytania
dzwoƒ 728-493-292
◗ Zamieni´ segment Stara Mi∏osna na mieszkanie
z dop∏atà Mi´dzylesie, Anin, Wawer, Weso∏a. Telefon: 793-392-957.
◗ Zamieni´ segment Stara Mi∏osna na mieszkanie
z dop∏atà w Mi´dzylesiu, Aninie, Wawrze, Weso∏ej. Kontakt: 609-612-485
◗ Sprzedam murowany segment skrajny, 1998 r.
280 m2 pow. ca∏kowitej na osiedlu Stara Mi∏osna
(ul. Diamentowa). Segment w bardzo dobrym
stanie, gotowydo zamieszkania. Tel. 503 915 638
◗ Gara˝ do wynaj´cia, ul. Fabryczna, tel. 691 069 811.

◗ Kupi´ dzia∏k´ budowlanà bezpoÊrednio, ok. 600–
–800 m2 (mo˝e byç zabudowana), okolice Weso∏a lub Marysin. Tel; 501 404 979; 602 512 723.
◗ Wynajm´ mieszkanie 4-pokojowe, 80 m, Stara Mi∏osna, ul. Biesiadna. Tel. kontaktowy – 509 566 660.
◗ Sprzedam dzia∏k´ o pow. 600 m2 przy ul. GoÊciniec w Starej Mi∏osnej. Kontakt: 502845433.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio segment drewniany, wykoƒczony, Êrodkowy, z gara˝em, wszystkie media 180m2 na dzia∏ce 171 m2 w rejonie ulic Diamentowa, Jaspisowa. Cena 640 tyÊ. z∏. do ma∏ej
negocjacji. tel. 602 653 578
◗ Wynajm´ du˝y dom w Weso∏ej – Zielonej, do zamieszkania lub pod dzia∏alnoÊç. Tel.: 692-574-662.
◗ Wynajm´ segment w Starej Mi∏osnej163 m na firm´ lub cele mieszkalne. Tel. 501-007-310

◗ Do wynaj´cia mieszkanie 70m2 dwa pokoje 30m2
i 20m2 z aneksem kuchennym w Starej Mi∏osnej
w domu jednorodzinnym. 501-792-951.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢

KOD NATURY
Pracownia Architektury Krajobrazu
•Projektowanie, realizacja i piel´gnacja
terenów zieleni.
•Ogrody, inwentaryzacje dendrologiczne.

23/11

NIERUCHOMOÂCI

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

www.kodnatury.pl 692-081-969
◗ Wynajem lokalu na biuro 35 m2, wyskoki standard, tanio – 606 99 44 47.
◗ Mam do wynaj´cia 2 pokoje na osiedlu Akacjowa.
Cena 580 z∏ za m-c wraz mediami. Konieczna
kaucja. Wi´cej informacji pod nr 0 508-123-928.
◗ Do wynaj´cia 2-pokojowe mieszkanie z aneksem
kuchennym 56m2 w nowym bloku przy ul. Fabrycznej 6. BezpoÊredni tel. 663 770 775, po godz. 16.
◗ Sprzedam dom 200m2 w szeregowej zabudowie
(dzia∏ka 190m2) ul. Turkusowa, wykoƒczony
w wysokim standardzie. Rok ukoƒczenia budowy 2011. Cena 900 000z∏ tel. 605 604 260

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
◗ Do wynaj´cia lokal na biuro dwupokojowy 70m2
(pokoje 30m2 i 20m2) w Starej Mi∏osnej w domu jednorodzinnym (oddzielne wejÊcie). Tel. 501-590-737.
◗ Mam do wynaj´cia miejsce gara˝owe na osiedlu
Akacjowa przy ul. Dworkowej najch´tniej na d∏u˝ej, cena do uzgodnienia. tel. 0-508-123-928.

◗ 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
◗ BUTY SNOWBOARDOWE: Sprzedam praktycznie
nowe buty do snowboardu Lytos. Rozmiar 40.
tel. 608 641 885.
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

◗ TV Samsung 29 cali (kineskopowy, symbol CW-29K84N), kupiony w PL, 7-letni, stan bdb, srebrny+ pilot. Cena 290 z∏, tel. 0 662 190 517, odbiór Weso∏a – Stara Mi∏osna.
◗ Magnetowid (video) Akai (4-g∏owicowy, symbol
VS-G405 edg, czarny, japoƒski) z pilotem. Stan
bdb. Cena 90 z∏. Tel. 0 662 190 517.
◗ Materac luksusowy, pó∏toraroczny, polski, supermodel „Mystazja”. Rozmiar 160x200 cm. Stan
bdb. Cena 1.200 z∏ (cena sklepowa nowego: 3
tys. z∏). Do obejrzenia i odbioru w Weso∏ej (Stara
Mi∏osna), tel. 0 662 190 517.
◗ Umywalka Ko∏o, bia∏a, szer. 50 cm, z baterià w∏oskà RAF. Sprz´t u˝ywany (umywalka ma lekkie
p´kni´cie, rys´), stan ca∏oÊci: dobry+. Cena 49 z∏. tel. 0 662 190 517.

◗ Sprzedam opony letnie Nokian NRHi 195/60R15
88H. Tel. 606-808-358.
◗ Sprzedam u˝ywany komplet wypoczynkowy sofa+fotel, nowoczesny design, metalowe nó˝ki,
kolor ecru, skóra ekologiczna. Cena: 500z∏,
tel. 502-507-579.
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 sukni´ Êlubnà, bia∏a, rozm. 38. Cena 300z∏. Mo˝liwoÊç przes∏ania zdj´ç na e-mail.
tel: 663676588.
◗ Sprzedam felgi stalowe do Volvo 740, 760, 940,
960. Tel. 606-808-358.
◗ Przyjm´ niepotrzebne ju˝ akwarium ok. 30 l. kontakt: 505 337 405.
◗ Sprzedam opony zimowe Nokia 185/65R15.
Tel. 606-808-358.
◗ Sprzedam stó∏ drewniany olcha – 110 x 65 cm
oraz 3 kilimy we∏niane tel. 501 072 917.

DAWBRUK
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

Sprzeda˝ i uk∏adanie kostki
brukowej, drena˝e, odwodnienia.
Posesje, chodniki, parkingi, place.
Tanio i solidnie! Tel.: 502 404 196.
KOREPETYCJE/NAUKA/WARSZTATY
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 515-34-94-60.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 602 276 202.

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

6/11

Opieka stacjonarna dla kotów
na czas wyjazdu w∏aÊciciela.
Stara Mi∏osna.

7/11

◗ Angielski od przedszkola do matury. 60minut
– 35z∏otych. jestem mgr j´zykoznawstwa z doÊwiadczeniem w nauczaniu najm∏odszych i m∏odzie˝y. tel. 505152898
◗ HISZPA¡SKI – mgr iberystyki UW, lektor i t∏umacz
z wieloletnià praktykà, uczy j´zyka skutecznie
i bezstresowo na ka˝dym poziomie. Mo˝liwy dojazd. Kontakt: 604 223 087.

tel. 606 482 555, 22 773 10 88
◗ Studentka UW udzieli korepetycji z matematyki,
j. polskiego, j. angielskiego. Weso∏a Zielona lub w domu ucznia. Tel. 693 527 515 (po 18.00 lub sms).
◗ ANGIELSKI – wszystkie poziomy (podstawówka,
gimnazjum, liceum, doroÊli), z dojazdem do ucznia,
profesjonalnie, skutecznie i w mi∏ej atmosferze
– u dyplomowanej Anglistki z kilkuletnim doÊwiadczeniem w nauczaniu. Kontakt: 607 084 623.
◗ NIEMIECKI – korepetycje na ka˝dym poziomie
nauczania u studentki UW, 30 z∏/60 min. tel.
609 246 233.
◗ ROSYJSKI- mgr Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu
Warszawskiego, Korepetycje, t∏umaczenia.
tel. 515 631 107.

KUCHENKI GAZOWE, ZMYWARKI, PRALKI
– POD¸ÑCZ¢, WYMIANA WODOMIERZY,
us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, C.O., gaz,
czyszczenie pieców gazowych.
UPRAWNIENIA! WIELOLETNIA PRAKTYKA!

Dojazd gratis. Kom. 503-58-35-68.
◗ J´zyk francuski – korepetycje, lekcje, konwersacje. Romanistka z doÊwiadczeniem i przygotowaniem pedagogicznym, cierpliwa, energiczna, zaanga˝owana. Tel. 515 425 867.
◗ CHEMIA Mgr farmacji udzieli korepetycji z chemii
na poziomie gimnazjum i liceum. W∏asne materia∏y. Dojazd do ucznia. Kontakt 696 696 490.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam wózek Emmaljunga Smart Duo Combi, 2 funkcyjny, du˝a gondola + spacerówka, kolor be˝-oliwka. 300 z∏. Tel. 669-696-621
◗ Sprzedam rower Sport 20 dla dziecka w wieku
6–10 lat. Stan dobry. Cena 100 z∏. Tel. 507116217.
◗ Sprzedam ch∏opi´ce zgrabne czarne buty komunijne w roz. 33, d∏ugoÊç wk∏adki 21,5 cm. Sugerowana cena 35 z∏. Zdj´cia mog´ przes∏aç e-mailem. Tel. 512 370 412.
◗ Kupi´ tanio starà/zb´dnà lub uszkodzonà gitar´
klasycznà, hiszpaƒskà lub niemieckà. Telefon:
695-622-848.
◗ Sprzedam HuÊtawk´-Skoczek firmy LINDAM oraz
le˝aczek bujaczek ''Cudowna planeta'' firmy Fisher Price, u˝ywany tylko przez mojego synka
cena 150z∏. Goràco polecam tel. 506 249 647.
◗ Sprzedam u˝ywany fotelik samochodowy GRACO,
waga dziecka 15–36 kg, odpinane i regulowane
oparcie, w bardzo dobrym stanie. Tel. 695 708 695.
◗ Sprzedam sukni´ komunijnà w bardzo dobrym
stanie. Tel. 695 708 695.

US¸UGI ELEKTRYCZNE
pe∏en zakres,
pomiary, domofony,
516-108-576
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◗ Sprzedam markowe, bia∏e ∏ó˝eczko niemowl´ce
bez materaca – stan dobry, 200 z∏otych, tel. 665766-272.
◗ Sprzedam ch∏opi´cà bia∏à alb´ d∏ugà 117cm. Sugerowana cena 65z∏. Zdj´cia mog´ przes∏aç mailem. Tel. 512370412

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
DZIECI – OPIEKA/NIANIA

◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà
dyspozycyjnà, uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam
referencje. tel. 600 432 140.
◗ S. O. S. DLA RODZICÓW! wizyta u lekarza, sprawa w urz´dzie, wa˝ne spotkanie, wieczorne wyjÊcie planowane zakupy – ch´tnie zaopiekuje si´
wtedy TWOIM DZIECKIEM dyspozycyjna mama
tel. 516 262 825.
◗ Poszukuj´ opiekunki do 1,5 rocznego dziecka.
Stara Mi∏osna, tel. 669-696-621.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem od lat 3 wzwy˝ lub osobà starszà. Jestem dyspozycyjna, uczciwa, odpowiedzialna. Telefon 692 823 921.
◗ Mi∏a i odpowiedzialna studentka AWF ch´tnie zaopiekuje si´ Twojà pociechà. Tel. 606447707
◗ Babcia zast´pcza – odbior´ Twoje dziecko ze szko∏y,
zajm´ si´ nim u siebie w domu, pomog´ w odrabianiu lekcji itd. Mam 54 lata, przygotowanie pedagogiczne i dwoje doros∏ych dzieci. Tel. 515 425 867.

GLAZURA – HYDRAULIKA, Doradztwo.
Uk∏adanie glazury i terakoty, ogrzewanie
pod∏ogowe, paneli pod∏ogowych, wymiana
drzwi, uszczelnianie tarasów i wszelkie remonty
osobiÊcie, us∏uga wykonana rzetelnie i fachowo.

☎ 502 215 245
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WYNAJM¢
◗ SAMOCHÓD KAMPINGOWY z 2006 r., du˝y,
7-osobowy, do wynaj´cia równie˝ przewóz osób
tym samochodem po Polsce czy Europie.
Tel.: 501-792-951.

ZWIERZ¢TA
◗ Pi´kny czarny kocur – kastrat szuka nowego domu
z powodu wyjazdu w∏aÊcicieli. Tel. 532-429-843.
◗ PSI PENSJONACIK przy domowej hodowli jamników w Weso∏ej, tel. 504 69 79 18, wi´cej na
www.jamniki-szczotki.weebly.com.

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

14/11

◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach z j´z.
polskim na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie do matury i prezentacji, Weso∏a,
tel. 22 773 40 87.
◗ Business/General English – lektorka akademicka
tel: 604 433 728.
◗ Nauka gry na gitarze, skutecznie i efektywnie
tel: 695 622 848.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie
nauczania. Tel. 22 773 28 07.
◗ Korepetycje. MATEMATYKA szko∏a podstawowa,
gimnazjum, profesjonalnie, skutecznie, dojazd.
tel. 601 492 062.
◗ MATEMATYKA!! Studentka SGH udzieli korepetycji z matematyki na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum. tel. 609 084 967.
◗ Korepetycje z MATEMATYKI. Udziel´ korepetycji
z matematyki dla uczniów gimnazjum i liceum.
Tel. 798-936-390.

◗ ANGIELSKI. Prywatne lekcje i konwersjacje dla
dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych z ANGIELKÑ w Starej Mi∏osnej. Tel. 22-3935379 lub 694 115 743
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI – Studentka anglistyki zaprasza wszystkich ch´tnych 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.
◗ Wokalistka, studentka Uniwersytetu Muzycznego
F. Chopina z doÊwiadczeniem scenicznym i pedagogicznym udzieli lekcji Êpiewu rozrywkowego
dzieciom i m∏odzie˝y. tel: 602- 885-102.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW
z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat
doÊwiadczenia. 602 120 632.
◗ CHEMIA – ca∏y zakres; dojazd do ucznia. Kontakt: 503-410-723.
◗ MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA – Procownik
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.
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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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◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 22 872 96 31, kom. 604 753 455.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ 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.
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www.wiadomoscisasiedzkie.pl
◗ Sprzedam owczarki Êrodkowoazjatyckie, szczeni´ta 9-tygodniowe, rodowodowe, formowane.
Naj∏adniejszy miot w Polsce. Osiedle Stara Mi∏osna, tel.: 502-524-517, 535-50-11-44.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 22-783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ 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.

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4/11
◗ Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje. Tel. 507 542 645.
◗ Poszukiwana wokalistka do zespo∏u. Tel. kont.:
603 313 938.
◗ Spó∏ka produkcyjna w Starej Mi∏osnej (bran˝a
spo˝ywcza) poszukuje do pracy handlowców
z doÊwiadczeniem. Kandydatów prosimy o przesy∏anie swojego CV na adres biuro@sugar-art.pl
◗ „Z∏ota ràczka” us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe,
malowanie itp. tel.: 0 507 097 028.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, prasowanie lub mycie
okien. Jestem osobà solidnà i niepalàcà. Tel.
601-715-540.
◗ Osoba dok∏adna z referencjami ch´tnie przyjmie
sprzàtanie. Tel. 603 – 995 – 507.

BEZP¸ATNE ZABIEGI REHABILITACJI
KR¢GOS¸UPA – masz problem z bólem
kr´gos∏upa, nóg, zaparciami albo brakiem
snu? Zapraszamy na 15 bezp∏atnych zabiegów
– Sulejówek, ul. 11 Listopada 79. Zapisy:
6.
600 364 666 (900–1900) lub 22 760 04 026/11
◗ Mà˝ do wynaj´cia... dla przyjemnoÊci, tel. 530
556 628.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724
◗ Zatrudni´ manikiurzystk´ lub wynajm´ jej lokal.
tel. 606-882-607.
◗ Pomog´ poprowadziç sklep z odzie˝à damskà,
a klientkom doradz´ jak stylizowaç ubrania.
Tel. 502 600 775.
◗ Praca w biurze – mgr. turystyki i rekreacji poprowadzi biuro lub recepcje. Jestem m∏odà
i energicznà kobieta. tel. 505 957 086.

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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Adres do korespondencji: 03-936 Warszawa, ul. Zwyci´zców 20, lok. 2.
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32

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

• 20 lat doÊwiadczenia
• pełen zakres usług
• korzystne ceny
• pomoc w zało˝eniu działalnoÊci
gospodarczej

Zapisy na NOWY SEMESTR, podr´cznik GRATIS do 10 lutego!
Matura • Egzamin Gimnazjalny • FCE • PET • KET
• Kursy dla dzieci, młodzie˝y i dorosłych

Tel. 22 773-25-69, 22 773-38-91
www.podatkiwesola.pl

ul. GoÊciniec 18, 05-077 Warszawa–Wesoła
Tel. 532 806 866 | www.prolingua.info.pl

Z okazji 20-lecia naszego biura

oferujemy

Do∏àcz do nas na Facebooku i szlifuj z nami swój angielski!

20% rabatu
na cały 2012 rok*

* dotyczy umów zawartych w 2012

r.

Warszawa-Wesoła ul. Trakt Brzeski 54 A (pawilony handlowe)

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

05-077 Warszawa, os. Stara Miłosna, ul. Trakt Brzeski 60c
tel. 22 773 24 12, 22 773 00 99
www.kluburody.pl

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

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

Licencja nr 51

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

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

3 urodziny Mediko!
●

●

●
●

rabaty
do

60%

MEDYCYNA ESTETYCZNA:
Botox, modelowanie twarzy,
mezoterapia, peelingi medyczne, Regeneris
KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A
marki Jean d'Arcel, Ericson Laboratoire
DEPILACJA LASEROWA LightSheer
Fotoodm∏adzanie VPL

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

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

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
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