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Promocja trwa do wyczerpania zapasów

Fot. na ok∏adce – Babia Góra (1725 m n.p.m.) w Beskidzie ˚ywieckim.

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
dzielnicy na rok 2013. Bud˝et Warszawy na 2013
rok, jak zapewne we
wszystkich samorzàdach, jest g∏´boko kryzysowy. Z za∏àczonych do projektu analiz i zestawieƒ
przygotowanych przez Skarbnika m.st. Warszawy jasno wynika∏o, w jak bardzo z∏ym stanie sà
wp∏ywy z podatków, a zarazem jak drastycznie
wzros∏y nak∏ady na wydatki sztywne, g∏ównie
komunikacj´ miejskà i oÊwiat´. Zapewne te˝ dlatego Rada bez wielkiego entuzjazmu obradowa∏a nad przykrojonym do granic mo˝liwoÊci projektem bud˝etu dzielnicy. Jedyne dwa wnioski
zg∏osi∏a w imieniu klubu PiS p. Krystyna Szyszko.
W pierwszym postulowa∏a, aby w roku 2013
ze wzgl´du na kryzys nie organizowaç Pikniku
Weso∏a, a zaoszcz´dzone na nim ok. 80 tys. z∏
przeznaczyç na budow´ oÊwietlenia ul. Teodozji.
Drugi polega∏ na wydzieleniu w bud˝ecie Rady
Dzielnicy kwoty 10 tys. z∏ na przeprowadzanie
transmisji obrad Rady w Internecie. W dyskusji
Burmistrz zwróci∏ uwag´, ˝e zgodnie z wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy, nie mo˝na przenosiç Êrodków z wydatków bie˝àcych na inwestycje. W sprawie transmisji sesji Rady przedstawi∏em informacj´ z liczàcych kilkakrotnie wi´cej
mieszkaƒców ni˝ Weso∏a dzielnic, które takie
transmisje wprowadzi∏y. Otó˝ w ÂródmieÊciu
przeci´tnie korzysta z nich ok. 100–120 osób, na
Pradze Po∏udnie nieca∏e 100, czyli nik∏y odsetek
meszkaƒców. W g∏osowaniach obie poprawki
przy 3 g∏osach za i 12 przeciw zosta∏y odrzucone. Ca∏y projekt bud˝etu zosta∏ ostatecznie za-

Z prac Rady Dzielnicy
Paêdziernik to w warszawskim samorzàdzie tradycyjny czas prac nad bud˝etem. Tej dziedzinie by∏y
te˝ w wi´kszoÊci poÊwi´cone dwa posiedzenia Rady.
Na pierwszym z nich, zwo∏anym na wniosek Zarzàdu
Dzielnicy w dniu 15 paêdziernika, Rada pozytywnie zaopiniowa∏a przygotowany przez Zarzàd projekt zmian w tegorocznym bud˝ecie. Polega∏y one g∏ównie na
przeniesieniu wszelkich pozostajàcych w ró˝nych dziedzinach Êrodków na potrzeby oÊwiaty.
Dzi´ki temu uda∏o si´ wreszcie zapewniç finansowanie oÊwiaty publicznej do koƒca br.
Druga sesja, tym razem planowa, odby∏a si´
w dniu 18 paêdziernika. Uczestniczyli w niej
przedstawiciele Dzia∏u Inwestycji MPWiK.
W dyskusji pad∏o szereg pytaƒ. Zainteresowanych szczegó∏ami zapraszam na spotkania
z radnymi, w skrócie powiem tylko, ˝e z niewielkimi wyjàtkami, wynikajàcymi z problemów w∏asnoÊciowych gruntów, realizacja zamierzonych celów przebiega ca∏kiem sprawnie.
GoÊcie zobowiàzali si´ przedstawiç po zakoƒczeniu roku pe∏nà statystyk´ wykonanych prac
w stosunku do zak∏adanego harmonogramu.
Kolejnym punktem sesji by∏o zaopiniowanie
projektu za∏àcznika bud˝etowego dla naszej

Wybory w parafii OpatrznoÊci Bo˝ej
Wzorem innych parafii, tak˝e w naszej dzia∏aç
b´dzie Duszpasterska Rada Parafialna. Jest to
„instytucja wyros∏a z postanowieƒ i ducha II Soboru Watykaƒskiego” – jak czytamy w statucie.
Jest cia∏em doradczym, majàcym pomagaç proboszczowi w organizacji ˝ycia duszpasterskiego.
W sk∏ad Rady wchodzi proboszcz, wikariusze, przedstawiciele katechetów, parafialnych
grup i stowarzyszeƒ oraz zgromadzeƒ zakon-

nych i instytutów Êwieckich, a tak˝e cz∏onkowie wybierani przez nas, parafian.
Pi´cioletnia kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej rozpocznie si´ ju˝ w tym roku. G∏osowanie bowiem wyznaczone jest na 11 listopada.
Wszystkich mieszkaƒców z terenu naszej parafii zach´cam do zapoznania si´ z listà kandydatów oraz do udzia∏u w wyborach.
Anna Ksi´˝opolska

Nowinki w M∏odzie˝owej
Radzie Dzielnicy
CzeÊç, M∏odzie˝y!
Za nami kolejny miesiàc, z drzew spadajà liÊcie, na dworze coraz
ch∏odniej. Jednak mieszkaƒcom Weso∏ej to nie
przeszkadza, poniewa˝ paêdziernik to czas
na... biegi! 13 paêdziernika odby∏ si´ maraton
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna,
który warto by∏o odwiedziç. Niekoniecznie
braç udzia∏ w samej rywalizacji, lecz wypiç
ciep∏à herbat´ i pogaw´dziç z sàsiadami.

Zapewne zastanawiacie si´, co z planami budowy skateparku w Weso∏ej. Niestety jak na razie sprawa stoi w miejscu, ale mamy nadziej´, ˝e
wkrótce uda si´ osiàgnàç jakieÊ porozumienie.
Dopiero listopad, ale ju˝ goràco zach´camy
do udzia∏u w naszej grudniowej akcji Weso∏a
Paczka, w której zbierane b´dà dary dla biedniejszych rodzin z Weso∏ej. Je˝eli masz jakiÊ
stary sweter, kurtk´, która jest ju˝ na Ciebie
za ma∏a, bàdê zabawki z dzieciƒstwa w dobrym stanie NIE WYRZUCAJ ICH! Oddaj je na

opiniowany pozytywnie z zastrze˝eniem zwi´kszenia Êrodków na inwestycje do planowanego
rok temu w Wieloletnia Prognoza Finansowa poziomu 15,5 mln z∏ oraz zwi´kszenia Êrodków na
oÊwiat´ o brakujàcà do jej pe∏nego sfinansowania kwot´ 1,6 mln z∏. Za takà opinià g∏osowa∏o
12 radnych, 3 by∏o przeciw.
Nast´pnymi punktami obrad by∏y informacje
o funkcjonowaniu placówek oÊwiatowych,
o stanie pozyskiwania gruntów i sprzeda˝y mienia komunalnego (w tym roku w drodze przetargu zosta∏a sprzedana jedna dzia∏ka budowlana ok. 1 tys. m2) oraz informacja o z∏o˝onych
oÊwiadczeniach majàtkowych (wszyscy radni
z∏o˝yli je w terminie, sà dost´pne w Internecie).
Kolejna sesja zaplanowana jest na 22 listopada, jak zwykle o godz. 14.00 w sali obrad
Rady Dzielnicy.
Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski
elegatura Biura Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego
w Dzielnicy Weso∏a informuje,
˝e w siedzibie Delegatury, ul. 1. Praskiego
Pu∏ku 33, pokój –111 (niski parter), w ramach realizacji programu „Bezpieczne Osiedle” zaplanowano nast´pujàce spotkania:
• 14 listopada, godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Centrum
• 21 listopada, godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Zielona
• 28 listopada, godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Stara Mi∏osna
Na spotkania grup osiedlowych zapraszamy mieszkaƒców, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeƒ i inne
podmioty zainteresowane udzia∏em
w dyskusji, majàcej na celu popraw´ bezpieczeƒstwa na terenie naszej dzielnicy.
Prosimy równie˝ o zg∏aszanie wszelkich
problemów zwiàzanych z bezpieczeƒstwem
na terenie dzielnicy pod numer tel. (22) 773
60 92 lub bezpoÊrednio do Delegatury. Mo˝emy równie˝ spotkaç si´ w terenie.

D

Weso∏à Paczk´, a przyczynisz si´ do wywo∏ania uÊmiechu na twarzy jakiegoÊ dziecka.
Natomiast 23 listopada M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy Weso∏a zaprasza na koncert
zespo∏u Fantasmagoria! Odb´dzie si´ on
o godzinie 19.00 w OÊrodku Kultury przy ul.
Starzyƒskiego 21. Przyprowadêcie rodziny
i znajomych, bo czeka Was Êwietna zabawa.
JeÊli macie jakieÊ propozycje lub uwagi co
do naszej pracy, to Êmia∏o piszcie na e-maila
MRDW: m r d w e s o l a @ g m a i l . c o m. Na ka˝dego e-maila postaramy si´ odpisaç, a Wasze
pomys∏y przemyÊlimy. Ty te˝ mo˝esz pomóc
naszej dzielnicy! Pozdrawiamy.
Martyna Zamiela
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Z a m i e s z a n i e w o k ó ∏ P&R W e s o ∏ a
Weso∏a mia∏a byç kolejnà dzielnicà w Warszawie z dost´pem do parkingu strategicznego Parkuj i Jedê. Jednak nasza dzielnica
w najbli˝szym czasie nie zyska nowych
miejsc postojowych. W∏adze miasta w∏aÊnie zrezygnowa∏y z tej inwestycji.
Gdy w ubieg∏ym roku, po kilku latach intensywnych zabiegów w∏adz dzielnicy, og∏oszono
przetarg na projekt i budow´ parkingu P&R
w okolicy PKP Weso∏a, wÊród kierowców zapanowa∏ ogromny entuzjazm. Parking mia∏ si´
mieÊciç przy ul. Bartosza G∏owackiego. Jednopoziomowy obiekt mia∏ byç przeznaczony dla 250
samochodów i 150 rowerów. G∏ównym celem
utworzenia parkingu by∏o umo˝liwienie mieszkaƒcom Weso∏ej i okolic, którzy doÊç t∏umnie ko-

rzystajà z dojazdu do centrum Warszawy za pomocà SKM, wygodnego i bezpiecznego parkowania swoich pojazdów. Osoby, które posiada∏yby bilety d∏ugoterminowe ZTM mia∏y korzystaç
z miejsc parkingu P&R Weso∏a za darmo.
Niestety, w zwiàzku z rozpocz´ciem staraƒ
przez PKL (spólka-córka PKP) o wydanie decyzji Êrodowiskowej na przebudow´ w´z∏a kolejowego pojawi∏o si´ powa˝ne zagro˝enie, ˝e
obiekt, który powsta∏by w tej lokalizacji, musia∏by zostaç rozebrany za kilka, najdalej
za kilkanaÊcie lat. Wobec powy˝szego zespó∏
koordynujàcy ratusza nie mia∏ innego wyjÊcia
jak w rok od og∏oszenia przetargu zrezygnowaç z realizacji tego projektu – poinformowa∏
nas Konrad Klimczak z biura prasowego ZTM.

Nowe okr´gi wyborcze
Weso∏a si´ rozrasta,
a z ka˝dà nowà inwestycjà
przybywa mieszkaƒców. Ju˝
w roku 2010 ich liczba przekroczy∏a 20 tys. To granica,
od której zgodnie z ustawà
o samorzàdzie gminnym
w istotny sposób zmienia
si´ sk∏ad Rady. Od nast´pnej kadencji liczba zasiadajàcych w niej radnych
zwi´kszy si´ z dotychczasowych 15 do 21. Ze
wzgl´du na regulacje ordynacji wyborczej niezb´dna okaza∏a si´ zmiana okr´gów wyborczych
w naszej dzielnicy. Dotychczas by∏y to dwa okr´gi: pierwszy obejmowa∏ Centrum, Wol´ Grzy-

bowskà, Zielonà, Grzybowà i Osiedle Wojskowe
(reprezentacja 8 radnych), zaÊ drugi Starà Mi∏osn´ z Groszówkà (reprezentacja 7 radnych).
Wed∏ug nowego podzia∏u, uchwalonego
przez Rad´ Warszawy w dniu 18 paêdziernika,
Weso∏a b´dzie podzielona na cztery okr´gi.
Pierwszy obejmie Centrum, Wol´ Grzybowskà
i Osiedle Wojskowe (5 radnych), drugi Zielonà,
Grzybowà i Groszówk´ (6 radnych), trzeci Starà Mi∏osn´-Zachód (5 radnych) i czwarty Starà
Mi∏osn´-Wschód (5 radnych). Granicà podzia∏u
Starej Mi∏osny na Wschód i Zachód b´dzie oÊ
ulic Brzoskwiniowej oraz Cieplarnianej.
Marcin J´drzejewski

Pikanterii ca∏ej sprawie dodaje fakt, ˝e wed∏ug
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. umowa nie
zosta∏a wypowiedziana. Jak poinformowa∏ nas
rzecznik prasowy p. Miros∏aw Siemianiec – porozumienie z 31.03.2009 pomi´dzy PKP Polskimi
Liniami Kolejowymi S.A., Dzielnicà Weso∏a oraz
PKP S.A. na udost´pnienie terenu pod zlokalizowanie parkingu przy linii Warszawa – Terespol
od strony toru nr 1 przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku nadal obowiàzuje i nie by∏o nigdy sytuacji jakoby
mia∏o byç ono rozwiàzane przez któràÊ ze stron.
Inwestycja zosta∏a uzgodniona pozytywnie,
a 19 wrzeÊnia br. Wojewoda Mazowiecki wyda∏ zgod´ na budow´ parkingu i tym samym
udzieli∏ odst´pstwa od wymogów Ustawy
o Transporcie Kolejowym w odleg∏oÊciach niezgodnych z ww. ustawà. W dalszej kolejnoÊci
Inwestor przygotuje projekt i uzgodni go z PKP
PLK S.A. i z innymi spó∏kami kolejowymi.
Jak widaç, w ca∏ej sprawie mamy spore zamieszanie. Wiele wskazuje jednak na to, ˝e nasz
P&R nie powstanie nie z powodu przebudowy
linii kolejowej, ale z powodu oszcz´dnoÊci
w∏adz miasta. B´dziemy przyglàdaç si´ sprawie
i na bie˝àco informowaç o zmianach dotyczàcych tej inwestycji. Póki co pozostaje nam tylko
nadzieja, ˝e decyzje zostanà zmienione i nasza
dzielnica jednak zyska nowy, niezb´dny parking.
Obecnie w Warszawie jest trzynaÊcie obiektów Parkuj i Jedê usytuowanych w strategicznych miejscach stolicy. Wszystkie parkingi sieci
P&R cieszà si´ ogromnà popularnoÊcià, zw∏aszcza w godzinach porannych. Nam w Weso∏ej
niestety nie b´dzie dane korzystaç z dobrodziejstw takiego parkingu, bo w okolicach stacji PKP nie ma praktycznie innych terenów, na
których móg∏by powstaç.
Olga ¸´cka

Zbiórka odpadów gabarytowych i z b i ó r k a l i Ê c i
Zespó∏ Ochrony Ârodowiska dla Dzielnicy
Weso∏a informuje, ˝e rozpoczyna akcj´
przyjmowania zg∏oszeƒ odpadów gabarytowych i liÊci w ramach corocznych jesiennych zbiórek dzielnicowych:
Zbiórka odpadów gabarytowych
GotowoÊç wystawienia odpadów nale˝y
zg∏osiç telefonicznie lub osobiÊcie do Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców (tel. 22 773-60-03).
Prosimy o zg∏oszenia najpóêniej do godz.
16.00 w czwartek poprzedzajàcy dzieƒ zbiórki.
Zg∏aszajàcy b´dzie proszony o podanie
imienia i nazwiska, adresu êród∏a odbioru, numeru telefonu kontaktowego oraz zwi´z∏ego
opis odpadu zg∏aszanego do odbioru.
Nie b´dà odbierane odpady:
- ulegajàce biodegradacji (bytowe, spo˝ywcze, roÊlinne itp.)
- surowcowe podlegajàce segregacji (szk∏o,
papier, plastik),
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-

zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny,
poremontowe (gruz, farby, lakiery itp.),
niebezpieczne,
opony.
Planowane terminy odbioru z poszczególnych osiedli dzielnicy Weso∏a:
• 9 listopada 2012 r. – Zielona, Grzybowa,
Groszówka,
• 16 listopada 2012 r. – Wola Grzybowska,
Centrum, Plac Wojska Polskiego,
• 23 listopada 2012 r. – Stara Mi∏osna.
Odpady b´dzie mo˝na wystawiç przed posesj´ tylko w ustalonym terminie.
Prosimy o demonta˝ wi´kszych odpadów
w miar´ mo˝liwoÊci. Odpady niezg∏oszone,
niekwalifikujàce si´ do odbioru lub zg∏oszone
po zakoƒczeniu akcji nie b´dà odbierane.
Zbiórka liÊci
LiÊcie nale˝y zapakowaç w worki oraz zg∏osiç gotowoÊç oddania liÊci do Wydzia∏u Obs∏u-

gi Mieszkaƒców osobiÊcie lub pod numer telefonu 22 773-60-03. Przy zg∏oszeniu prosimy
o podanie konkretnej liczby worków oraz ich
pojemnoÊci. Zbiórka na poszczególnych osiedlach odbywaç si´ b´dzie od poniedzia∏ku do
piàtku. Prosimy o dokonywanie zg∏oszeƒ najpóêniej do godz. 16.00 w czwartek poprzedzajàcy zakoƒczenie akcji na danym osiedlu.
Worki mo˝na wystawiç przed posesj´ tylko
w wyznaczonym terminie odbioru. Nie b´dà
odbierane worki z liÊçmi zmieszanymi z odpadami komunalnymi.
Planowane terminy odbioru liÊci:
• 19–23 listopada 2012 r. – Zielona, Grzybowa, Groszówka,
• 26–30 listopada 2012 r. – Stara Mi∏osna,
• 3–7 grudnia 2012 r. – Centrum, Plac
Wojska Polskiego, Wola Grzybowska.
Zespó∏ Ochrony Ârodowiska
dla Dzielnicy Weso∏a
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Osiedle Wojska Polskiego
– to, co by∏o i co b´dzie
W dniu 12 paêdziernika
br. obchodziliÊmy Âwi´to
Pierwszej Warszawskiej
Brygady Pancernej im. Tadeusza KoÊciuszki, które
rozpocz´∏o si´ sk∏adaniem
wieƒców pod pomnikiem
KoÊciuszkowców umiejscowionym na prawym
brzegu Wis∏y w dzielnicy Praga-Pó∏noc m.st.
Warszawy, w miejscu, w którym bój rozpocz´li ˝o∏nierze 1. Pu∏ku Piechoty, uhonorowanego
po wyzwoleniu Warszawy nazwà
1. Praskiego Pu∏ku Piechoty.
Mia∏em zaszczyt w imieniu mieszkaƒców i w∏adz samorzàdowych
naszej dzielnicy wraz z osobami towarzyszàcymi z∏o˝yç wiàzank´
kwiatów przepasanà szarfà o barwach narodowych.

Kolejnym punktem obchodów tak wspania∏ego Êwi´ta 1. WBPanc by∏ uroczysty apel
w miejscu stacjonowania Brygady. Apel rozpoczà∏ si´ od przyj´cia meldunku i powitania
licznie zgromadzonych goÊci przez dowódc´ 1. WBPanc gen. bryg. Andrzeja Przekwasa.
Pan genera∏ w swoim wystàpieniu mówi∏
m.in.: „W dniu dzisiejszym obchodzimy
Âwi´to 1. WBPanc im. Tadeusza KoÊciuszki,
której mam zaszczyt byç dowódcà. W dzieƒ
69. rocznicy chrztu bojowego 1. Pu∏ku Piechoty – protoplasty brygady, ∏àczymy si´ myÊlami z naszymi kolegami, którzy w∏aÊnie
w tej chwili pod Lenino oddajà ho∏d bohaterskim ˝o∏nierzom.
Jesienià 1943 roku tam rozpocz´li swój
chwalebny szlak bojowy w drugiej wojnie
Êwiatowej. Korzenie brygady tkwià g∏´boko
w historii polskiego or´˝a – nasze tradycje
si´gajà chlubnej historii 1. Regimentu Pieszego im. Królowej Jadwigi, którego ˝o∏nierze
walczyli w insurekcji koÊciuszkowskiej.
¸àczymy tradycje pokoleƒ ˝o∏nierzy, którzy
ofiarnie pe∏nili s∏u˝b´ we wszystkich jednostkach piechoty noszàcych numer 1.

WÊród tych jednostek sà mi´dzy innymi
1. Batalion Legionów Polskich, 1. Dywizja
Ksi´stwa Warszawskiego, 1. Pu∏k Piechoty Legionów Józefa Pi∏sudskiego, a przede wszystkim 1. Praski Pu∏k Piechoty [którym autor
niniejszego artyku∏u mia∏ zaszczyt dowodziç
w latach 1977–1980 – przyp. autora], 1. Dywizja Piechoty oraz 1. Warszawska Dywizja
Zmechanizowana im. Tadeusza KoÊciuszki.
Tradycja ta to dla nas nie tylko wielki zaszczyt i honor, ale przede wszystkim zobowiàzanie do profesjonalnej i rzetelnej s∏u˝by...”

Dalej dowódca 1. WBPanc mówi∏:
„Postaç naszego patrona, wspania∏ego
˝o∏nierza i dowódcy – gen. Tadeusza
KoÊciuszki stanowi dla nas wzór, jak nale˝y kochaç Ojczyzn´ i w razie potrzeby
broniç jej niepodleg∏oÊci. W codziennej
s∏u˝bie towarzyszà nam zawsze jego
s∏owa: «Nic bardziej Ojczyzny drogiego
mieç nie mo˝na...»”.
Kolejno nastàpi∏y przemówienia
„zwierzchnoÊci” wojskowych, wr´czenia odznaczeƒ i medali oraz innych wyró˝nieƒ za
wzorowà i nienagannà s∏u˝b´, w tym w irackich i afgaƒskich misjach stabilizacyjnych.
Na zakoƒczenie uroczystego apelu odby∏a
si´ defilada wojskowa pododdzia∏ów brygady
i klas wojskowych zaprzyjaênionych szkó∏
Êrednich, po której brygada zaprezentowa∏a
swój wysoki kunszt wyszkolenia bojowego,
pokazujàc elementy
boju, walki wr´cz,
musztry paradnej itd.
Zwieƒczeniem
Êwi´ta 1. WBPanc by∏a niezmiennie wspania∏a wojskowa grochówka – oczywiÊcie
dla wszystkich uczestników obchodów.
Z Panem Burmistrzem Edwardem K∏osem braliÊmy udzia∏
w tej wspania∏ej uroczystoÊci i mieliÊmy
przyjemnoÊç w imie-

niu Rady i Zarzàdu Dzielnicy z∏o˝yç dowódcy
i ˝o∏nierzom 1. WBPanc stosowne gratulacje i podzi´kowania za dotychczasowà wspó∏prac´.
W ramach akcji „czyste osiedle” w dniu
29 wrzeÊnia br. zebrano i wywieziono dwa pe∏ne samochody ró˝nych odpadów i nieczystoÊci.
By∏a to ju˝ druga akcja tego typu w tym roku. DoÊwiadczenie pozakazuje, ˝e trzeba jà
cyklicznie powtarzaç, bo daje to okreÊlone
efekty w postaci czystego lasu, terenu przygara˝owego itd.
Wszystkim Paniom i Panom wspierajàcym
i zaanga˝owanym w t´ akcj´, a szczególnie:
kierownikowi Zespo∏u Ochrony Ârodowiska
Urz´du Dzielnicy Pani Gra˝ynie Garwackiej
i mieszkaƒcom osiedla w osobach: Tomasza
Filipowskiego, Bogdana Wilka,
Zygmunta Pawliny, Józefa Dziedzickiego, Stanis∏awa W´gielskiego, Witolda Kandydy, Tadeusza
Pekali i Stanis∏awa Kapusty sk∏adam serdeczne podzi´kowania.
Po pewnych perturbacjach oddany zosta∏ do u˝ytku mieszkaƒców skwerek rekreacyjny ze
szczególnym przeznaczeniem dla
mam i dzieci, choç oczywiÊcie nie tylko. Mam
nadziej´, ˝e b´dzie on u˝ytkowany z poszanowaniem jego przeznaczenia bez „spo˝ywania” w jego obr´bie.
W∏aÊcicieli naszych „mniejszych braci” prosz´
o wyprowadzanie ich w obr´bie parku na smyczy, co uniemo˝liwi zanieczyszczanie odchodami naszego skwerku i pomo˝e utrzymaç go
w stosownym stanie sanitarno-higienicznym.
Ze wzgl´du na ograniczonà iloÊç miejsca
na niniejszy artyku∏, dalszy ciàg spraw naszego osiedla przedstawi´ Paƒstwu w nast´pnym numerze.
Serdecznie pozdrawiam
Wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
dr Stefan S∏owikowski
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Nagrody dla oÊwiaty w Weso∏ej
W dniu 15 paêdziernika br. w Ratuszu dzielnicy Weso∏a odby∏y si´ obchody Dnia Edukacji
Narodowej. Na uroczystoÊç zaproszeni zostali
nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy administracji i obs∏ugi wszystkich placówek naszej
dzielnicy, a tak˝e radni oraz przedstawiciele
zwiàzków zawodowych. Obchody rozpocz´∏o
wystàpienie burmistrza naszej dzielnicy, Pana
Edwarda K∏osa, który podzi´kowa∏ zebranym
za trud w∏o˝ony w kszta∏cenie dzieci i m∏odzie˝y oraz ˝yczy∏ wszystkim wytrwa∏oÊci i sukcesów w kolejnym roku pracy. Zast´pca burmistrza odpowiedzialny za oÊwiat´, Pan Marian
Mahor odczyta∏ fragment listu Minister Edukacji Narodowej – Pani Krystyny Szumilas.

Kajkowska, Edyta Micha∏owska, El˝bieta Kasprzyk, Longina Wilczyƒska, El˝bieta Petrów, Lidia Kowalczyk, Jerzy Rawski, Ewa Cybulska, Mariola Wróblewska, Magdalena Kruk, Krystyna
Ciupiƒska, Barbara ˚bikowska, Krystyna Szlejzer,
Katarzyna Tucholska oraz Monika Dra˝an.
W Dniu Edukacji Narodowej nie zapomniano tak˝e o pracownikach administracji i obs∏ugi. Wyró˝nieni zostali: Magdalena Dworzyƒska, Cecylia Sekita, Teresa S´k, Hanna Gajkowska, Anna Pastuszak, Ma∏gorzata Dàbrowska,
Grzegorz Koz∏owski, Anna Kowalczyk, Jadwiga Domaƒska oraz Gra˝yna Rychnowska.
Warto nadmieniç tak˝e, ˝e – kontynuujàc
Êwietnà pass´ i wpisujàc si´ w dobry odbiór
oÊwiaty weso∏owskiej na poziomie m.st. War-

szawy, Mazowsza, a nawet Polski – tak˝e
w tym roku nasi dyrektorzy szkó∏ otrzymali
presti˝owe wyró˝nienia:
• Nagrod´ Prezydenta Miasta Sto∏ecznego
Warszawy – Pani El˝bieta Obiedziƒska, dyrektor Zespo∏u Szkó∏ nr 94;
• Nagrod´ Mazowieckiego Kuratora OÊwiaty
– Pani Bogumi∏a Banasiak, dyrektor Szko∏y
Podstawowej nr 171;
• Nagrod´ Ministra Edukacji Narodowej – Pani Ewa Tucholska, dyrektor Gimnazjum 119.
W sumie w latach 2006–2012 weso∏owscy
nauczyciele i dyrektorzy uzyskali a˝ 15 wyró˝nieƒ
wy˝szego ni˝ dzielnicowy szczebla, przy ˝adnym w latach wczeÊniejszych. Taki wynik wskazuje na dynamiczny rozwój oÊwiaty i kreowanie coraz wi´kszej liczby liderów w tej dziedzinie w naszej dzielnicy.
Katarzyna Szyszka

W dniu 9 listopada Rada i Zarzàd
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
zapraszajà do udzia∏u w obchodach
Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci.
Program uroczystoÊci:
• o godz. 13.00 – uroczysta Msza Âwi´ta
w KoÊciele Âw. Brata Alberta ul. Szeroka 2, Warszawa-Weso∏a;
• o godz. 14.00 – przemarsz uczestników
uroczystoÊci ulicà Brata Alberta pod Pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej;
• o godz. 14.30 – uroczystoÊci pod Pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej:
- Apel Poleg∏ych,
- Salwa Honorowa,
- z∏o˝enie wieƒców.

Po wystàpieniach mia∏a miejsce ceremonia
wr´czenia nagród i wyró˝nieƒ.
Nagrody Burmistrza dla dyrektorów w br.
otrzymali: Dorota Waszczykowska, Ma∏gorzata Riedel, Agnieszka Ptak-Ma∏ek, Joanna Konowrocka, Ewa Mrozowska, El˝bieta Potyra∏o,
Lidia Chmielewska, Bernadetta Gierczycka,
Bo˝ena Dawiec, Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz, El˝bieta Siemiƒska, Renata Pilhul, Ma∏gorzata Szyszko oraz Paulina Kaszuba.
Ponadto przyznane zosta∏y wyró˝nienia Burmistrza dla nauczycieli, a otrzymali je: Aldona

Urzàd Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy

Co nowego w inwestycjach?
Z odpowiedzialnym za
inwestycje wiceburmistrzem Krzysztofem
Kacprzakiem rozmawia Hanna Kowalska.
H.K.: Obok tekstu naszej rozmowy publikujemy wykaz zadaƒ inwestycyjnych na rok przysz∏y. ¸àczna kwota przyznana na ich realizacj´ jest sporo ni˝sza ni˝
w latach ubieg∏ych. Czy mo˝emy mieç powody do zadowolenia?
K.K.: W porównaniu z „t∏ustym” rokiem
2008, kiedy dysponowaliÊmy prawie 30 mi-
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lionami z∏ na inwestycje, to rzeczywiÊcie kwota 12,5 miliona jest sporo ni˝sza. Przypomn´ jednak, ˝e tegoroczny bud˝et inwestycyjny by∏
poczàtkowo planowany w kwocie
12,6 miliona z∏, a wi´c niewiele ró˝ni∏ si´ od planu przysz∏orocznego.
W trakcie 2012 roku bud˝et ten
uda∏o si´ nam zwi´kszyç.
H.K.: A czy sà jeszcze szanse na
zwi´kszenie nak∏adów inwestycyjnych na przysz∏y rok?
K.K.: Tak. Podobnie jak w roku bie˝àcym
pozyskaliÊmy dodatkowo ponad 2,3 miliona
z∏otych na inwestycje, tak te˝ b´dziemy zabiegaç o dodatkowe Êrodki w roku przysz∏ym.

èród∏em takich dodatkowych Êrodków mo˝e
byç np. specjalny fundusz zwiàzany z ochronà
Êrodowiska, którym zarzàdza Miasto.
H.K.: Jak nak∏ady inwestycyjne sà rozdzielone na poszczególne osiedla Weso∏ej?
K.K.: Od wielu ju˝ lat panuje w Radzie
Dzielnicy Weso∏a niepisana umowa, ˝e nak∏ady inwestycyjne dzielone sà na poszczególne
osiedla proporcjonalnie do liczby mieszkaƒców zameldowanych w danym osiedlu. Dotychczas zasada parytetu sprawdza si´. Coroczne bud˝ety sà przyjmowane przez radnych
dzielnicy bez wi´kszych sporów w tej kwestii.
W ostatnim czasie stwierdzono jednak, ˝e poziom infrastruktury w osiedlu Centrum wraz
z osiedlem Plac Wojska Polskiego jest najwy˝szy, wi´c w latach nast´pnych poziom nak∏acd. na str. 5 ➽
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dów w tym rejonie mo˝e byç zmniejszany stosownie do potrzeb. Powsta∏a w ten sposób
ró˝nica pomi´dzy nale˝nym parytetem a potrzebami inwestycyjnymi Centrum b´dzie
mog∏a byç rozdzielona na pozosta∏e osiedla:
Zielonà, Groszówk´ i Starà Mi∏osnà, proporcjonalnie do liczby ich mieszkaƒców.
H.K.: W bie˝àcym roku by∏o kilka inwestycji realizowanych w tzw. cyklu dwuletnim. W praktyce zostanà one skoƒczone
jeszcze w tym roku, zaÊ z przysz∏orocznego
bud˝etu tylko zap∏acimy faktury za ich wykonanie, co oznacza, ˝e przysz∏orocznych
inwestycji b´dzie de facto mniej?
K.K.: Przysz∏orocznych inwestycji nie b´dzie
mniej, poniewa˝ b´dziemy rozpoczynaç kolejne. Wiele z nich b´dzie równie˝ realizowanych w cyklu dwuletnim. Mamy te˝ inwestycj´ realizowanà w cyklu trzyletnim: budow´
przedszkola w osiedlu Zielona.
H.K.: Czy realizacja zaplanowanych inwestycji mo˝e byç zagro˝ona, czy te˝
wszystkie z zamieszczonego wykazu zostanà wykonane/rozpocz´te?
K.K.: W wykazie zapisane sà Êrodki finansowe przeznaczone na realizacj´ poszczególnych
zadaƒ. Prosz´ jednak wziàç pod uwag´ fakt, ˝e
zadanie inwestycyjne nie sk∏ada si´ z samej tylko budowy. Owszem, ten etap inwestycji „widaç”, ale wczeÊniej trzeba wykonaç wiele kosztownych dzia∏aƒ przygotowawczych, np. wydatkowaç Êrodki inwestycyjne chocia˝by na
projekt czy wykup gruntów, na których inwestycja b´dzie realizowana. Co roku dok∏adamy
wszelkich staraƒ, aby Êrodki finansowe zapisane w bud˝ecie by∏y wykorzystane w maksymalnym stopniu. Dzisiaj zaplanowaliÊmy zadania mo˝liwe do zrealizowania w 2013 roku.
Przyznaj´ jednak, ˝e bud˝et jest napi´ty i nale˝y spodziewaç si´ gdzieniegdzie raczej niedoboru Êrodków ni˝ oszcz´dnoÊci. Dopiero przetargi, które przeprowadzimy w przysz∏ym roku,
zweryfikujà kwoty nak∏adów zapisanych w bud˝ecie na poszczególne zadania.
H.K.: A jakie sà szanse na inwestycje innych jednostek m.st. Warszawy na naszym
terenie?
K.K.: W 2007 roku przekazaliÊmy wi´kszoÊç
naszej sieci wodociàgowo-kanalizacyjnej w administrowanie do MPWiK S.A. Co roku
MPWiK S.A. realizuje na terenie naszej dzielnicy inwestycje wodociàgowe i kanalizacyjne za
kilka milionów z∏otych. Obecnie realizowanych
jest ponad 30 zadaƒ inwestycyjnych (w ró˝nym
stopniu zaawansowania od projektowania
do realizacji budowy), z których cz´Êç b´dzie
widaç w realizacji w 2013 roku. Liczymy równie˝ na inwestycje zwiàzane z drogami powiatowymi zarzàdzanymi przez Zarzàd Dróg Miejskich w Warszawie. Najbardziej zaawansowane sà dzia∏ania zwiàzane z przebudowà skrzy˝owania Wspólna/Jagielloƒska/Korkowa/P∏atnerska. Wielomiesi´czne rozmowy pomi´dzy

Zarzàdem Dzielnicy i Dyrekcjà ZDM zaowocujà
najprawdopodobniej na prze∏omie roku budowà minironda poprawiajàcego bezpieczeƒstwo kierowców i pieszych. ChcielibyÊmy równie˝, aby Miasto znalaz∏o pieniàdze na przebudow´ ronda Okuniewska. WykonaliÊmy projekt
zmiany organizacji ruchu na tym rondzie w taki sposób, aby przejazd by∏ bardziej p∏ynny
i umo˝liwia∏ bezpieczny wyjazd mieszkaƒcom
z osiedla Plac Wojska Polskiego w godzinach
szczytu. Prowadzimy tak˝e w granicach naszych kompetencji dzia∏ania, aby Miasto dokoƒczy∏o budow´ ulicy Nowoborkowskiej
na terenie Wawra. Miasto jest na etapie prac
nad wydzieleniem i wykupem dzia∏ek, które sà
w∏asnoÊcià osób prywatnych. Obecnie przebiega tam droga utwardzona p∏ytami betonowymi, umo˝liwiajàca tymczasowy przejazd. Mamy nadziej´, ˝e w przysz∏ym roku znajdà si´
Êrodki finansowe w bud˝ecie Miasta, które pozwolà na wykupienie tych gruntów od prywatnych w∏aÊcicieli. Jest to pierwszy, ale niezb´dny krok do realizacji tej inwestycji.
H.K.: Powoli koƒczy si´ tegoroczny sezon
budowlany. Jak ocenia Pan realizacj´ zadaƒ inwestycyjnych zaplanowanych na rok
bie˝àcy?
K.K.: Na szczegó∏owe podsumowanie bie˝àcego roku przyjdzie jeszcze czas za 3–4 miesiàce. Teraz mog´ pokusiç si´ o bardzo wst´pnà
i ogólnà ocen´. Przede wszystkim w 2012 roku
oddaliÊmy do u˝ytku szko∏´ podstawowà
w Starej Mi∏oÊnie. ZakoƒczyliÊmy naszà najwi´kszà inwestycj´ ostatnich lat. WybudowaliÊmy kilka ulic: Jagielloƒskà, Pstrowskiego, Ka-

Ekoprzedszkolak
Trwa budowa ulicy G∏owackiego. Moja 5-letnia wnuczka Ola na widok wycinki drzew pod drog´ wykrzykn´∏a: babciu,
dusz´ si´, dusz´ si´... Zaniepokojona
podbieg∏am do niej, pytajàc, co si´ sta∏o,
na co Ola z teatralnym gestem odrzek∏a –
wycinajà mi TLEN!!!
Gra˝yna Weber
sprowicza, Dobrà, Parkowà, Ogrodowà, Czarnieckiego oraz I etap ulicy Cieplarnianej. DokoƒczyliÊmy budow´ ulicy G∏owackiego oraz
budow´ uk∏adu ulic: Turkusowej, Malachitowej, Rubinowej, Per∏owej, Opalowej, Szafirowej, Ametystowej, Topazowej, Szmaragdowej.
WybudowaliÊmy w kilku miejscach brakujàce
oÊwietlenie uliczne: np. w ul. Promiennej, PodleÊnej czy Moniuszki. Trwajà jeszcze prace
na kilku budowach, ale ich zakoƒczenie planowane jest w terminie. Je˝eli b´dziemy mieli ∏agodnà zim´, inwestycje wieloletnie b´dà mog∏y byç kontynuowane równie˝ w zimie. To jest
jedna z zalet prowadzenia inwestycji w cyklu
wieloletnim. ZrealizowaliÊmy wszystkie zadania zaplanowane na 2012 rok. Du˝a w tym zas∏uga firm-wykonawców. Musz´ przyznaç, ˝e
w 2012 roku przetargi wygrywa∏y bardzo solidne firmy, pomimo tego, ˝e jedynym kryterium wyboru wykonawcy by∏a najni˝sza cena.
H.K.: Dzi´kuj´ za rozmow´.
K.K.: Dzi´kuj´.

Wydatki inwestycyjne na 2013 r.
Wyszczególnienie
Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odc. kolektora deszczowego w ul. Pogodnej
1
Budowa ul. Polnej
Przebudowa ronda Okuniewska
Budowa ul. U∏aƒskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. U∏aƒskiej do
Kana∏u Wawerskiego
1
Budowa ul. Pstrowskiego
Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pu∏ku
Budowa ul. G∏owackiego – II etap
Budowa uk∏adu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa,
Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej – II etap
1
Budowa ul. Kasprowicza
Budowa ul. Dobrej
Budowa ul. Szklarniowej
Budowa ul. Cieplarnianej
Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. GoÊciniec
Budowa ul. Malinowej i S∏owiczej
Modernizacja uk∏adu drogowego Plac Wojska Polskiego – VI etap
Budowa ulic: Ma∏ej, JaÊminowej, Modrzewiowej
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralowej, Irydowej, Kryszta∏owej, Alabastrowej
Termomodernizacja budynku Szko∏y Podstawowej nr 173
1
Budowa Przedszkola w os. Stara Mi∏osna
Budowa Przedszkola w os. Zielona
1
Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej
RAZEM
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MPZBDJiW* Sp. z o.o.,
zwany powszechnie „Spó∏kà Ziemskà”, jak zapewne
wi´kszoÊç czytelników dobrze pami´ta, zosta∏ powo∏any przed laty przez
budujàcy osiedle Stara Mi∏osna zespó∏ w celu wykupu, podzia∏u i przew∏aszczania gruntów na potrzeby mieszkaƒców.
Nieszcz´Êliwie wybrana forma prawna oraz
powierzenie udzia∏ów w Spó∏ce osobom fizycznym od kilkunastu lat by∏y coraz wi´kszym
problemem i przeszkodà w porzàdkowaniu
stanu prawnego nieruchomoÊci o charakterze
publicznym osiedla Stara Mi∏osna.
Szcz´Êliwie choç cz´Êç wspólników stara∏a
si´ honorowaç dawne zobowiàzania. Dosz∏o
nawet do swoistego pata, gdy˝ wÊród udzia-

Udany debiut
Z mieszkajàcà w Weso∏ej pos∏ankà na Sejm
Ligià Krajewskà w rocznic´ dzia∏alnoÊci
poselskiej, uhonorowanej wyró˝nieniem
tygodnika „Polityka” za najlepszy debiut,
rozmawia Anna Ksi´˝opolska.
A.K.: Pani Pose∏, minà∏ rok Pani pracy poselskiej. Czy by∏ to dla Pani trudny rok?
L.K.: By∏ to dla mnie rok zdobywania doÊwiadczeƒ, poznawania nowych wyzwaƒ, ale
przede wszystkim rok bardzo pracowity. Osoby zainteresowane szczegó∏ami zach´cam do
zapoznania si´ z moim sprawozdaniem z pracy poselskiej za pierwszy rok pracy w parlamencie. Jest ono opublikowane na mojej stronie internetowej: www.ligiakrajewska.pl.
A.K.: Otrzyma∏a Pani wyró˝nienie tygodnika „Polityka” za najlepszy debiut poselski. Cieszy Panià takie wyró˝nienie?
L.K.: By∏am bardzo zaskoczona tym wyró˝nieniem, poniewa˝ zosta∏o ono przyznane
przez dziennikarzy pracujàcych w Sejmie. Dla
mnie jest ono wyjàtkowo cenne, gdy˝ by∏o
przyznane za mojà merytorycznà prac´, a ocen´ wystawiali dziennikarze ró˝nych redakcji
i jest ona niezale˝na od politycznych opinii.
A.K.: Jeszcze jako radna m.st. Warszawy
zaanga˝owa∏a si´ Pani w prace nad ustawà
o „janosikowym”. Jaki jest obecnie stan tych

∏owców trzy g∏osy by∏y po stronie otwartoÊci
i porzàdkowania spraw zgodnie z pierwotnymi
intencjami twórców spó∏ki, zaÊ trzy po stronie
zachowania twardego status quo. Pewne oznaki zmian w myÊleniu zarzàdzajàcych Spó∏kà da∏o si´ ju˝ zauwa˝yç. Blisko rozsàdnego kompromisu sà mediacje w sprawie przekazania
na majàtek komunalny Oczyszczalni Âcieków
Cyraneczka, nieco trudniejsze rozmowy toczà
si´ w sprawie uporzàdkowania statusu formalnego dróg osiedla, choç tu na przeszkodzie sta∏o tak˝e stanowisko cz´Êci reprezentantów strony miasta. Jest ju˝ w tej sprawie pewien interesujàcy pomys∏ wyjÊcia z impasu, choç jak zwykle wymaga on elastycznoÊci obu stron.
Niestety dotychczasowy prezes Spó∏ki pan
Tadeusz Romanowicz jakby chwilami zapomina∏, skàd si´ wzià∏ majàtek Spó∏ki, ˝e mia∏ on
charakter powierniczy, ˝e on sam jako udzia∏owiec na ten majàtek si´ nie sk∏ada∏, bo do
obj´cia udzia∏u zosta∏ wybrany przed laty
przez w∏adze Zespo∏u, a zap∏aci∏ za niego

* Mi´dzyresortowy Pracowniczy Zespó∏ Budowy
Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych

prac? Czy Warszawa b´dzie p∏aciç mniej?
L.K.: By∏a to oczywiÊcie jedna ze spraw,
w które po obj´ciu mandatu poselskiego zaanga˝owa∏am si´ w pierwszej kolejnoÊci. Jak
wynika z najnowszych wyliczeƒ Ministerstwa
Finansów, dzi´ki zmianom zaproponowanym
w ustawie polskie samorzàdy mog∏yby zaoszcz´dziç ok. 450 mln z∏otych.
Niestety w obecnej chwili prace nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy
o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego (tzw. „janosikowym”). zosta∏y zawieszone.
Mam nadziej´, ˝e w nied∏ugim czasie Sejm wróci do rozpatrywania projektu obywatelskiego.
A.K.: Czym jeszcze zajmuje si´ Pani
w parlamencie?
L.K.: Kolejnym projektem jest ustawa dotyczàca wyw∏aszczeƒ Bieruta, którà przygotowuj´ wraz z warszawskimi parlamentarzystami Platformy Obywatelskiej.
W maju 2012 r. by∏am pos∏ankà sprawozdawcà rzàdowego projektu ustawy o zmianie
ustawy o ujawnieniu w ksi´gach wieczystych
prawa w∏asnoÊci nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa oraz jednostek samorzàdu terytorialnego. Sprawozdanie dotyczy∏o Komisji Samorzàdu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz
Komisji SprawiedliwoÊci i Praw Cz∏owieka.
Przez cztery lata, kierujàc Gabinetem Politycznym Ministra Edukacji Narodowej, dostrzeg∏am wiele p∏aszczyzn, które wymaga∏y
pilnej interwencji legislacyjnej. Mimo ˝e du˝o

ju˝ zosta∏o w tym zakresie zrobione, wiele
kwestii dotyczàcych otwarcia systemu na
oÊwiat´ polonijnà wymaga zmian ustawowych, dlatego tez z∏o˝y∏am do prezydium klubu PO projekt zmian w ustawie o systemie
oÊwiaty oraz ustawy Karta Nauczyciela.
A.K.: Ma Pani biuro poselskie w Weso∏ej.
Czy ka˝dy z nas, mieszkaƒców, mo˝e si´
umówiç na spotkanie?
L.K.: Tak, choç to w∏aÊciwie tylko filia biura.
G∏ówne mieÊci si´ na ul Pi´knej 3a m. 3, natomiast filia, czynna w ka˝dy poniedzia∏ek,
znajduje si´ w budynku OSP przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31. Mój dy˝ur odbywa si´ w ka˝dy pierwszy poniedzia∏ek miesiàca. Zapraszam mieszkaƒców Weso∏ej i Wawra do korzystania z filii biura.
A.K.: Przed Panià jeszcze trzy lata pracy
w parlamencie. Jakie sà Pani plany do koƒca kadencji?
L.K.: Przede wszystkim chcia∏abym, aby
projekty, w które si´ zaanga˝owa∏am, skoƒczy∏y si´ sukcesem. Najwi´kszym wyzwaniem
b´dà zmiany w ustawodawstwie dotyczàce
resortu sprawiedliwoÊci i ustawy o samorzàdzie terytorialnym. Oprócz prac parlamentarnych anga˝uj´ si´ w dzia∏ania na rzecz mieszkaƒców, jak równie˝ dzia∏am na rzecz pomocy Polakom na Wschodzie, efektem tych prac
jest sprowadzenie do Weso∏ej dwóch uczennic polskiego pochodzenia z Uzbekistanu.
A.K.: Dzi´kuj´ za rozmow´.

PROTEZY • NAPRAWA
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Idzie nowe?

symbolicznà z∏otówk´... KiedyÊ tylko s∏ownie,
ostatnio tak˝e czynnie stara∏ si´ torpedowaç
dzia∏ania pozosta∏ych cz∏onków Zarzàdu, którzy w kontaktach z samorzàdem szukali korzystnych dla mieszkaƒców kompromisów.
Szcz´Êliwie na Walnym Zgromadzeniu Udzia∏owców Spó∏ki, które odby∏o si´ 23 paêdziernika, zosta∏ wybrany nowy Zarzàd Spó∏ki ju˝ bez
jego osoby. Tak˝e w sk∏adzie Komisji Rewizyjnej
nie b´dzie ju˝ zasiada∏ pan Andrzej Bem, za∏o˝yciel i wieloletni prezes Zespo∏u. Te zmiany
personalne by∏y mo˝liwe dzi´ki zmianie stanowiska jednego z udzia∏owców. Jest nadzieja, ˝e
to zapowiedê nowego podejÊcia Spó∏ki do wielu zadawnionych spraw i ˝e dzi´ki temu w nied∏ugim czasie uda si´ rozwiàzaç kilka naprawd´
skomplikowanych i brzemiennych w skutki dla
osiedla Stara Mi∏osna problemów.
Marcin J´drzejewski

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

tel./fax 022 773 26 93
0 695 708 695
e-mail: fismag@poczta.fm
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Minitenis w Breaku
Kolejna edycja MINI BREAK CUP za nami!!!
W sobot´ 29 wrzeÊnia w naszym klubie mieliÊmy okazj´ podziwiaç zmagania najm∏odszych
zawodników w turnieju Tenis 10. By∏ to nast´pny turniej z cyklu Mini Break Cup. Tym razem
wydarzenia turniejowe by∏y niezapomniane nie
tylko dzi´ki bardzo zaci´tym pojedynkom, ale
równie˝ dzi´ki wspó∏pracy z piekarnià Grzybki,
która ufundowa∏a s∏odki pocz´stunek dla ka˝dego zawodnika, oraz Pizzerià z RadoÊci, która
umila∏a czas zarówno rodzicom, jak i zawodnikom pomi´dzy meczami. Ka˝dy z zawodników,
który zajà∏ miejsce na podium, otrzyma∏ pi´kny
puchar, dyplom oraz móg∏ liczyç na dodatkowy
smako∏yk od naszych sponsorów. Pozytywnà informacjà jest fakt coraz wi´kszego zainteresowania turniejami ze strony dzieci oraz to, ˝e poziom ich rywalizacji staje si´ coraz wy˝szy. Brawo dla m∏odych tenisistów. Tak trzymaç! Serdecznie dzi´kujemy za liczny udzia∏ w turnieju
i goràco zapraszamy do kolejnej edycji, która
odb´dzie si´ ju˝ w listopadzie – dok∏adny har-

monogram na stronie w w w . t e n i s b r e a k . p l.
Zwyci´zcy poszczególnych kategorii wiekowych: grupa niebieska – Nadia Rendecka, grupa czerwona – Zosia Motylewska, grupa pomaraƒczowa – Filip Miko∏ajczyk.
Na poczàtku roku szkolnego odwiedzi∏y nasz
Klub dzielne maluchy z przedszkola nr 262.
Przedszkolaki pod dowództwem pani Ewy dotar∏y na korty autobusem i z marszu przetesto-

wa∏y nasz plac zabaw, czyli trampolin´, huÊtawki, zje˝d˝alnie i piaskownic´. Ale najwi´kszà atrakcjà by∏ trening na korcie prowadzony przez trenerk´ Magd´ i trenera
Adama. Dzieci na rozgrzewk´ zapozna∏y
si´ z biegiem tenisowym i specjalnym
berkiem po liniach. Rzucanki, wyÊcigi, labirynty, Êlepe tunele i ró˝ne inne zabawy
sprawia∏y dzieciom mnóstwo frajdy. Trenerzy wprowadzili dwa podstawowe tenisowe uderzenia – forhend i bekhend.
Godzina zlecia∏a jak z bicza strzeli∏. Ka˝dy
uczestnik tenisowej lekcji otrzyma∏ pamiàtkowy dyplom i magnesik z logo Breaka. Przedszkolakom tak si´ spodoba∏o,
˝e po trzech tygodniach z powrotem zawitali do naszego Klubu – tym razem trening
by∏ ju˝ prowadzony w ogrzewanej hali pneumatycznej, którà korty przykrywane sà na sezon
jesienno-zimowy. Pozdrawiamy sympatyczne
maluchy i zapraszamy wszystkich na obóz tenisowo-narciarsko-snowboardowy – ˚ywiec
2013 – ju˝ czas zaplanowaç ferie!
Tekst i zdj´cie: Magdalena Szmyd

Arkana walki, nie tylko dla judoków
Ka˝dy z nas wie, ˝e
stresujàcà sytuacjà na
zawodach jest chwila,
kiedy nasze nazwisko
pojawia si´ na tablicy,
a jeszcze gorszà chwilà
jest moment, gdy czeRedakcja Judo Fight Club
kamy, a˝ zakoƒczy si´
poprzednia walka i stoimy na skraju tatami
w oczekiwaniu na mo˝liwoÊç wejÊcia w obszar pola do walki. Poziom stresu jest niesamowicie wysoki, adrenalina podskakuje
w przeciàgu nanosekundy, a nasze myÊli sà
jednym k∏´bkiem chaosu.
Obserwujemy przeciwnika. Cz´sto ma wy˝szy stopieƒ kyu, zdarza si´, ˝e jest wi´kszy lub
stoczyliÊmy z nim walk´ w przesz∏oÊci i niestety okaza∏a si´ przegrana. Dochodzimy do
wniosku, ˝e jesteÊmy s∏absi, mniej doÊwiadczeni, mamy gorszà technik´ i mimo tego, ˝e
nie powiedzieliÊmy sobie, ˝e t´ walk´ przegramy, to podÊwiadomie nasz umys∏ w∏aÊnie
skaza∏ nas na pora˝k´.
Po pierwsze, przestaƒ myÊleç destrukcyjnie!
No i co z tego, ˝e ju˝ raz z nim przegra∏eÊ albo ona jest wy˝sza, starsza? Skup si´ na sobie
i na celach, jakie zamierzasz osiàgnàç. No dobra, ∏atwo powiedzieç: „Moim celem jest wygrana”, ale jak tego dokonaç? Nie mam dla
Ciebie jednego, z∏otego Êrodka na zwyci´stwo, jednak mo˝esz swój cel rozbiç na kilka
mniejszych. PomyÊl o swojej wygranej jak
o zespole czynników prowadzàcych do wygranej: wyprowadzanie swoich poprawnych
JUDO

FIGHT

CLUB

ataków, b∏yskawiczne reagowanie na ataki
przeciwnika (kontry) i na koƒcu obrona. Wybierz 3-4 techniki, które zamierzasz na pewno
wykonaç (tutaj dopiero weê pod uwag´
wzrost, wag´ przeciwnika) i trzymaj si´ ich.
Po drugie, porozmawiaj ze sobà. Pochwal
si´ przed sobà, co ostatnio Ci wysz∏o, za co
dosta∏eÊ pochwa∏´ od trenera i przywo∏aj
tamte wspomnienia. Mo˝esz powracaç wspomnieniami niekoniecznie do chwil zwiàzanych
z matà. Podniesiesz w ten sposób swojà samoocen´, co b´dzie mia∏o wp∏yw na Twoje
samopoczucie, a nawet w wynik.
Kolejno, mo˝esz odbiegaç od tematu walki,
myÊlàc o czymÊ innym, tym samym relaksujàc
si´. Pogadaj z kumplem, napisz sms-a (ale nie
pisz o turnieju, niekorzystnym losowaniu, czy
swoich obawach!), pomyÊl o wakacjach,
o tym, co sprawia ci przyjemnoÊç, o jakimÊ
pozytywnym uczuciu do kogoÊ – mo˝e b´dà
to rodzice, a mo˝e sympatia. Za∏ó˝ s∏uchawki
na uszy i pos∏uchaj muzyki, wszystko jedno:
relaksacyjnej czy dynamicznej. Pami´taj jednak, ˝e judo nie ma nic wspólnego z agresjà
czy nadpobudliwoÊcià. Wr´cz przeciwnie, to
∏agodna droga, dlatego muzyka nie powinna powodowaç, ˝e przestaniesz myÊleç racjonalnie i na ch∏odno podczas walki. Mo˝esz
tak˝e po∏o˝yç si´, rozluêniç mi´Ênie, zamknàç
oczy, próbowaç si´ wyciszyç.
Nie t∏um zdenerwowania w sobie. JeÊli czujesz, ˝e mo˝esz podskoczyç do sufitu – zrób
to, jeÊli trz´sà Ci si´ r´ce – poklep nimi
w swoje uda, barki, policzki, pomo˝e Ci to

wy∏adowaç nadmiar energii i niepotrzebne
zdenerwowanie, co zaowocuje spokojem
i rozwagà podczas walki.
Na koniec mam dla Ciebie jeszcze jeden
sposób. Wed∏ug naukowców jest to manipulacja czynnikami otoczenia. Mówiàc proÊciej,
to przyzwyczajanie si´ do warunków jakie panujà na zawodach. Idàc tym tropem – nie unikaj walk z mocnymi, lepszymi zawodnikami
podczas treningu. Âmia∏o walcz na randori,
pozwól sobie na lot pod sufit popo∏udniami
w Êrody. Na treningu podchodê do walki
z podniesionà g∏owà i bàdê odwa˝ny, to zaprocentuje, uwierz.
Artyku∏ zredagowany
z zasobów internetowych
Redakcja Judo Fight Club

OG¸ASZAMY DODATKOWY NABÓR

DO SEKCJI JUDO
Zapraszamy dziewczynki i ch∏opców
w wieku 8–10 lat
WT-CZW-PT, godz. 18.30–20.00
zapisy w czasie trwania treningów lub:

tel: 513-96-16-16
e-mail: info@judofightclub.pl

Zapraszamy równie˝ do
innych naszych sekcji!
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V Turniej Szachowy im. Jana Brustmana
Ju˝ po raz piàty zosta∏ rozegrany turniej szachowy poÊwi´cony pami´ci wybitnego trenera
szachowego, wielkiego mi∏oÊnika „królewskiej
gry” – pana Jana Brustmana. W sobot´ 20 paêdziernika br. Szko∏a Podstawowa nr 218 w Aninie goÊci∏a pasjonatów gry szachowej z ró˝nych dzielnic Warszawy i okolic. Organizatorami tegorocznej tak presti˝owej imprezy szachowej byli: Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy,
Mazowiecki Zwiàzek Szachowy, UKS „Mi∏oÊnik”, Klub Kultury „Anin” oraz Szko∏a Podstawowa nr 218 w Aninie. Do zmagaƒ w turnieju

przystàpi∏o oko∏o 90 zawodników. Rozegrano 9 partii systemem szwajcarskim wed∏ug
przepisów Kodeksu Szachowego po 15 minut
dla zawodnika. V Turniej Szachowy im. Jana
Brustmana otworzyli przedstawiciele obu dzielnic, prezes Mazowieckiego Zwiàzku Szachowego oraz Dyrektor Szko∏y Podstawowej nr 218.
Po emocjonujàcej rywalizacji najlepszymi
zawodnikami w ca∏ym turnieju okazali si´:
Daniel Worobiej – UKS MDK Otwock (8,0
pkt.), Marcel Kanarek – AKSz Hetman – Politechnika Koszaliƒska (7,0 pkt.), ¸ukasz Jarmu∏a i Ewa Haraziƒska – oboje z MKS Polonia
Warszawa, z 7,0 punktami oraz Andrzej ˚urkowski – MDK Otwock (7,0 pkt.) i Konrad Kadziela – UKS MDK Radom (7,0 pkt.)
W kategorii najlepsza zawodniczka:
I miejsce – Ewa Haraziƒska – MKS Polonia
Warszawa (7,0 pkt.)
II miejsce – Kinga Pastuszko – MKS Polonia
Warszawa (6,0 pkt.)

III miejsce – Agata Kowalewska – UKS Czternastka Warszawa (6,0 pkt.)
W kategoriach rankingowych – III kat.:
I miejsce – Damian Sikora – UKS MDK Radom
(6,0 pkt.)
II miejsce – Adam Mrozowski – MKS Polonia
Warszawa (5,5 pkt.)
III miejsce – Maciej Groszyk – KK „Anin” (5,0 pkt.)
W kategoriach rankingowych – IV kat.:
I miejsce – Krzysztof Iwaszkiewicz – MAZSzach w Warszawa (5,0 pkt.)
II miejsce – Zuzanna ¸aszczuk – SP 353 Warszawa (5,0 pkt.)
III miejsce – Grzegorz Iwaszkiewicz – MAZSzach w Warszawa (5,0 pkt.)
W kategoriach rankingowych – V kat.:
I miejsce – Franciszek Trzeciak – MAZSzach
Warszawa (4,0 pkt.)
II miejsce – Atanazy Gawrysiak – UKS ˚agle
(4,0 pkt.)
III miejsce – Szymon Osypiuk – Gimnazjum
nr 119 Warszawa (4,0 pkt.)
Najlepszym zawodnikiem bez kategorii zosta∏ Patryk Paw∏owski – SP „˚agle” (Wawer) –

5,0 pkt., II miejsce zajà∏ Pawe∏ Zubrzycki – KS
Weso∏a (4,0 pkt.), a III miejsce Micha∏ S∏oniewski – SP 218 Wawer (4,0 pkt.).
W poszczególnych kategoriach wiekowych wygrali: kat. do 8 lat – Stanis∏aw Leleƒ
– UKS MDK Otwock (4,5 pkt.), kat. do 10 lat –
Pawe∏ W´grzyniak – UKS „Gambit” Mi´dzyrzec Podlaski (6,0 pkt.), kat. do 12 lat – Joanna Kaczmarska – UKS MDK Otwock (6,0 pkt.),
kat. do 14 lat – Antoni Bubieƒ – MKS Polonia
Warszawa (6,0 pkt.) i w kat. do 16 lat – Pawe∏
Jarmu∏a – MKS Polonia Warszawa (6,0 pkt.).
Tytu∏ najlepszego zawodnika Dzielnicy Weso∏a zdoby∏a Ewa Haraziƒska – MKS Polonia
Warszawa. Najlepszym zawodnikiem Dzielnicy Wawer okaza∏ Andrzej ˚urkowski – UKS
MDK Otwock. Szczegó∏owe wyniki turnieju
mo˝na znaleêç na www.chessarbiter.com.
Turniej Szachowy im. J. Brustmana by∏ imprezà propagujàcà gr´ w szachy, jak równie˝
okazjà do wspania∏ej rywalizacji mi∏oÊników,
jak mawia∏ pan J. Brustman „królewskiej gry”.
Na kolejny VI Turniej Szachowy im. J. Brustmana zapraszamy za rok do Dzielnicy Weso∏a.
Do zobaczenia.
Teresa Osypiuk

UKS Weso∏ek na memoriale
w ˚o∏´dowie
W dniach 6–7 paêdziernika 2012 r.
odby∏ si´ w ˚o∏´dowie Ogólnopolski
Memoria∏ im. Jana Konopczyƒskiego
w ∏ucznictwie. Z Uczniowskiego Klubu
Sportowego WESO¸EK wystartowa∏o
troje zawodników: Anastazja Stachwiuk,
Klaudia ¸adziak i Piotr Stachwiuk. Najlepiej zaprezentowa∏a si´ Anastazja zajmujàc bardzo wysokie trzecie miejsce.
Zawodami tymi zakoƒczyliÊmy starty
∏uczników z Weso∏ej w sezonie letnim,
w zawodach rozgrywanych na powietrzu. Obecnie

przenieÊliÊmy si´ na sal´ gimnastycznà
SP nr 174, gdzie b´dziemy przygotowywaç si´ do zawodów halowych.
Instruktor sportu w ∏ucznictwie
Hanna Koz∏owska

Halowy Otwarty Turniej Pi∏ki No˝nej
w We s o ∏ e j - Z i e l o n e j
W dniach 7–9 grudnia odb´dzie si´ halowy turniej pi∏ki no˝nej.
Oferta kierowana jest do osób doros∏ych. Patronem turnieju jest
Urzàd Dzielnicy Weso∏a. Organizatorem turnieju jest Zespó∏ Szkó∏
nr 94. Zg∏oszenia do turnieju przyjmowane sà do 25 listopada
w∏àcznie pod numerem telefonu: 663 92 98 98. Serdecznie zapraszam sta∏ych bywalców i nowe zespo∏y.
Leszek Winiarski
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m∏odszej, prowadzone
sà te˝ lekcje nurkowania
i wykonywane sà niezwykle atrakcyjne zdj´cia podwodne.
W sezonie 2012/2013 Wesolandia proponuje równie˝ wi´ksze mo˝liwoÊci z zakresu treningu cardio. Przebudowana, powi´kszona si∏ownia oraz nowe, atrakcyjne pod wzgl´dem
designu i funkcji urzàdzenia do treningu aerobowego (tlenowego) gwarantujà dost´p
do tej coraz bardziej popularnej formy aktywnoÊci. Trening aerobowy (d∏u˝szy ni˝ 10 minut
wysi∏ek o sta∏ej, ma∏ej i Êredniej intensywnoÊci) w zale˝noÊci od czasu trwania i intensywnoÊci mo˝e byç celem samym w sobie, mo˝e
s∏u˝yç odchudzaniu, gdy˝ tylko taki rodzaj wysi∏ku anga˝uje spalanie tkanki t∏uszczowej, lub
– w wersji nieco bardziej intensywnej – b´dzie
treningiem cardio, czyli poprawiajàcym funkcjonowanie i wydolnoÊç uk∏adów: oddechowego i sercowo-naczyniowego. Na szczególnà
uwag´ zas∏ugujà dwa nowe urzàdzenia. AMT
(ang. Adaptive Motion Trainer), czyli wielop∏aszczyznowy trena˝er eliptyczny, którego cechà szczególnà jest dostosowanie ruchu
do potrzeb çwiczàcego! Mo˝na na nim wyko-

CoÊ wi´cej ni˝ basen
Aquapark Wesolandia w Weso∏ej-Zielonej we wrzeÊniu 2012 r. rozpoczà∏ 10. sezon dzia∏alnoÊci. Ten niezbyt wielki pod
wzgl´dem rozmiaru, ale ró˝norodny i ciekawy pod wzgl´dem funkcji i us∏ug obiekt
zaprasza na kilka form aktywnoÊci zas∏ugujàcych na bli˝szà uwag´.
Zaj´cia nauki p∏ywania dla niemowlàt i najm∏odszych dzieci to atrakcja, której warto poÊwi´ciç kilka s∏ów. Polska znajduje si´ niestety
w dolnej cz´Êci listy krajów europejskich pod
wzgl´dem umiej´tnoÊci p∏ywania. Dlatego warto od najm∏odszych lat uczyç dzieci p∏ywaç. Jest
to umiej´tnoÊç przede wszystkim utylitarna, ratujàca ˝ycie, a w drugiej kolejnoÊci niosàca same korzyÊci dla organizmu w ka˝dym wieku, takie jak: ∏atwiejsze przystosowanie organizmu do
zmiennych warunków Êrodowiska, hartowanie,
korekcja wad postawy, równomierny rozwój,
wspomaganie uk∏adu oddychania i krà˝enia, redukcja stresów i oczywiÊcie ogólne wzmacnianie organizmu. Dlatego warto uczyç p∏ywaç nasze pociechy od najm∏odszych lat, a nawet miesi´cy. Zabaw´ z wodà mo˝na z dzieçmi rozpoczàç ju˝ od 3–4 miesiàca ˝ycia, oczywiÊcie wraz
z rodzicem. Zaj´cia w Wesolandii prowadzone
sà przez profesjonalistów posiadajàcych uprawnienia nie tylko z zakresu nauki p∏ywania, ale
równie˝ rehabilitacji, oraz znaczne doÊwiadczenie w prowadzeniu tego typu wyspecjalizowanych zaj´ç. Szeroki zakres çwiczeƒ, wiele kolorowych przyborów i du˝o dobrej zabawy z w∏asnym dzieckiem to g∏ówne atuty samej formy
çwiczeƒ, odbywajàcych si´ w ka˝dà niedziel´
w godzinach 10.00–12.00 w jednostkach pó∏godzinnych. W ka˝dej grupie, nawet tej naj-

naç marsz lub bieg z ró˝nà d∏ugoÊcià kroków
czy Êlizgi imitujàce jazd´ na nartach biegowych, a to wszystko w ruchu do przodu lub
do ty∏u. Drugim urzàdzeniem jest FTS (ang.
Functional Training System) Glide, czyli
przyrzàd do treningu funkcjonalnego. Umo˝liwia on wykonanie bez przechodzenia od maszyny do maszyny ca∏oÊciowego treningu na
ka˝dy mi´sieƒ, dzi´ki dowolnej regulacji miejsca i rodzaju uchwytu oraz dwukolumnowemu
stosowi obcià˝eƒ. Warte wypróbowania.
Sala Fitness równie˝ zyska∏a, nie tylko metra˝, ale tak˝e niezwykle popularne wÊród entuzjastów çwiczeƒ przy muzyce zaj´cia ZUMBY. To innowacyjny system fitness, który ∏àczy
taniec z aerobikiem do latynoskich rytmów.
Proste kroki taneczne, Êwietne kombinacje ruchów i motywujàca muzyka stwarzajà atmosfer´ imprezy i wprost porywajà nas do zabawy, podczas której pod okiem licencjonowanego instruktora wyrabiamy kondycj´ i kszta∏tujemy sylwetk´. Warto si´ przekonaç osobiÊcie,
jak ró˝norodnie i ciekawie mo˝na aktywnie
sp´dziç czas na weso∏owskiej p∏ywalni, nie tylko w hali basenowej.
Jacek Grajewski
w weekendy 17–18 i 24–25
listopada w Hali Sportowej
przy Gimnazjum 119.
Przyby∏o równie˝ sporo ch´tnych do trenowania pi∏ki no˝nej. UtworzyliÊmy nowe grupy
nie tylko dla najm∏odszych (rocznik 2006–
–2007), ale i dla troch´ starszych dzieci. Wszelkie informacje znajdà Paƒstwo na naszej stronie internetowej w w w . k s w e s o l a . p l. Zach´camy tak˝e do odwiedzenia nas na Facebooku.

WieÊci z KS Weso∏a
Jesieƒ w Klubie Sportowym Weso∏a, a szczególnie w sekcji pi∏karskiej,
jest i b´dzie bardzo pracowita. Organizujemy szereg
turniejów z cyklu Weso∏a
Indoor Cup 2012 dla poszczególnych roczników.
Bardzo serdecznie zapraszamy do kibicowania naszym zawodnikom

Anna Ksi´˝opolska
Sekretarz KS Weso∏a

nosprawni intelektu- Wyk∏ad inauguracyjny wyg∏osi∏a p. Krystyna
alnie, których w ra- Lewkowicz – prezes UTW SGH i prezes Ogólmach PCK integrowa- nopolskiego Porozumienia UTW. GoÊciliÊmy
∏a p. Leokadia Âl´zak. Wieczór uÊwietnili senio- równie˝ pos∏a Micha∏a Szczerb´ – przewodnirzy z OÊrodka Pomocy Praga Po∏udnie, prezentu- czàcego Parlamentarnego Zespo∏u ds. UTW,
jàc klimaty cygaƒskie. Pani Ala Pasztor zorgani- pos∏ank´ Ligi´ Krajewskà oraz Burmistrza
zowa∏a rozmaite konkursy oraz wybór królowej Dzielnicy – Edwarda K∏osa. UroczystoÊç
i króla balu, dla których, jak co roku, korony wy- uÊwietni∏ wyst´p grupy wokalnej „Niebieskie
kona∏a p. Marzena Nagórka. Muzyk´ na ˝ywo Migda∏y”, która od ponad roku istnieje przy
zorganizowa∏ pan dyrektor Kalisz, a pocz´stunek OÊrodku Kultury w Weso∏ej.
pani dyrektor Todorowska. Sprawami organizaWszystkich seniorów serdecznie zapraszacyjno-technicznymi wraz z wolontariuszami zajà∏ my do udzia∏u w bardzo atrakcyjnej ofercie
si´ pan Marek Perkowski. Seniorzy jednog∏oÊnie programowej UTW.
stwierdzili, ˝e wi´kszej przyjemnoÊci jak ten bal
Gra˝yna Weber
dawno nie prze˝yli.
Z kolei 13 paêArtykuły Wyposa˝enia Wn´trz
dziernika w GimnaNaczynia kuchenne • Garnki • Patelnie
zjum w Weso∏ej odSztuçce
• Czajniki • Akcesoria kuchenne
by∏a si´ Inauguracja
Porcelana
• Zestawy do grilla, wina
Roku AkademickieDoskonałe na prezenty !!!
go Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Sulejówek ul. DWORCOWA 72, pon.–pt. 1030-1800, sob. 1000-1400

Wszystko dla seniorów
W dniu 11.10.2012 w OÊrodku Dzia∏aƒ
Twórczych „Pogodna” odby∏ si´ wernisa˝ prac
malarskich s∏uchaczy UTW pod has∏em „Co
nam w duszy gra”. Czternastu uczestników zaprezentowa∏o swoje prace wykonane w pracowni Surreal pod kierunkiem Marii Surawskiej.
Ró˝norodnoÊç tematów, kolorów i technik zachwyci∏y przyby∏ych goÊci. Uczestnicy warsztatów podkreÊlajà wyjàtkowà, rodzinnà atmosfer´ panujàcà w pracowni, gdzie przy pysznej kawie mistrz dyskretnie czuwa nad uczniami.
Dzi´kujemy Ci, Marysiu, ˝e jesteÊ z nami.
W piàtek 12 paêdziernika w sali Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej odby∏ si´ Bal Seniora. Sala zosta∏a udost´pniona nieodp∏atnie. Bal
organizowa∏ OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej (dyr.
Marzenna Todorska) oraz OÊrodek Kultury
w Weso∏ej (dyr. Edward Kalisz). W imprezie
wzi´∏o udzia∏ 150 osób, w tym seniorzy i niepe∏-
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Program OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy:
listopada (piàtek), godz. 13.00 – DZIELNICOWE OBCHODY NARODOWEGO
ÂWI¢TA NIEPODLEG¸OÂCI.
M i e j s c e : KoÊció∏ Êw. Brata Alberta w Zielonej, ul. Szeroka 2. O r g a n i z a t o r : Dzielnica Weso∏a m.st. Warszawy.
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listopada (sobota), godz. 12.00 –
WARSZTATY LEONARDA. „Patriotyzm
– m´ska sprawa?”. Zaj´cia edukacyjno-artystyczne dla dzieci. Liczba miejsc ograniczona,
obowiàzujà zapisy.
Podczas zaj´ç porozmawiamy z dzieçmi na temat patriotyzmu Polaków na przestrzeni wieków. Przyjrzymy si´ naszej trudnej historii oczami kobiet: matek, córek, narzeczonych, a tak˝e
poszukamy kobiet bioràcych czynny udzia∏
w walkach o niepodleg∏oÊç Ojczyzny.

10

listopada (sobota), godz. 18.00 –
3 KWADRANSE SWINGU. Koncert
standardów rozrywkowych i muzyki klasycznej
w wykonaniu Warszawskiego Kwartetu Saksofonowego. Wystàpià: Jan Kohut, Andrzej Gozdecki, Micha∏ Sobiera i Bronis∏aw Zawaliƒski.
Prowadzenie – Andrzej Przybyciƒski.

17
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listopada (piàtek), godz. 20.00 –
IN BLANCO. Koncert zespo∏u FANTA-

SMAGORIA w sk∏adzie: Dariusz Ràczka, Anna Kolasa-Ràczka, Piotr Czechowski, Maciej Rejmentowski, Artur Stypu∏kowski, Piotr Bryda.
O r g a n i z a t o r z y : OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, M∏odzie˝owa Rada
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. P a t r o n a t :
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna.
listopada (sobota), godz. 17.00 – RUANDKA W AFRYCE – czyli z piek∏a do
raju. Pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y Leszka Szczasnego.
Slajdowisko jest materia∏em przygotowanym
z 3,5-tygodniowej wyprawy do serca Afryki,
do Ruandy w grudniu 2011 roku. To ma∏y podrównikowy kraj tysiàca wzgórz i miliona uÊmiechów. Piek∏o, jakim by∏y bratobójcze walki pomi´dzy Tutsi i Hutu w 1994 r. odchodzi powoli
i skutecznie na drugi plan. Podczas spotkania
odwiedzimy czystà i bezpiecznà stolic´ Kigali,
zwanà Singapurem Afryki. Nad jeziorem Kivu,
przy granicy z Kongiem, sp´dzimy wigili´, szukajàc wina bananowego.
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Wzruszajàca i porywajàca muzyczna podró˝
poprzez marzenia a˝ do chwa∏y, poprzez udr´k´
do wielkiej wznios∏ej mi∏oÊci, od Belleville po Nowy York.... Historia opowiedziana po polsku
z piosenkami w j´zyku oryginalnym w znakomitym wykonaniu Ani Przybysz.
W trakcie recitalu mo˝na b´dzie us∏yszeç takie
przeboje jak: L’accordeoniste, Rien de rien, Padam Padam, Milord, La vie en rose, La foule, Sous le ciel de Paris, Mon Dieu, Non, je ne regrette rien, Hymn a l’amour.
M i e j s c e : Zespó∏ Szkó∏ nr 94 w Zielonej, ul.
Krótka 1. O r g a n i z a t o r z y : OÊrodek Pomocy
Spo∏ecznej w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
i OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy
SPEKTAKL FINANSOWANY PRZEZ UNI¢ EUROPEJSKÑ ZE
ÂRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO¸ECZNEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITA¸ LUDZKI W RAMACH PROJEKTU
SYSTEMOWEGO „AKTYWNI SPO¸ECZNIE”.

OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A
M.ST. WARSZAWY

listopada (piàtek), godz. 18.00 –
MON AMOUR... Piosenki i opowieÊci
o ˝yciu Edith Piaf w wykonaniu Anny Przybysz
i zespo∏u TRIODEON w sk∏adzie: Jacek Przybysz
– gitara, Jarek Kutera – akordeon.
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Warszawa, ul. Starzyƒskiego 21
tel.: 22 773 61 88, 22 773 55 99
www.domkulturywesola.net

Program OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”, filii OK Weso∏a:
listopada (czwartek), godz. 19.00 – PLENEROWE KLIMATY. Wernisa˝ malarstwa
El˝biety Lipiec.
Malowanie jest pasjà artystki od wielu lat,
a ulubionym tematem prac sà kwiaty. Te w wazonach i te kwitnàce na polach. Od poczàtku istnienia filii OÊrodka Kultury – ODT „Pogodna”
pani El˝bieta prowadzi zaj´cia rysunku i malarstwa dla dzieci i m∏odzie˝y.

8

listopada (piàtek), godz. 10.50 – JÓZEF
HAYDN – APTEKARZ. Przedstawienie operowe w kostiumach z cyklu „Filharmonia Narodowa dla dzieci”.
Opera komiczna pt. „Aptekarz” opowiada histori´ trzech m´˝czyzn, którzy w zaciszu pewnej
apteki rywalizujà o wzgl´dy pi´knej Griletty.
Dowcipne libretto pióra Carla Goldoniego, pe∏na wdzi´ku i w∏oskiej ÊpiewnoÊci muzyka Haydna wciàgajà do zabawy, którà z wokalnym i aktorskim kunsztem rozegrajà znakomici artyÊci Filharmonii Narodowej.

9

listopada (niedziela), godz. 17.00 –
PERU. Pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y Marka ¸asisza.
Podczas spotkania ruszymy w podró˝ do Peru,
obficie ilustrowanà oryginalnymi zdj´ciami oraz
filmami. Najpierw udamy si´ w rejon, gdzie kiedyÊ narodzi∏o si´ imperium Inków. Zwiedzimy
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Cuzco – dawnà inkaskà stolic´ i pojedziemy pociàgiem przez Andy do wspania∏ego Machu Picchu. Udamy si´ tak˝e do Kanionu Colca, na pó∏nocnym zaÊ wybrze˝u pójdziemy na spacer nad
Ocean Spokojny.
listopada (czwartek), godz. 18.00 –
MUZYKA I POEZJA. Recital wokalistki
jazzowej – Ma∏gorzaty Bogusz po∏àczony z wieczorem poetyckim Jana Rychnera. Prowadzenie
– Jan Zdzis∏aw Brudnicki.

15

listopada (niedziela), godz. 18.00 –
SMA˚ONE ZIELONE POMIDORY. Monodram w wykonaniu El˝biety Czerwiƒskiej
na podstawie powieÊci Fannie Flagg. Przek∏ad:
Aldona Bia∏a. Adaptacja i re˝yseria: Remigiusz
Grzela. Przygotowanie wokalne: Aldona Krasucka. Produkcja: Agencja GreenLight Agata Kabat
oraz AstroTeatr El˝bieta Czerwiƒska-Sofulak.
Evelyn Coach i pani Threadgoode w zasadzie
nic nie ∏àczy. Jednak pewnego dnia, kiedy Evelyn
odwiedza w domu spokojnej staroÊci swojà teÊciowà i zostaje przez nià wyrzucona na korytarz, pani Threadgoode poda jej kolejnego batonika, a potem zabierze jà w sentymentalnà podró˝ do swojej przesz∏oÊci. Co Evelyn Coach i pani Threadgoode mogà sobie ofiarowaç?
Pe∏ne humoru i nostalgii tekst bawi i wzrusza,
wydobywajàc si∏´, która tkwi w schowanych
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w pami´ci fragmentach i opowieÊciach.
listopada (sobota), godz. 19.00 –
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KRÓL DOPALACZY – CZYLI PODRÓ˚
DO WN¢TRZA DROPSA

. One man show Marcina Sitka.
Król Dopalaczy to klasyczna stand up comedy,
a wi´c humor ostry i prowokujàcy. Nie zabraknie
nawiàzaƒ do postaci znanych szerokiej publicznoÊci: Leszka Ko∏akowskiego, Kate Middleton czy Piotra Adamczyka. Generalnie Król zna wszystkich,
choç nie o wszystkich ma dobre zdanie. A czego
jak czego, ale swoich sàdów ukrywaç nie zamierza.
O r g a n i z a t o r : Dzielnica Weso∏a m.st. Warszawy

listopada (niedziela), godz. 16.00 –
0 SKRZACIE, KASI I GÑSCE. Przedstawienie teatralne dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Dur-Moll.
Przebieg∏a lisica podst´pem wykrada Kasi gàsk´. W odzyskaniu zguby pomagajà pastereczce
leÊne zwierzàtka i skrzat Âmieszek.
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Filia OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a
OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH
„POGODNA”
Os. Stara M∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa, tel. 22 427 37 74

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Powsta∏a Dzielnicowa Komisja
Dialogu Spo∏ecznego w Weso∏ej
Komisje Dialogu Spo∏ecznego to tak naprawd´ rodzaj luênego, ale majàcego wa˝nà
rol´, porozumienia wszystkich organizacji
spo∏ecznych dzia∏ajàcych na terenie danej
dzielnicy. W Warszawie takich komisji by∏o
dotychczas 13. W dniu 4 paêdziernika do tego grona do∏àczy∏a czternasta – powo∏ana
w∏aÊnie w Weso∏ej. Na spotkaniu za∏o˝ycielskim pojawili si´ przedstawiciele 18 (z ponad 30 zarejestrowanych) organizacji spo∏ecznych (stowarzyszeƒ, klubów sportowych,
fundacji). Spotkanie w wi´kszoÊci poÊwi´cone by∏o sprawom formalnym: przyj´ciu regulaminu organizacyjnego oraz powo∏aniu Prezydium Komisji.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel Burmistrza Dzielnicy Pawe∏ Malinowski oraz przedstawicielka warszawskiego Centrum Komunikacji Spo∏ecznej Martyna Leciak. W swoich wystàpieniach przedstawili cele powo∏ania i zasady
funkcjonowania Komisji i zach´cali do aktywnej
wspó∏pracy pomi´dzy organizacjami. Warto tu
podkreÊliç, ˝e Komisje Dialogu Spo∏ecznego
majà byç strategicznym partnerem w∏adz dzielnic w sprawach zwiàzanych z organizacjà
wsparcia dla dzia∏alnoÊci organizacji pozarzàdowych, rozwiàzywania ich problemów, majà
tak˝e inicjowaç i opiniowaç zasady wspó∏pracy
z samorzàdem. W szczególnoÊci komisje majà
prawo delegowaç swoich przedstawicieli do

Mamy przebojowego muzyka!
Fina∏ V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego „Przebojowy Muzyk”
2012 odby∏ si´ 29 wrzeÊnia
na Mokotowie w Centrum
„¸owicka”. W konkursie tym
bierze udzia∏ m∏odzie˝
w wieku 7–19 lat, wybrana
do fina∏u na podstawie przes∏uchaƒ p∏yt demo przesy∏anych do organizatora.
Rywalizacja o pó∏rocznà
opiek´ menad˝erskà i dost´p do studia nagraniowego (nagroda g∏ówna) odbywa∏a si´
w 3 kategoriach: dzieci, m∏odzie˝, zespó∏.

Tytu∏ „Przebojowy Muzyk” 2012 otrzyma∏a mieszkanka Starej Mi∏osny, uczennica
1 klasy Liceum im. E. Bu∏haka – Klaudia Milczarczyk. Nagroda zosta∏a jej przyznana za talent, charyzm´ scenicznà i radoÊç Êpiewania.
Klaudia, zg∏oszona przez instruktora Romana
Sadowskiego z OÊrodka Kultury w Wiàzownie,
wystàpi∏a z utworem
„Something's Got a
Hold On Me”. Jest to
klasyk z lat 60. z repertuaru Etty James.
Niespotykany
wÊród polskich wykonawców mocny

zespo∏ów opiniujàcych wnioski o dotacje i granty przyznawane przez dzielnic´ na realizacj´ zadaƒ przez organizacje pozarzàdowe.
Cz∏onkostwo w Komisji jest dobrowolne
i otwarte dla wszystkich organizacji. Ka˝da nowopowsta∏a organizacja mo˝e przys∏aç swojego przedstawiciela na kolejne spotkanie komisji, a jeÊli ktoÊ nie jest zainteresowany jej pracami, po prostu w spotkaniach nie uczestniczy.
Komisja powinna si´ spotykaç minimum raz na
kwarta∏. Jej pracami kieruje Prezydium, które na
pierwszà, rocznà kadencj´ zosta∏o wybrane
w sk∏adzie: Przewodniczàca – Anna Ksi´˝opolska (reprezentujàca KS Weso∏a), cz∏onkowie –
Ma∏gorzata Mazurkiewicz (reprezentujàca Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna) oraz Pawe∏ Topolewski (reprezentujàcy Towarzystwo
Narciarskie Biegówki).
Marcin J´drzejewski
soulowy g∏os Klaudii oczarowa∏ jury w którym
zasiadali: Pawe∏ Sztompke – kierownik Polskiego Radia, Jacek Gintowt – wiolonczelista
i impresario, Janusz Tylman – kompozytor
i pianista znany z programów „Âpiewajàce
Fortepiany” i Witold P∏usa – dyrektor portalu
telewizyjnego w e a r e . p l.
To ju˝ kolejny sukces tej m∏odej wokalistki –
gratulujemy i czekamy na nast´pne.
Graca

Sekcja decoupage zaprasza

Francuskie s∏owo „decoupage” pochodzi od czasownika „decouper”,
czyli „wycinaç”, i odnosi si´ do sztuki ozdabiania przedmiotów. Technika ta pozwala dzi´ki papierowym serwetkom stworzyç dekoracje, które
wyglàdajà jak namalowane. Historia decoupage'u si´ga XVII w., kiedy
to ozdabiano nim meble w Europie, a nast´pie sprzedawano w Chinach. Najwi´kszà zaÊ popularnoÊç zdoby∏ w wiktoriaƒskiej Anglii, stajàc si´ ulubionà rozrywkà zamo˝nych dam.
Dzisiejsza sztuka decoupage’u zaspokaja nawet najbardziej wymagajàce gusta. Praca w decoupage’u poch∏ania i anga˝uje, rozwija talent i wyobraêni´, przyozdabia i upi´ksza otoczenie.
Zapraszamy na warsztaty decoupage’u do ODT „Pogodna” w ka˝dy
czwartek o godz. 19.00. Zapisy i szczegó∏owe informacje pod numerem
tel.: (22) 427-37-74. Uwaga! Ostatnie miejsca!
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Muzyczna uczta w koÊciele OpatrznoÊci Bo˝ej
W niedzielny wieczór
21 paêdziernika d∏ugo si´
waha∏am, czy pójÊç na
koncert chóru Il Canto
Magnificat. By∏o ciemno
i mgliÊcie, jednak ch´ç pos∏uchania muzyki zwyci´˝y∏a lenistwo i o 19.00 by∏am ju˝ w koÊciele OpatrznoÊci Bo˝ej. I nie ˝a∏uj´ podj´tej decyzji, tak
jak zapewne nie ˝a∏ujà jej wszyscy, którzy
t∏umnie na koncert przyszli. Anegdoty prowadzàcego koncert dyrygenta ¸ukasza Wojakowskiego rozÊmiesza∏y, a ciekawostki o kompozytorach, których utworów wys∏uchaliÊmy,
na pewno wielu z nas zapami´ta.
Koncert rozpoczà∏ kwartet smyczkowy Quatro pod przewodnictwem Katarzyny Magdziak utworami „Marsz ksi´cia Danii” Clarke'a oraz „Eine kleine Nachtmusik” Mozarta.

wy utwór chóru, „Stabat
Mater” Pergolesiego. Du˝e brawa zebra∏ kwartet
Quatro za wykonanie
„Arii na strunie G” Bacha
oraz „Nessun dorma”
Pucciniego. Jednak zebranym najbardziej chyba podoba∏a si´ Marta
Zamojska-Makowska, sopran koloraturowy, która
wykona∏a „Exsultate, jubilate, motet K. 165”

diusza Denkiewicza i sopran Marty Zamojskiej-Makowskiej. Trudny czas po˝egnaƒ os∏odzi∏ utwór „Time to say goodbye” w wykonaniu chóru Il Canto Magnificat.
By∏ to kolejny ju˝ wyst´p chóru w parafii
OpatrznoÊci Bo˝ej. I po tym koncercie mog´
powiedzieç – mam nadziej´, ˝e nie ostatni.
Anna Ksi´˝opolska

Równie˝ Mozartem rozpoczà∏ swój wyst´p
chór Il Canto Magnificat, wykonujàc „Ave verum corpus”. Nast´pnie us∏yszeliÊmy popiso-

Mozarta. Gromkie brawa
bardzo d∏ugo brzmia∏y po
tym utworze. Swój popis
umiej´tnoÊci gry na tràbce barokowej zaprezentowa∏ nast´pnie Arkadiusz
Denkiewicz, grajàc utwór
„Obój Gabriela” Ennia
Morricone z filmu „Misja”.
Przedostatnim utworem
koncertu by∏ „Eternal source of light divine”,
w którym na naszym koncercie, inaczej ni˝ napisa∏ to Haendel, zabrzmia∏ g∏os tràbki Arka-

KIERMASZ
ÂWIÑTECZNY
OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” – filia OÊrodka Kultury w Weso∏ej, zaprasza artystów z terenu
dzielnicy i okolic do udzia∏u w Âwiàtecznym Kiermaszu R´kodzie∏a, który

odb´dzie si´ 16 grudnia br. w godz.
14.00–18.00 w siedzibie przy ul. Jana Paw∏a II 25. Zapewniamy miejsce,
stó∏ i Êwiàtecznà atmosfer´! Udzia∏
w kiermaszu jest bezp∏atny, prosimy
jednak o podarowanie przedmiotów,
które b´dziemy mogli zlicytowaç
podczas aukcji w dzielnicowym sztabie WOÂP. Liczba miejsc ograniczona. Informacje i zg∏oszenia – tel.
22 427 37 74, e-mail: program@
domkulturywesola.net.
OK Weso∏a
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W Bibliotece Publicznej...
PRZELOT NAD ZDOBYTYM MIASTEM
Biblioteka zaprosi∏a publicznoÊç na pokaz filmu „Przelot nad zdobytym miastem” w realizacji Krzysztofa Jaszczyƒskiego, Andrzeja Ka∏uszki
i pod opiekà varsavianistycznà Ryszarda Màczewskiego (Fundacja „Warszawa 1939.pl”).
ObejrzeliÊmy zdj´cia odnalezione w amerykaƒskich archiwach, nakr´cone przez niemieckiego
operatora 28 wrzeÊnia 1939 r. z samolotu Luftwaffe. Stolica by∏a ju˝ cz´Êciowo zbombardowana, ale ciàgle mo˝na odczytaç przedwojenny
uk∏ad ulic, placów i kamienic. Z kilku minut surowego filmu powsta∏ 22-minutowy dokument.
Po pokazie zaprosiliÊmy uczestników lekcji
historii (27.09.2012) do rozmowy z twórcami
tego projektu: Krzysztofem Jaszczyƒskim i Ryszardem Màczewskim. Autorzy opowiedzieli
o ich najnowszym filmie „Poczàtek” prezentujàcym Warszaw´ w pierwszych dniach wojny.
SPOTKANIE Z ZOFIÑ STANECKÑ
16 paêdziernika odby∏o si´ spotkanie z autorkà ksià˝ek dla dzieci – Zofià Staneckà. Podczas spotkania najm∏odsi czytelnicy dowie-

Wed∏ug niego ka˝dy ma prawo powiedzieç,
co myÊli. W∏aÊciwie temu podporzàdkowana
jest ca∏a jego twórczoÊç. Propagowa∏ zupe∏nie
nowatorskie na ten czas idee „ma∏ych ojczyzn”, wielokulturowoÊci. Jako pierwszy polski pisarz opisa∏ powstanie ró˝nych odmian

DKK W LISTOPADZIE
Zapraszamy do Biblioteki G∏ównej osoby
doros∏e na poniedzia∏kowe spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksià˝ki (g. 12.00). W listopadzie b´dà trzy spotkania klubu: „Nuda” Alberta Moravii (12.11.2012), „Droga ˝ycia” w re˝.
Emilia Esteveza (19.11.2012), „Zwyci´zca jest
sam” Paula Coelha (26.11.2012)
nacjonalizmu. Uwa˝a∏, ˝e nacjonalizm by∏ instrumentem niszczàcym historyczne wspólnoty. Mackiewicz by∏ antykomunistà, czemu daje wyraz w wielu swoich ksià˝kach. Uwa˝a∏,
˝e najpot´˝niejszà bronià przeciwko komunizmowi jest prawda. By∏ nowatorski w spojrzeniu na literatur´. Jego opowiadania, wspomnienia, portrety ludzi, opisy przyrody i Kresów sà literacko wybitne. Mackiewicz stworzy∏ nowà powieÊç o historii wspó∏czesnej,
miesza w niej fikcj´ jak i dokument.
GRAMY LITERATUR¢...
Biblioteka zaprosi∏a 19.10.2012 drugoklasistów ze SP Nr 171 na spotkanie wokó∏
ksià˝ki „Bajki S∏owian Zachodnich”, a konkretnie bajki s∏owackiej „O dwunastu miesià-

dzieli si´, kim jest pisarz, zapoznali si´ te˝
z procesem powstawania ksià˝ki. Autorka
przedstawi∏a dzieciom swoich ksià˝kowych
bohaterów, przede wszystkim uwielbianà
przez najm∏odszych Basi´. W spotkaniu autorskim uczestniczy∏y pi´ciolatki z Przedszkola
Nr 259 i Przedszkola Nr 261.
Zofia Stanecka jest absolwentkà polonistyki, znawczynià literatury dzieci´cej i twórczoÊci C. S. Lewisa. Autorka przygód Basi z serii
wydawnictw LektorKlett i Egmont, a tak˝e
licznych baÊni (m.in. baÊni z ró˝nych stron
Êwiata), opowiadaƒ i wierszyków zamieszczanych w podr´cznikach.
JÓZEF MACKIEWICZ – SYLWETKA I TWÓRCZOÂå
GoÊciem paêdziernikowej lekcji historii by∏
W∏odziemierz Bolecki – historyk literatury polskiej, krytyk literacki, profesor Instytutu Badaƒ
Literackich PAN. Spotkanie dotyczy∏o ˝ycia
i twórczoÊci Józefa Mackiewicza (1902–1985)
– pisarza nieobecnego do dnia dzisiejszego
w ÊwiadomoÊci czytelników. Mackiewicza cechowa∏a ogromna ciekawoÊç Êwiata, by∏ doskona∏ym obserwatorem ˝ycia. By∏ libera∏em
w tym znaczeniu, ˝e na pierwszym miejscu
stawia∏ prawo do wolnoÊci i szukania prawdy.

lonistkà i krytykiem literackim. Wspó∏pracowa∏a m.in. z „Nowym Wyrazem”, „Poezjà”,
„WiadomoÊciami Kulturalnymi”, od kilku lat
pracuje w redakcji „Nowych Ksià˝ek”.
Tematem spotkania by∏y „Trendy i osobowoÊci we wspó∏czesnej literaturze polskiej”.
Pani Ma∏gorzata Kàkiel omówi∏a tendecje literackie na podstawie ksià˝ek wybranych autorów: Joanny Bator, Kazimierza Or∏osia, Tomasza ¸ubieƒskiego, Krzysztofa Vargi.

IL CANTO MAGNIFICAT W BIBLIOTECE
W dniach 25.10– –9.11.2012 w Bibliotece
mo˝na oglàdaç wystaw´ zdj´ç z koncertu
chóru IL CANTO MAGNIFICAT, który odby∏ si´
21 paêdziernika 2012 r. w koÊciele OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej. Serdecznie zapraszamy!
SPOTKANIE Z JOANNÑ OLECH
W listopadzie zapraszamy do Biblioteki G∏ównej na spotkanie z Joannà Olech (8.11.2012,
godz. 10.00). Liczba miejsc ograniczona, rezerwacja pod numerem 22 773 40 08.
Joanna Olech – graficzka, autorka ksià˝ek
dla dzieci i m∏odzie˝y. Napisa∏a m.in. „Dynasti´
Mizio∏ków”, „Pompona w rodzinie Fisiów”,
„Pulpeta i Prudencj´”.
KONCERT NA TRZY FORTEPIANY:
PADEREWSKI, PI¸SUDSKI, DMOWSKI
Zapraszamy na Otwartà Lekcj´ Historii
13.11.2012 (wtorek) g. 18.30, o trzech koncepcjach niepodleg∏oÊci opowie nam prof.
Grzegorz Nowik – historyk, pisarz, publicysta,
pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN
i Muzeum Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku.
Justyna Kwiatkowska

cach”. Zaj´cia poprowadzi∏a animatorka
– Marcelina Sowa,
towarzyszy∏a
jej
skrzypaczka Helena
Matuszewska.
SPOTKANIE Z MA¸GORZATÑ KÑKIEL
Za sprawà dzia∏ajàcego w naszej Bibliotece Dyskusyjnego Klubu Ksià˝ki
22.10.2012 odby∏o
si´ spotkanie z Ma∏gorzatà Kàkiel – po-

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

05-077 Warszawa-Weso∏a
UL. JEèDZIECKA 4
Tel. 693 84 22 84 – 24 h
(22) 773 18 61 – 9-17
E-mail: autobartosz@o2.pl
www.autobartosz.prv.pl
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Kàcik bibliofila
Ruski ekstrem
Boris Reitschuster
„Gdy szwedzka prostota w formie zabudowanej kuchni z IKEA
zderza si´ z rosyjskà
krzywiznà, to pomóc tu
mogà tylko pot, cierpliwoÊç i dobra wyrzynarka. Nagle sierp i m∏ot
objawiajà mi si´ w nowym Êwietle – czy˝by
dlatego te dwa narz´dzia sta∏y si´ g∏ównym
i do dziÊ rozpoznawalnym symbolem w∏adzy
radzieckiej, ˝e wówczas nic nie dzia∏a∏o

i wszystko musia∏o byç co chwila przybijane
albo ucinane?”
Przytoczy∏am Paƒstwu fragment ze zbioru
felietonów zawartych w ksià˝ce pt. „Ruski
ekstrem”. Autorem jest niemiecki dziennikarz
na sta∏e mieszkajàcy w Rosji. Âwietna lektura;
codzienne ˝ycie Rosjan z ich radoÊciami i troskami przedstawione troch´ z przymru˝eniem
oka i du˝à dawkà humoru. Ten ostatni na
pewno u∏atwia przetrwanie.
Polecam!
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1.
2.
3.
4.
5.

Reitschuster B. – Ruski ekstrem
Preston D. J. – Granice szaleƒstwa
Lee M. – Nic nie trwa wiecznie
Kerouac J. – W drodze
Kaliciƒska M. – Irena

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Buhrke T. – Kosmos bez tajemnic czyli dlaczego Ziemia jest okràg∏a
2. Jolibois Ch. – Kurza stopa: KtoÊ
ukrad∏ S∏oƒce!
3. Garwoliƒska A. – Rozmowy z u˝yciem
g∏owy czyli ekonomia dla dzieci

Literatura popularnonaukowa:
1. Motyl M. – Kochana; w pu∏apce anoreksji i bulimii
2. Ikeda A. – ˚ycie jak w Tochigi: na japoƒskiej prowincji
3. Koper S. – Kobiety w∏adzy PRL
4. Koper S. – ˚ycie prywatne elit artystycznych Drugiej Rzeczpospolitej

Iza Zych

Qlturka

To nie jest epoka dla eksperymentatorów
„The Seer”
Swans
Jak zwykle, do koƒca roku jeszcze troch´, a ja ju˝
wybieram album roku. Jednak jeÊli cokolwiek przebije
jakoÊcià najnowszy album
Swans, to przed artystà
tym padn´ w ho∏dzie na kolana. Tak samo jak
osun´∏am si´ na ziemi´ pora˝ona dêwi´kiem
podczas letniego koncertu „¸ab´dzi” na scenie
katowickiego Off Festivalu. I tak zahipnotyzowana, ze ∏zami w oczach, prosi∏am w myÊlach
Absolut, aby ten koncert nigdy si´ nie koƒczy∏.
Wszystko ma jednak swój koniec, równie˝
mistrzowskie show Michaela Giry i jego ekipy.
Na pocieszenie, pod koniec sierpnia tego roku,
grupa wyda∏a album „The Seer”, drugi
po czternastoletniej przerwie. S∏uchanie go nie
daje co prawda tak apokaliptyczno-cudownych
prze˝yç jak koncert najg∏oÊniejszego zespo∏u
na Êwiecie (tak w∏aÊnie mówi si´ o Swans i nie
ma w tym ani odrobiny mitu, sama prawda)
w plenerze, gdzie ich muzyka mo˝e rozbrzmieç
niczym bomba atomowa. Jednak jest to godna namiastka tego doÊwiadczenia. Gira zdaje
si´ mieç za nic wspó∏czesne trendy i tworzy, co
mu si´ ˝ywnie podoba. I bardzo dobrze! Dzi´ki temu mo˝emy s∏uchaç nieraz pó∏godzinnych
kompozycji najwy˝szej próby post-rocka.
Przechodzàc jednak do konkretnych utworów – p∏yta jest jakby mieszankà dotychczasowych osiàgni´ç Swans. Mamy tu wi´c krótkie
jak na nich utwory o doÊç klasycznej budowie,
przypominajàce chocia˝by dawne „Love Will
Save You” – tutaj jest to na przyk∏ad doskona∏e
„The Seer Returns” wzbogacone o brzmieniowe
inspiracje dziwacznym Dzikim Zachodem. Po-
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za tym nie zabrak∏o tu balladek jak „Song for
a Warrior” z Karen O na wokalu (czy tylko ja zauwa˝y∏am, ˝e ostatnio wszyscy cenieni muzycy
zapraszajà Orzolek do wspó∏pracy? Najpierw
Trent Reznor, teraz Michael Gira, kto nast´pny?), która zresztà nie jest jedynym goÊciem
na albumie. Wspomnia∏am ju˝ o trwajàcych
(na szcz´Êcie!) bardzo d∏ugo kompozycjach, takich jak tytu∏owe „The Seer” czy „The Apostate”, które sà praktycznie w ca∏oÊci instrumental-

ne i niewyrobionego s∏uchacza wystawiajà
na naprawd´ ci´˝kà prób´. Poza tym, ˝e ma∏o
kto w erze trzyminutowych hitów przywyk∏
do s∏uchania epickich kompozycji rozciàgni´tych w czasie, to nie sà to utwory ∏atwe. Nawet
krótsze kawa∏ki, jak chocia˝by „93 Ave. B Blues” (majàce wiele wspólnego z jazzowà improwizacjà) mogà byç dla wielu trudne do zniesienia. Gira ∏amie wszelkie zasady tworzenia muzyki przyjemnej dla ucha i do woli eksperymentuje z ogromnà iloÊcià instrumentów wykorzystanych w nietypowy sposób. W ka˝dym utworze, chocia˝by w zaledwie szeÊciominutowym

„Avatar” czy „Lunacy”, mamy do czynienia
z d∏ugotrwa∏ym, ale za to zachwycajàcym budowaniem monumentalnego klimatu. Kolejne
do∏àczajàce do ca∏oÊci dêwi´ki sà niczym ceg∏y
ogromnej budowli, która zachwyca swoim
ogromem i pi´knem tym bardziej, im bli˝ej jest
ukoƒczenia. Nie sposób wr´cz nie daç si´
uwieÊç dêwi´kom, których niestety nie oddadzà ˝adne s∏owa. Wszystko uzupe∏niajà równie
mroczne teksty zaÊpiewane (a nieraz wykrzyczane bàdê wyj´czane) tubalnym g∏osem mistrza ceremonii. Mo˝na spokojnie powiedzieç,
˝e to p∏yta idealna na przygn´biajàce, d∏ugie
(warto wspomnieç, ˝e ten dwup∏ytowy album
trwa a˝ dwie godziny), jesienne wieczory.
Chocia˝ mam wra˝enie, ˝e o nowej produkcji Swans mówi si´ niemal wsz´dzie, to jednak
trudno oczekiwaç, ˝e ich muzyka stanie si´ popularna. Mo˝e gdyby „¸ab´dzie” tworzy∏y
w czasach otwartych na wszystko hippisów,
staliby si´ zespo∏em wszechczasów obok takich tuzów eksperymentowania z muzykà jak
Pink Floyd. Kiedy zaczynali tworzenie sceny No
Wave w latach osiemdziesiàtych, nie mieli chyba jednak ambicji stania si´ Êwiatowymi
gwiazdami. Obecnie, po d∏ugiej przerwie, nie
majà raczej szans na wbicie si´ na listy przebojów i zaj´cie wa˝nego miejsca w zbiorowej
ÊwiadomoÊci s∏uchaczy. Z jednej strony przykro
jest s∏yszeç, ˝e ma∏o kto ich kojarzy, a triumfy
Êwi´ci chocia˝by ró˝owiutka i g∏upiutka Nicki
Minaj, z drugiej zaÊ strony dobrze, ˝e pozostajà w alternatywnym nurcie. Przynajmniej tutaj
mogà robiç co chcà. I oby robili to jak najd∏u˝ej, bo w przeciwieƒstwie do niektórych innych
kapel z d∏ugim sta˝em ich forma nie spada.
Ona rozkwita.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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). 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 dnia 20 listopada 2012 r.

Oto nasi kolejni najm∏odsi sàJulian Korzeniewski
siedzi. Ich rodzicom, a tak˝e
Urodzi∏ si´ 17 wrzeÊnia 2012 r.
w Szpitalu w Mi´dzylesiu
rodzicom wszystkich innych
Waga: 2780 g, wzrost 50 cm.
weso∏owskich maluchów, ˝ySyn Kamili i Macieja.
czymy wiele radoÊci. A wy,
Drogie Maleƒstwa, witajcie wÊród nas! RoÊnijcie zdrowo
i bàdêcie radoÊcià dla swoich rodziców. Mieszkacie w malowniczo po∏o˝onej dzielnicy, wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na
Was spore grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje

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

Konsultacje ortodontyczne – czwartek 8 listopada od godz. 1500

tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl

Przyjmujàcy lekarze:
• Edyta Kuza,
• Aneta Wróbel,
• Marta Wieczorek

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

Ba∏kany na wyciàgni´cie r´ki

Tekst sponsorowany

Serdecznie zapraszamy wszystkich Paƒstwa do nowo powsta∏ej restauracji KARCMA DUBICA w kulinarnà podró˝ po Ba∏kanach. Serwujemy oryginalnà kuchni´
chorwacko-serbskà: cevapy, pljeskavice,
jak i wiele innych ciekawych potraw – od

sa∏aty szopskiej poczàwszy,
przez menu dla dzieci z ma∏ymi porcjami najdelikatniejszych potraw, a˝ po wykwintne grillowane dania
dla smakoszy. Na mniejszy
apetyt polecamy ciep∏e
przekàski i unikalnà propozycj´ – „Morskie Per∏y”,
czyli krewetki w kilku smakowitych ods∏onach.

Od poniedzia∏ku do piàtku specjalnie dla
Paƒstwa przygotowaliÊmy pyszne lunche
(zupa, danie g∏ówne, deser i kompot) za
jedyne 18 z∏, natomiast w sobotnie wieczory zapewniamy moc atrakcji – prawdziwà biesiad´ z muzykà, taƒcami i Êpiewem, podczas której Szef Kuchni w ramach
pocz´stunku serwuje pieczonego prosiaka.
Dodatkowo organizujemy przyj´cia
okolicznoÊciowe i firmowe, a tak˝e Êwiadczymy us∏ugi cateringowe. Dysponujemy
dwoma salami: w górnej cz´Êci mo˝emy
zorganizowaç spotkanie do 120 osób,
natomiast dolnà cz´Êç
restauracji polecamy na
bardziej kameralne spotkania – do 40 osób.
Menu przygotowaliÊmy
dla Paƒstwa w formie
biesiadnej, tak aby ka˝dy
z goÊci móg∏ skosztowaç
kilku daƒ z naszej kuchni. OczywiÊcie jesteÊmy
w stanie przygotowaç
indywidualnà ofert´ menu w oparciu o Paƒstwa
bud˝et i sugestie.

Gwarantujemy smacznà i oryginalnà
kuchni´ przy fachowej i sympatycznej obs∏udze, a wszystko to w doskona∏ej lokalizacji – przy Trakcie Brzeskim.
Przyjmujemy rezerwacje
na Andrzejki i Sylwestra!
Ma∏gorzata Wijata

KARCMA DUBICA
ul. Trakt Brzeski 60b
tel.: (22) 760-33-12
05-077 Warszawa-Weso∏a
e-mail: kontakt@karcmadubica.pl

www.karcmadubica.pl
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Weso∏a na Babiej

Beskidy w jesiennej szacie sà zaiste przecudne. Nasza liczàca czterdzieÊci par´ osób
wyprawa, zorganizowana przez Ko∏o PTTK
w Weso∏ej, mog∏a si´ o tym przekonaç na w∏asne oczy. A jako ˝e
trasa w´drówki wiod∏a z prze∏´czy Krowiarki przez Babià Gór´ a˝
do Zawoi i nast´pnego dnia z Korbielowa przez Pilsko do prze∏´czy
Glinne, malowniczych widoków
by∏o w bród. Zw∏aszcza, ˝e pogoda by∏a bardziej ni˝ ∏askawa, niezbyt upalnie, ale za to w pe∏nym,
jesiennym s∏oƒcu.

„tylko” 750 m. I to w∏aÊnie te zejÊcia da∏y si´
niektórym uczestnikom najbardziej we znaki.
W mi∏ej atmosferze i w dobrym towarzystwie
takie przeszkody jak obola∏e kolana czy megazakwasy w udach nie sà jednak problemem,
a wieczorne ognisko z kie∏baskami i wspólnymi Êpiewami z nawiàzkà je rekompensujà.
A w programie mieliÊmy jeszcze kilka dodatkowych atrakcji, takich jak zwiedzanie skansenu
budownictwa orawskiego w Zubrzycy, wieczorny spacer po ˚ywcu, wizyt´ na lotnisku
szybowcowym na Górze ˚ar oraz w elektrowni szczytowo-pompowej ˚ar. MogliÊmy tak˝e
z bliska (a tak˝e organoleptycznie) zapoznaç
si´ z historià i wspó∏czesnoÊcià browaru
w ˚ywcu oraz zwiedziç pa∏ac w Pszczynie.

choç znów pod gór´
pokonaliÊmy 700 m,
to zejÊcia mieliÊmy ju˝

Pe∏ni wra˝eƒ wróciliÊmy do Warszawy,
a Paƒstwu z przyjemnoÊcià prezentujemy
kilka fotografii, b´dàcych jedynie namiastkà
tego, czego sami mogliÊmy doÊwiadczyç.
Zapraszamy na kolejne nasze wyjazdy!
Marcin J´drzejewski

N a narty z PTTK

Choç oba zdobyte przez nas szczyty do najtrudniejszych nie nale˝à, to jednak ró˝nica wysokoÊci, jakà trzeba by∏o pokonaç, wymaga∏a
nie lada kondycji. Na Babià Gór´ mieliÊmy
700 m podejÊcia, za to zejÊcia do Zawoi
a˝ 1050 m! Na Pilsku by∏o ju˝ nieco ∏atwiej,
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Serdecznie zapraszamy wszystkich mi∏oÊników bia∏ego szaleƒstwa na kolejny
narciarski weekend. Tegoroczny wyjazd b´dzie wzorowany na dotychczasowych schematach – wyjazd w czwartek po po∏udniu
(o godz. 16.00), przejazd do Poronina, gdzie
jak zwykle nocujemy w pensjonacie Litworówka. Przez kolejne trzy dni mamy zapewnione Êniadania oraz transport na stok Kotelnica w Bia∏ce Tatrzaƒskiej, gdzie ka˝dy ju˝ we
w∏asnym zakresie mo˝e oddaç si´ ulubionej
formie zjazdu. Po po∏udniu zapewnione sà
goràce obiadokolacje. Wieczorami ch´tnych
autokar dowiezie do basenów termalnych.
W sobotni wieczór zaplanowane jest tak˝e
ognisko. Powrót w niedziel´, po nieco wczeÊniejszym obiedzie wyruszamy z Poronina,

tak by byç w Warszawie ok. pó∏nocy.
Termin: 13–16 grudnia br.
Wyjazd: godz. 16.00 z parkingu przy
Centrum Pogodna w Starej Mi∏oÊnie
Kierownik wyjazdu: Anna Lato
Koszt: doroÊli 340 z∏, dzieci do 15 r.˝. 300 z∏.
Zapisy: tak jak na pozosta∏e nasze
wycieczki za poÊrednictwem naszej strony
internetowej www.pttkwesola.pl.
JednoczeÊnie informujemy, ˝e ze wzgl´dów organizacyjnych planowana na po∏ow´
listopada wycieczka do Krakowa („Per∏y Ma∏opolski”) zosta∏a prze∏o˝ona na wiosn´,
w terminie na prze∏omie marca i kwietnia.
Za zmian´ wszystkich zainteresowanych serdecznie przepraszamy.
Zarzàd Ko∏a PTTK Weso∏a
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Tekst sponsorowany

BEZPIECZNA PRZESTRZE¡ DLA SENIORA
JesteÊmy spo∏eczeƒstwem starzejàcym si´. Z wiekiem coraz trudniej
nam korzystaç z ciasnych i niefunkcjonalnych mieszkaƒ. Popularne
mebloÊcianki, wanny oraz Êliskie
pod∏ogi zaczynajà utrudniaç ˝ycie.
Niektórzy seniorzy majà problemy
z poruszaniem si´. Cz´Êç z nich korzysta z chodzików lub wózków.
Mieszkanie lub dom mo˝na odpowiednio zaaran˝owaç lub zmodernizowaç, by osoby starsze mog∏y poruszaç si´ samodzielnie i mog∏y z ∏atwoÊcià korzystaç ze wszystkich pomieszczeƒ.
Ogólne zasady dotyczà poszerzenia korytarzy, drzwi i zlikwidowania
progów. Dla osoby poruszajàcej si´
na wózku minimalna szerokoÊç korytarza wynosi 150 cm, a szerokoÊç
drzwi 90 cm. Korzystanie z ∏azienki
sprawia najwi´ksze trudnoÊci seniorom. By przestrzeƒ by∏a wygodna,
nale˝y zrezygnowaç z wanny na
rzecz prysznica z brodzikiem wpuszczonym w pod∏og´, wy∏o˝onym ma-

tà antypoÊlizgowà i ze sk∏adanym
siedziskiem zamocowanym na Êcianie. Przy prysznicu, misie WC i umywalce powinny znajdowaç si´ por´cze. Dodatkowo mo˝na zainstalowaç
mis´ WC z funkcjà bidetu co znacznie u∏atwi codziennà higien´.
Zaraz po ∏azience kolejnà problematycznà strefà jest kuchnia, w której klasyczna zabudowa szafek jest
bardzo wysoka i sprawia problemy
nawet m∏odym osobom. Je˝eli jest
taka mo˝liwoÊç, to wi´kszoÊç sprz´tu kuchennego powinna byç wbudowana w szafki dolne np. lodówki
podblatowe. Dla osoby poruszajàcej si´ na wózku nie powinno si´
zabudowywaç miejsca ze zlewem,
gdy˝ szafka utrudnia proste czynnoÊci, tj. umycie naczyƒ. W pozosta∏ych szafkach dobrym rozwiàzaniem
jest zrezygnowanie z klasycznych
g∏´bokich pó∏ek i zastosowanie
wsuwanych koszy typu „cargo”. Meble w salonie i sypialni powinny byç
∏atwo dost´pne, bez zb´dnych

ozdób utrudniajàcych poruszanie
si´, nieodpowiednie sà np. komody
z wystajàcymi nó˝kami. Je˝eli nie
ma mo˝liwoÊci wymiany starszych
lub zabytkowych mebli na proste
i funkcjonalne, nale˝y pami´taç np.
o naoliwieniu ci´˝kich drzwi od szafy lub trudno wysuwajàcych si´ szuflad. Idealna przestrzeƒ dla seniora
wymaga zatem zastosowania kliku
regu∏. Szybki remont lub odpowiednia aran˝acja nowego mieszkania
pozwolà osobom starszym byç bardziej niezale˝nymi.
Marzena
Pieƒkowska
– architekt wn´trz

STUDIO
MODELOWANIA
PRZESTRZENI
+48 503 139 333
studiomodelowaniaprzestrzeni@gmail.com

17

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Turniej „Gra Weso∏a”!
W dniu 6 paêdziernika na podsumowanie akcji „Tenisowe lato w mieÊcie” Tenis Klub Weso∏a
przy wspó∏pracy z Urz´dem Dzielnicy Weso∏a
oraz TKKF Weso∏a i Uczniowskim Klubem Sportowym Sportteam zorganizowa∏ turniej tenisowy pt „Gra Weso∏a”. W okresie wakacji na kortach tenisowych przy ulicy Armii Krajowej 32 odbywa∏y si´ dla dzieci w wieku przedszkolnym,
wczesnoszkolnym oraz
m∏odzie˝y bezp∏atne treningi tenisowe, które
prowadzili instruktorzy
TK Weso∏a. Wiele osób
mog∏o po raz pierwszy
spróbowaç swoich si∏ na
korcie, spotkaç si´ w gronie przyjació∏ i aktywnie
sp´dziç wolny czas. Podsumowujàc tenisowe lato w mieÊcie postanowiliÊmy raz jeszcze skrzyknàç
m∏odych, wspólnie powspominaç wakacyjno-tenisowe przeboje oraz umo˝liwiç im prezentacj´
zdobytych umiej´tnoÊci. W sobotnie po∏udnie
z rakietami stawi∏o si´ ponad 40 zawodników
i zawodniczek. Taka frekwencja potwierdza zainteresowanie dyscyplinà i s∏usznoÊç programu realizowanego przez Urzàd Dzielnicy Weso∏a.
W s∏onecznie-sportowej atmosferze uczest-

nicy podzieleni na 5 kategorii wiekowych i dobrani pod wzgl´dem
poziomu zaawansowania cieszyli
si´ grà, a w krótkich przerwach pomi´dzy meczami tenisowymi mogli
korzystaç z przygotowanego bufetu grilowego i pocz´stunku kawowego. PysznoÊci i s∏odkoÊci dodawa∏y energii, a grom nie by∏o koƒca. Wyrównany poziom, radoÊç
z rywalizacji oraz spotkanie w gronie przyjació∏ nie pozwala∏y szybko nam si´ po˝egnaç.
Dla uczestników TK Weso∏a, TKKF oraz szko∏y Tenis Kentla i UKS Sportteam przygotowa∏y
atrakcyjne nagrody i upominki. Dodatkowo
wÊród wszystkich bioràcych udzia∏ rozlosowaliÊmy wartoÊciowe nagrody rzeczowe m.in. tenisowe termobagi, plecaki i akcesoria. W grupie minitenisowej III mijesce zdoby∏a Julia
Hejak, II – Marlena Szypulska a I – jej starsza
siostra Karolina Szypulska. Drugà grup´ – Tenis10 – zwyci´˝y∏a zawodniczka UKS Sportteam Natalia Warcaba, na II miejscu by∏a jej klubowa kole˝anka Julianna Boryniec, a na III
miejscu Zuzanna Gruszewska. W trzeciej grupie pierwsze miejsce na podium serià zwyci´stw zagwarantowa∏ sobie Jakub Lejman
(UKS Sportteam), na drugie wskoczy∏a Karolina Malinowska. W walce o trzecie miejsce re-

prezentant Sportteam-u Aleksander Âwitkowski wygra∏ mecz z Katarzynà Marzec. W grupie Masters fina∏ nale˝a∏ do Wiktora Soko∏a,
II miejsce zajà∏ Hubert Grajda, a III Karol Krawiecki. Najstarsi powalczyli w Gigantach. Tam
na podium wskakiwali kolejno: Pawe∏ UÊciƒski – I miejsce, Marcin Rusek – II miejsce i Bartosz Braniewski (UKS Sportteam) – III miejsce.
Wszystkim uczestnikom dzi´kujemy za tenisowe emocje i sportowà atmosfer´. Jest nam
bardzo mi∏o, i cieszymy si´, ˝e mogliÊmy razem
aktywnie sp´dziç czas. Zapraszamy do udzia∏u
w kolejnych tenisowych akcjach „Gra Weso∏a”.
Serdeczne podzi´kowania dla Urz´du Dzielnicy
Weso∏a oraz TKKF Weso∏a – okazana pomoc
i wsparcie umo˝liwi∏y realizacj´ rozgrywek
i przyczyni∏y si´ do ich uatrakcyjnienia.
Tomasz Urbanek

Pozbądź się tkanki tłuszczowej
i skutecznie wymodeluj swoją sylwetkę

z Metamorfozą Day Spa.
TM

50% taniej!

TYDZIEŃ
SPECJALNEJ
PROMOCJI
od 19 XI do 24 XI

ul. Trakt Brzeski 62,
05-077 Warszawa-Wesoła

www.metamorfoza-spa.pl
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Szko∏a jakoÊci wed∏ug Lidii Chmielewskiej
Koledzy z pracy mówià o Niej, ˝e bywa tajemnicza i ukrywa to, co najcenniejsze,
w swoim wn´trzu. Ona twierdzi, ˝e za
cz∏owieka mówià czyny, a nie s∏owa –
z Lidià Chmielewskà, dyrektorkà Szko∏y
Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich, rozmawia Aleksandra Mularczyk.
Aleksandra Mularczyk: Przybli˝my na
poczàtek Pani drog´ do tego stanowiska.
Dotychczas by∏a Pani zast´pcà dyrektora
Szko∏y Podstawowej nr 173 im Górników
Polskich, teraz awansowa∏a na szefowà.
Jak si´ Pani czuje w nowej roli?
Lidia Chmielewska: Fakt, ˝e przez 10 lat by∏am wicedyrektorkà tej szko∏y, spowodowa∏, ˝e
czuj´ jej potrzeby, oczekiwania i aspiracje. Zdaj´ sobie spraw´ zarówno z jej s∏abych, jak
i mocnych stron, dlatego myÊl´, ˝e jest mi ∏atwiej pe∏niç funkcj´, którà powierzono mi od 1
wrzeÊnia. To oczywiÊcie du˝e wyzwanie, aby
sprostaç oczekiwaniom wszystkich, jednak
mam poczucie, ˝e jestem do niego dobrze przygotowana. ˚ywi´ jednak szacunek dla dokonaƒ
wszystkich moich poprzedników i stawiam sobie za cel bycie ich godnà nast´pczynià. Czuj´
du˝à odpowiedzialnoÊç, jaka na mnie spoczywa, ale te˝ mam z kogo czerpaç przyk∏ad.
A.M.: Zastanawiam si´, czy du˝o si´
zmieni w funkcjonowaniu Szko∏y 173 pod
Pani kierownictwem?
L.Ch.: Minione 10 lat dla szko∏y by∏o pasmem
ci´˝kiej pracy, ale i szeregiem sukcesów. Nasi
uczniowie osiàgali najwy˝sze wyniki w sprawdzianach, konkursach. Na polu wspó∏pracy z rodzicami dopracowaliÊmy si´ dobrego systemu.
Konsultujemy si´ i wspólnie rozwiàzujemy problemy dotyczàce naszych uczniów. MyÊl´, ˝e jesteÊmy szko∏à znanà i cenionà w Êrodowisku.
Chcia∏abym, aby szko∏a nadal by∏a „szko∏à jakoÊci”. B´d´ dà˝yç do utrzymania wszystkiego, co
najlepsze w jej funkcjonowaniu. Doskonaliç obszary, które tego wymagajà i wprowadzaç nowe rozwiàzania tam, gdzie jest to mo˝liwe.
Aby dziecko mog∏o prawid∏owo si´ rozwijaç,
konieczne jest stworzenie mu odpowiednich
warunków, umiej´tnoÊç odkrycia jego talentów i praca nad ich doskonaleniem. Staramy
si´ o uzyskanie tytu∏u Szko∏y Odkrywców Talentów. Podj´liÊmy te˝ starania w celu stworzenia ogródka ekologicznego. Nasi uczniowie powinni wiedz´ przekazywanà teoretycznie poznawaç równie˝ doÊwiadczalnie. Priorytetem
jest dla nas „ma∏e” dziecko, planujemy otwarte lekcje dla nauczycieli z dzielnicy Weso∏a
w oddziale przedszkolnym i klasie I. Pozwoli to
na wymian´ doÊwiadczeƒ i doskonalenie
warsztatu pracy. Wa˝nym zadaniem jest szersza cyfryzacja szko∏y. Bioràc pod uwag´ oczekiwania rodziców, którzy na pierwszym miejscu
stawiajà bezpieczeƒstwo swoich dzieci, oraz
trzy ubieg∏oroczne incydenty, zmuszeni zostaliÊmy do wzmocnienia kontroli wejÊç do szko∏y.

A.M.: Przejdêmy do kwestii grona pedagogicznego. Wiadomo, mniejsza szko∏a
wymaga mniej etatów. Cz´Êç nauczycieli
przesz∏a do Szko∏y Podstawowej 353. Czy
zdarzy∏o si´, ˝e dla kogoÊ zabrak∏o pracy?
L.Ch.: Z grona zatrudnionego w roku minionym pozosta∏o w naszej szkole 31 osób.
Ka˝dy z nauczycieli ma nadal prac´. Niektórym osobom umo˝liwi∏am dope∏nienie etatu,
ale nikt z nich pracy nie straci∏. Ciesz´ si´ z tego, bo nasi nauczyciele to nie tylko wykwalifikowana, ale i kompetentna kadra, która posiada zdolnoÊç przystosowania si´ do nowej
sytuacji wymagajàcej w∏asnej inicjatywy i zaanga˝owania. MyÊl´, ˝e nasi nauczyciele to
dobrzy przewodnicy po wiedzy, a nie tylko
wyk∏adowcy czy profesorowie.
A.M.: Kadra zdà˝y∏a si´ ju˝ ze sobà zintegrowaç?
L.Ch.: W du˝ej mierze tak. Staramy si´ stworzyç na nowo dobry zespó∏, ale oczywiÊcie t´sknimy za tymi, którzy odeszli do SP 353.
A.M.: Szko∏a nr 173 liczy∏a w ostatnim
roku 713 dzieci. Teraz, po otwarciu szko∏y 353, liczy 410. Jak w nowej sytuacji odnajdujà si´ uczniowie?
L.Ch.: OczywiÊcie najlepiej by∏oby zadaç to
pytanie uczniom, ale z informacji, które ju˝ do
mnie docierajà, dzieci nawiàza∏y nowe przyjaênie, pozna∏y nowych nauczycieli i dobrze czujà
si´ w tym dla nich równie˝ trudnym okresie.
A.M.: A zdarzy∏y si´ przypadki, ˝e rodzicie
chcieli przenieÊç swoje dziecko ze szko∏y
353 do 173? Czy to jest w ogóle mo˝liwe?
L.Ch.: Przypadki zdarzajà si´ w obie strony.
Jest to uwarunkowane organizacjà szkó∏. Z zasady jednak obie szko∏y posiadajà swoje obwody
i dzieci przypisane sà do danych szkó∏. Przeniesienia sà pojedynczymi przypadkami, które zwiàzane sà zazwyczaj z sytuacjà losowà dziecka.
A.M.: W∏aÊnie rozpoczyna si´ termomodernizacja szko∏y. Jaki jest harmonogram prac
i jak on wp∏ynie na organizacj´ pracy szko∏y?
L.Ch.: Termomodernizacja szko∏y przewidziana jest g∏ównie na przysz∏y rok. Obecnie
dobiega koƒca procedura przetargowa.
W bie˝àcym roku
mogà zostaç rozpocz´te jedynie prace
pr zygotowawcze.
Zrobimy wszystko,
aby nie powodowa∏y
one zak∏óceƒ w pracy
dydaktyczno-wychowawczej szko∏y.
A.M.: Jak sprawdza si´ nowy system
˝ywienia, w którym
posi∏ki przygotowywane sà w Szkole
nr 353, a do tej tylko
dowo˝one i wydawane?

L.Ch.: Pomimo obaw zwiàzanych z funkcjonowaniem sto∏ówki, po reorganizacji ˝ywienia
mog´ powiedzieç, ˝e standard nie tylko nie
uleg∏ pogorszeniu, ale ˝e nadal sà to „obiadki
jak u mamy”. Posi∏ki dowo˝one sà w specjalnym, termoizolacyjnym sprz´cie. Doskonalimy
jeszcze sposób ich wydawania. Przepisy unijne
i sanepidowskie nie pozwalajà na gotowanie
w obecnej kuchni. Dlatego tak wa˝ne sà starania, aby dowo˝enie posi∏ków odbywa∏o si´
w najwy˝szym standardzie. Obecnie wydawanych jest 170 posi∏ków. W∏adze dzielnicy, zgodnie z zapowiedziami, przeznaczy∏y dodatkowe
fundusze na cel „posi∏ek dla ucznia”. Ka˝da
z potrzebujàcych rodzin mo˝e ubiegaç si´ o dofinansowanie obiadów dla swojego dziecka.
A.M.: Na koniec rozmowy chcia∏abym si´
dowiedzieç, czego ˝yczy sobie Pani na najbli˝sze miesiàce pracy?
L.Ch.: Bardzo wa˝nym zadaniem jest stworzenie koncepcji rozwoju na nast´pne lata. Nale˝y spojrzeç d∏ugofalowo na to, w jakim kierunku ma pójÊç nasza szko∏a. Aby móc mówiç
o programie rozwoju, ju˝ podj´∏am pierwsze
rozmowy z nauczycielami i rodzicami na temat
wartoÊci, jakie powinny przyÊwiecaç tej szkole.
Chcia∏abym równie˝, aby uda∏o si´ w∏àczyç
w ten proces uczniów. By∏oby to spe∏nienie
moich planów zwiàzanych z tà szko∏à na najbli˝szy okres. Âwiat zmienia si´ tak szybko, ˝e
nale˝y dostosowaç si´ do nowych realiów.
W bie˝àcym roku nasza szko∏a obchodzi jubileusz 50-lecia. Jest to dla nas bardzo wa˝ne
wydarzenie. ChcielibyÊmy uhonorowaç patronów – Górników Polskich, którzy 50 lat temu
oddali dzieciom miasta Weso∏a ten budynek.
A.M.: Dzi´kuj´ za rozmow´.
L.Ch.: Ja równie˝. Dodatkowo, w imieniu
wszystkich pracowników naszej szko∏y, chcia∏abym ˝yczyç kole˝ankom i kolegom na czele
z Panià dyrektor Katarzynà G∏usek-Wojciechowicz, których los wys∏a∏ do nowej szko∏y, aby
tam znaleêli swojà przystaƒ na d∏ugie, d∏ugie
lata i podzi´kowaç im za wspólnie sp´dzony
czas w Szkole Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich.
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RobuÊ i Play Therapy
W listopadzie w Niepublicznym Przedszkolu „RobuÊ” odb´dà si´ pierwsze zaj´cia Play
Therapy. To unikalna metoda terapii, którà
w Polsce aktualnie praktykuje tylko trzech terapeutów. Jeden z nich – pani Nina Ambroziak, z zawodu psycholog, pracuje w∏aÊnie
w naszym przedszkolu.
Jako doroÊli zapominamy, ˝e zabawa jest
naturalnà formà aktywnoÊci dziecka, jest j´zykiem dziecka, obszarem, w którym mo˝e ono
wyraziç siebie, zaistnieç, w bezpieczny sposób przeçwiczyç trudne dla niego sytuacje,
a tak˝e poznaç nowe zachowania i wypróbowaç je. W zabawie mo˝e tak˝e rozwiàzaç
swoje ukrywane przed wszystkimi konflikty.

Forma terapii jest wskazana dla dzieci, które: nie
mogà lub nie chcà rozmawiaç o swoich problemach, sà nieÊmia∏e, stale
smutne, nie bawià si´, wycofujà si´ z kontaktu, majà
trudnoÊci w nawiàzywaniu i utrzymaniu przyjaêni,
k∏ócà si´ z rówieÊnikami
i rodzeƒstwem, majà zaburzenia snu lub koszmary senne, trudne relacje z innymi dzieçmi,
trudnoÊci w przedszkolu czy w szkole, a tak˝e
dla tych, które sà ofiarami przemocy ze strony
innych, same stosujà przemoc, cierpià z powo-

Dajmy dzieciom korzenie i skrzyd∏a
10 paêdziernika 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 353 w Starej Mi∏oÊnie mia∏y miejsce
dwa happeningi, jak˝e znaczàce dla naszej
spo∏ecznoÊci szkolnej.
Pierwszy z nich by∏ zaplanowanym od wielu
dni przedsi´wzi´ciem. Polega∏ on na zasadzeniu, podarowanych szkole przez wiceburmistrza dzielnicy Weso∏a Krzysztofa Kacprzaka,
dwóch d´bów, jako symboli szlachetnoÊci, si∏y

i pot´gi. Dzia∏anie to doskonale wkomponowa∏o si´ w realizacj´ has∏a, na bazie którego pracujemy w tym roku szkolnym: „Sà dwie rzeczy,
które mo˝emy daç naszym dzieciom: pierwsza
– to korzenie, druga – to skrzyd∏a”. Dàb, jako
symbol trwania, daje nam poczucie, i˝ rozwijajàc umys∏ dziecka, uczàc go tolerancji i empatii,
dajemy mu pasj´ oraz motywacj´ do dzia∏ania,
a tym samym dà˝ymy do doskona∏oÊci.
Obok d´bów na dziedziƒcu szko∏y, posadziliÊmy te˝ Êwierka, zakupionego za symboliczne grosiki podarowane przez ka˝dego ucznia
naszej szko∏y. W okresie Êwiàtecznym b´dzie
on bo˝onarodzeniowym drzewkiem, przypominajàc nam wszystkim o tradycjach i zwyczajach Êwiàtecznych kultywowanych w naszych
rodzinach. Wszak spo∏ecznoÊç szkolna to jedna wielka rodzina, wi´c troska o korzenie za-
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sadzonych drzew i wzrastanie ze skrzyd∏ami
u ramion uczy ˝ycia i kszta∏tuje pozytywne postawy u naszych wychowanków.
Mamy nadziej´, ˝e tak jak pot´˝ne korzenie
posadzonych d´bów i Êwierka znajdà przed szko∏à znakomite warunki do wzrostu, tak uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 353 b´dà uczyç si´
i wzrastaç w poczuciu to˝samoÊci lokalnej i narodowej oraz budowaç szko∏´, jako drugi dom,
który inspiruje do dzia∏ania, a tak˝e pozwala
dostrzec obok siebie potrzebujàcego cz∏owieka.
Drugim dzia∏aniem podj´tym tego dnia,
w ramach realizacji has∏a roku, by∏o wkopanie
na dziedziƒcu szko∏y Kapsu∏y Czasu, która jest
„g∏osem” teraêniejszoÊci do przysz∏oÊci. Wszyscy uczniowie naszej szko∏y opisali rzeczywistoÊç, w której ˝yjà, co jest dla nich wa˝ne
w szkole i w domu, swoje zaj´cia, zabawy,
gry, kolegów i kole˝anki, urzàdzenia, których
u˝ywajà i otaczajàcy ich Êwiat. Za dwadzie-

du l´ków, stresu, fobii, prze˝ytej
traumy, majà trudnoÊci w komunikowaniu si´, sà chore, niepe∏nosprawne, bàdê majà trudnà sytuacj´ w domu (separacja,
rozwód rodziców).
W Play Therapy dziecko
otrzymuje mo˝liwoÊç ekspresji
i potwierdzenia swoich uczuç,
prze˝ywanych konfliktów, radoÊci. Metoda ta pomaga dziecku
w atmosferze pe∏nej akceptacji
nauczyç si´ podejmowania decyzji i poczuç, ˝e panuje nad swoim w∏asnym
˝yciem. Wi´cej informacji na ten temat mo˝na znaleêç na stronie w w w . r o b u s . p l.
Ewelina Dobosz
Êcia lat, kiedy b´dà ju˝ doros∏ymi ludêmi, zaprosimy Ich do szko∏y na uroczystoÊç odkopania Kapsu∏y Czasu i przekonamy si´ wtedy, jak
bardzo wszyscy zmieniliÊmy si´. Niektórzy
z Nich mogà byç ju˝ rodzicami i wtedy przyprowadzà do szko∏y swoje ma∏e dzieci, które
b´dà Êwiadkami przesz∏oÊci swoich rodziców.
Za pomoc i serce ofiarowane w tym dniu
szczególnie dzi´kujemy Wiceburmistrzowi miasta Weso∏a p. K. Kacprzakowi, Przewodniczàcemu Rady Dzielnicy Weso∏a p. M. J´drzejewskiemu, przedstawicielom Rady Rodziców p. A. Zajàc i p. A. Kryszyƒskiemu oraz gospodarzom
tych uroczystych chwil p. Dyrektor K. G∏usek-Wojciechowicz i p. Dyrektor M. Wróblewskiej.
Na progu rozwijania dzia∏alnoÊci Szko∏y 353
pragniemy i ˝yczymy sobie nawzajem, aby nowo powsta∏a szko∏a na naszym osiedlu by∏a dla
wszystkich drugim domem, który uskrzydla, inspiruje, pomaga, wychowuje i uczy ˝ycia.
Majka Delura
nauczyciel SP 353

Wycieczka
na farm´ dyƒ
4.10.12 roku dzieci z oddzia∏ów przedszkolnych SP 353 wraz z nauczycielami wybra∏y si´
na wycieczk´ do Powsina na Farm´ Dyƒ. Tam
zdoby∏y wiele ciekawych informacji o uprawie
dyni, obejrza∏y ciekawe jej odmiany, uczestniczy∏y w quizie o potrawach z dyni, a tak˝e obserwowa∏y, w jaki sposób mo˝na zwyk∏à dyni´ zmieniç
w straszyd∏o, które póêniej zabra∏y do szko∏y.
Ka˝dy uczestnik zebra∏ z pola dla siebie dyni´, którà musia∏ sam donieÊç do autokaru.
Jednak nasze dzieci doskonale poradzi∏y sobie
z tym wyzwaniem! Po powrocie z pola zjedliÊmy kanapki przygotowane przez rodziców.
Podczas wycieczki obserwowaliÊmy te˝ ˝ycie zwierzàt na farmie. Dzieci g∏aska∏y ma∏e

owieczki i króliki, karmi∏y m∏ode kaczki, zobaczy∏y z bliska ma∏a Êwink´. Atrakcjà wycieczki by∏ równie˝ s∏omiany labirynt, z którego
nie∏atwo by∏o wyjÊç. W Powsinie uÊmiech nie
schodzi∏ dzieciom z twarzy.
Ewa Knop
Ewa Komuda
Barbara Roguska
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BIURO RACHUNKOWE
DORADCY PODATKOWEGO
Licencja Min. Fin. 9131/98

• 20 lat doÊwiadczenia
• pełen zakres usług
• korzystne ceny
• pomoc w zało˝eniu działalnoÊci
gospodarczej
Tel. 22 773-25-69, 22 773-38-91
www.podatkiwesola.pl
Warszawa-Wesoła ul. Trakt Brzeski 54 A (pawilony handlowe)

BETI

FASHION STYLE

Anin, ul. Kajki 97 pon.-pt. 11-18, sobota 10-14
GALERIA ODZIEŻY DAMSKIEJ
KOŃCÓWKI KOLEKCJI

TOREBKI

ODZIEŻ W ROZMIARACH

S–XXXL

Auto Kot
Twój partner na drodze

Mechanika pojazdowa
Blacharstwo-lakiernictwo
Stacja Kontroli
Pojazdów

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

V Zarzàdzanie V Prowadzenie ewidencji ksi´gowej
V E-konto – dost´p internetowy 24 h/dob´ do indywidualnych kont ksi´gowych
Zapraszamy równie˝ Zarzàdy do współpracy w zakresie
prowadzenia wyłàcznie ewidencji ksi´gowych.

ROZLICZANIE DZIAŁALNOÂCI GOSPODARCZEJ
V KPiR

V ryczałt

V pełna ksi´gowoÊç

A.T. Konto Agnieszka Łuksza
ul. GoÊciniec 158
05-077 Warszawa-Wesoła

tel. 533 804 802
www.atkonto.pl
atkonto1@gmail.com

Pomoc drogowa
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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Dzieƒ Pokoju w SP 173
W piàtek 21 wrzeÊnia w SP 173 odby∏y si´
obchody Mi´dzynarodowego Dnia Pokoju
przygotowane przez Êwietlic´ szkolnà. Z tej
okazji w szkole odby∏ si´ happening, na którym zgromadzonych goÊci przywita∏a Pani Dyrektor Lidia Chmielewska, a ca∏oÊç poprowa-

dzi∏a pani Lucyna Kryszyƒska –
kierownik Êwietlicy. Przedstawiciele klas I–VI prezentowali plakaty
wykonane przez dzieci pod has∏em „Pokój pozostaje poza czasem”, a drugoklasiÊci przygotowali krótki program artystyczny. Mali
wykonawcy zaÊpiewali piosenk´
pt. „Pora na pokój” napisanà przez
zespó∏ „Latajàca ˚yrafa Projekt”.
Wszyscy ˝ywo w∏àczyli si´ do zabawy i z radoÊcià uczestniczyli w dalszej cz´Êci obchodów
Dnia Pokoju. Jako symbol radoÊci, pokoju
i jednoÊci dzieci otrzyma∏y bia∏e go∏´bie wykonane podczas zaj´ç Êwietlicowych. Serdecznie
dzi´kujemy panom Mariuszowi D´bskiemu
i Andrzejowi ˚arneckiemu za nieodp∏atne udost´pnienie praw autorskich do utworu, które-

Daleki Wschód w Robusiu
W paêdzierniku m∏odzi podró˝nicy z Niepublicznego Przedszkola „RobuÊ” zg∏´biali tajemnice Azji. Ich uwadze nie umkn´∏y kraje takie jak Indie, Chiny, Wietnam, Birma, Bali, Laos, Tajlandia, Filipiny czy Indonezja. Wszystko
dzi´ki podró˝nikowi panu Rzucid∏o, który
w zabawny i przyst´pny sposób zaznajomi∏

nas z kulturowym bogactwem tych krain oraz
ich zwyczajami. Zgrabnie wplatajàc w opowieÊci ró˝ne ciekawostki oraz anegdoty z odbytych podró˝y.
Robusiaki dowiedzia∏y si´, ˝e królem Azji,
wg wierzeƒ indyjskich, jest s∏oƒ. Podobnie jak
na Sri Lance i w Tajlandii s∏oƒ jest równie˝
Êrodkiem transportu.
Us∏yszeliÊmy odpowiedê na pytanie,
dlaczego nie mo˝emy zabraç do domu
pandy. PoznaliÊmy
Wietnam, w którym
kobiety noszà swoje

go mo˝na wys∏uchaç na naszej szkolnej stronie internetowej. Radzie Rodziców dzi´kujemy
za ufundowanie s∏odkiej niespodzianki dla
dzieci. Dzieƒ Pokoju up∏ynà∏ w serdecznej atmosferze wiary i nadziei w pokój mi´dzy ludêmi, czego sobie i Paƒstwu ˝yczymy.
Nauczyciele Êwietlicy w SP 173

dzieci na plecach w specjalnych chustach. Filipiny, które sk∏adajà si´ z bardzo wielu wysepek oraz Bali, na której ludzie codziennie
Êwi´tujà. Ciekawa by∏a te˝ historia wyjaÊniajàca, dlaczego na Sumatrze domy majà kszta∏t
rogu bawo∏a.

TA XI - WESO¸ A
tel.

22 773 70 31, kom. 601 220 910

Jednak to spotkanie to nie by∏y tylko opowieÊci. Pan Rzucid∏o mia∏ ze sobà wiele
skarbów. M∏odzi podró˝nicy mogli pobawiç
si´ autentycznymi lalkami z Indii czy Bali.
Mieli okazj´ nosiç ró˝ne przedmioty w specjalnie do tego przeznaczonych koszach
z Laosu. Grali na dzwonkach noszonych
na szyi przez bawo∏y w Birmie i wiele, wiele wi´cej. Jednak najwi´cej radoÊci da∏a
dzieciom mo˝liwoÊç przebrania si´ w barwne stroje azjatyckie.
Ka˝dego zaciekawionego naszymi przygodami zapraszamy do obejrzenia zdj´ç
z tej niezwyk∏ej podró˝y na naszej stronie
internetowej w w w . r o b u s . p l , w zak∏adce
Wydarzenia.
Izabela Borkowska
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Pomocna d∏oƒ „Alter Ego”
„Je˝eli wiesz, ˝e chcesz ˝yç godnie, ˝yj
w warunkach, gdzie s∏owo cz∏owiek nie
przesta∏o brzmieç dumnie”. Alter Ego to
stowarzyszenie, które w sytuacji, kiedy
otaczajàca nas rzeczywistoÊç jest Êwiadectwem zaniku tolerancji, wskazuje drog´
tym, od których cz´sto odwróci∏ si´ Êwiat.
Powsta∏o w lipcu 2002 r. i dzia∏a na terenie
Warszawy, Jab∏onny i Gdyni. Jest pierwszym
stowarzyszeniem, które otrzyma∏o status organizacji po˝ytku publicznego w 2004 r. Do
niedawna mia∏o swojà siedzib´ przy ulicy Jeêdzieckiej 20 w Weso∏ej. Od marca tego roku
siedziba organizacji mieÊci si´ przy ulicy
WiÊlanej 7, tak˝e na terenie naszej dzielnicy.
Celem dzia∏alnoÊci Alter Ego jest kompensacja szkód, jakie wywo∏a∏y patologie spo∏eczne:
bezdomnoÊç, ubóstwo, bezrobocie. Swoje
przes∏anie organizacja realizuje poprzez
wspieranie ˝yciowej oraz obywatelskiej aktywnoÊci Êrodowisk osób bezdomnych, uzale˝nionych, bezrobotnych oraz niezdolnych
do samodzielnej egzystencji. Stowarzyszenie
dzia∏a poprzez prowadzenie punktu pomocy
doraênej dla bezdomnych i najubo˝szych, jad∏odajni, schroniska oraz pogotowia pomocy
postpenitencjarnej. Teoretycznie zasi´g dzia∏ania ogranicza si´ do Weso∏ej, w praktyce zaÊ

nie jest prowadzona ˝adna rejonizacja, a pomoc trafia do ka˝dego, kto jej potrzebuje.
Osoby korzystajàce z zapomogi ˝ywnoÊciowej sà kierowane do Stowarzyszenia przez odpowiednie instytucje, przede wszystkim przez
OÊrodki Pomocy Spo∏ecznej. Punkt pomocy doraênej dzia∏a zgodnie z ustawà o pomocy spo∏ecznej. Osoby obj´te pomocà raz w miesiàcu
zg∏aszajà si´ do siedziby Stowarzyszenia, gdzie
odbierajà paczki ˝ywnoÊciowe. Produkty pochodzà z Europejskiego Programu Pomocy Spo∏ecznej, który realizuje Agencja Rynku Rolnego, oraz
z pomocy pozyskanej przez wolontariuszy organizacji. Wydawanie ˝ywnoÊci oraz funkcjonowanie jad∏odajni spe∏nia wszelkie standardy przechowywania produktów oraz przygotowywania
posi∏ków. W jad∏odajni wydawanych jest oko∏o 220 posi∏ków dziennie. Tym, którzy z ró˝nych
powodów nie mogà dotrzeç osobiÊcie na posi∏ek, obiady dowo˝one sà do domów przez wolontariuszy. Jad∏odajnia dzi´ki darowiênie posiada profesjonalnà mroêni´, która jest warunkiem
koniecznym do jej funkcjonowania.
Prowadzone przez Stowarzyszenie pogotowie pomocy postpenitencjarnej to miejsce,
gdzie mogà znaleêç schronienie osoby po
opuszczeniu zak∏adu karnego. W schronisku
przebywaç mogà maksymalnie 6 miesi´cy. Jest
to czas, w którym na nowo uczà si´ funkcjono-

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej nr 12
im. Emanuela Bu∏haka w Warszawie-Weso∏ej

zapraszajà

kandydatów do klas 1-6
na

DZIE¡
OTWARTY
SZKO¸Y
24 listopada 2012 r.
w godzinach 10.00–13.30
Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa nr 12
im. E. Bu∏haka w Warszawie-Weso∏ej
05-075 Warszawa, ul. Armii Krajowej 9
Tel.: 22 773-55-92, faks: 22 773-55-92
podstawowa@szkolybulhaka.pl

www.emanuel.pl/podstawowa

waç na wolnoÊci. Podczas pobytu udzielana
jest im pomoc psychologa, lekarza oraz doradcy, który wspiera w znalezieniu i podj´ciu pracy. Osoby zamieszkujàce w pogotowiu kierowane sà na specjalne kursy przygotowujàce
do podj´cia pracy i usamodzielnienia si´.
Inicjatorami powstania Stowarzyszenia byli
p. Pawe∏ Kubiak – prezes oraz p. Krzysztof Arnold – sekretarz. Obaj byli wspó∏pracownikami
Marka Kotaƒskiego. Wszyscy pracownicy Stowarzyszenia sà wolontariuszami, którzy bezinteresownie niosà pomoc potrzebujàcym. Nale˝à si´ im s∏owa ogromnego uznania za dobre
serca i r´ce gotowe do pomocy. Prezes Stowarzyszenia Alter Ego, p. Pawe∏ Kubiak powo∏any
zosta∏ przez Ministra SprawiedliwoÊci do Rady
G∏ównej do Spraw Spo∏ecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym kadencji 2012–2016.
Obecnie Stowarzyszenie przygotowuje si´ intensywnie do nadchodzàcej zimy. Has∏em przyÊwiecajàcym Stowarzyszeniu jest stwierdzenie,
˝e „nawet skromna pomoc jest zawsze lepsza
od wielkiego wspó∏czucia”. Dlatego apelujemy
do wszystkich, którzy majà mo˝liwoÊç pomocy
w utwardzeniu i wyrównaniu drogi dojazdowej do siedziby Stowarzyszenia, bàdê posiadajà stare p∏yty chodnikowe, które b´dzie
mo˝na wykorzystaç do wy∏o˝enia dojÊcia do
jad∏odajni, o kontakt pod numerem telefonu
22 760-86-40. Ka˝da innego rodzaju pomoc jest
równie˝ mile widziana.
Katarzyna Szyszka

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

SERWIS
AUTO
rok za∏. 1980

§

Witold Niedzielski
tel. 22 773-30-79
kom. 601-254-295

OFERUJE PROFESJONALNE USŁUGI W ZAKRESIE:
a Remonty, naprawy, przeglàdy
a T∏umiki – wszystkie typy
a Haki holownicze – monta˝
a Geometria kó∏ (zbie˝noÊç) komputerowo
i inne
BEISSBARTH
a Klimatyzacje
a Oleje
filtry – wymiana gratis
a Amortyzatory
a Wulkanizacja, wywa˝anie – HOFMANN
a Diagnostyka komputerowa OBD
a Opony
Czynne: pon-pt 8.00-17.00, sobota 8.00-14.00

Stara Mi∏osna 05-077, ul. Trakt Brzeski 53
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Z cienia w blask
W Êrod´ 24 paêdziernika w Teatrze LALKA
w Warszawie dosz∏o do
niecodziennego wydarzenia. W roli wiodàcej wystàpi∏a Szko∏a Podstawowa Nr 171 im. Stanis∏awa
Staszica z Weso∏ej, która
jest koordynatorem mi´dzynarodowego projektu Comenius.
Jest to projekt realizowany przez naszà szko∏´ w okresie 1.08 2011 – 31.07.2013 w ramach
programu „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie”, finansowanego ze Êrodków Unii Europejskiej. Innymi
jego uczestnikami sà szko∏y z Bu∏garii, Wielkiej
Brytanii, Rumunii, W∏och, Turcji i S∏owacji. Dwa
podstawowe cele projektu to edukacja teatralna oraz poznanie szeroko rozumianej idei wolontariatu i jego rozwój w szko∏ach. Projekt promuje kraje i szko∏y uczestniczàce oraz ich wk∏ad
w ide´ ciàg∏ego i wszechstronnego rozwoju
cz∏owieka. Najwa˝niejszym przedsi´wzi´ciem
tego projektu by∏o zrealizowanie spektaklu
w profesjonalnym teatrze, spektaklu, którego
g∏ównà myÊlà by∏o przedstawienie uniwersalnych problemów wspó∏czesnego Êwiata widzianych oczyma dzieci, takich jak: bieda, odrzucenie, staroÊç, niepe∏nosprawnoÊç, zanie-

czyszczenie Êrodowiska. Spektakl przygotowywany w ró˝nych fragmentach przez uczestników w ich krajach zosta∏ scalony przez Maric´
Siskovà ze S∏owacji zaledwie w ciàgu dwu dni
prób w teatrze!!! Oczarowa∏ wype∏nionà po
brzegi sal´ swà magià, uniwersalnoÊcià Êrodków ekspresji teatralnej opartych na ruchu, geÊcie, grze Êwiate∏ i muzyce,
a niemal ca∏kowicie bez s∏ów.
Realizacja projektu „Z cienia
w blask” wymaga wyobraêni,
odwagi i du˝ego zaanga˝owania wszystkich uczestników. Projekt jest wspania∏à propozycjà
rozwijajàcà przedsi´biorczoÊç,
inwencj´ twórczà, a tak˝e umiej´tnoÊci j´zykowe. JednoczeÊnie
dzia∏ania podejmowane wspólnie z takà instytucjà, jakà jest teatr, aktywizujà i inspirujà zarówno uczniów, jak
i nauczycieli. Dzi´ki temu przedsi´wzi´ciu nasze
dzieci mog∏y poznaç histori´ teatru i jego ró˝ne
formy. Ró˝norodnoÊç kulturowa, która jest charakterystyczna dla realizowanego projektu, daje
mo˝liwoÊç wi´kszego otwarcia na Êwiat.
By∏a to doskona∏a okazja do poznania kultury, j´zyków i tradycji krajów bioràcych
udzia∏ w projekcie.
Warto zwróciç uwag´ na fakt, ˝e projekt
„Z cienia w blask” idealnie wpisuje si´ w War-

szawski Program Edukacji Kulturalnej, którego
celem jest m.in. integracja mi´dzyregionalna i mi´dzynarodowa. Spektakl zosta∏ obj´ty
honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora OÊwiaty – Pana Karola Semika oraz Pani Prezydent m.st. Warszawy –
Hanny
Gronkiewicz-Waltz.
Obecni byli tak˝e Burmistrz
Dzielnicy Weso∏a Edward K∏os,
zast´pca burmistrza – Marian
Mahor, przewodniczàcy Komisji
OÊwiaty, Kultury i Sportu Rady
Dzielnicy – Leszek Winiarski
oraz licznie przybyli radni Dzielnicy Weso∏a, dyrektorzy placówek oÊwiatowych, instytucji
kultury i jednostek samorzàdowych. Wa˝nà rol´ w pomyÊlnej
realizacji spektaklu odegra∏ Pan
Jan Woronko – Dyrektor Teatru
„Lalka” ze swym nieocenionym wsparciem,
jakiego udzieli∏ jako gospodarz „przybytku
sztuki”, ale przede wszystkim Pani Bogumi∏a
Banasiak – dyrektor SP 171 i Pani Gra˝yna Tucholska – koordynator projektu.
MyÊl´, ˝e to udane przedsi´wzi´cie by∏o
znakomità promocjà nie tylko szko∏y, ale tak˝e naszej dzielnicy, ca∏ej Warszawy, a nawet
kraju. Ogromne brawa!!!
Marian Mahor
Zast´pca burmistrza ds. Spo∏ecznych

601 64 67 68
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Kapita∏y – Inwestycje – Waluty

ulubionej marki. Dla
kogoÊ takiego jak ja,
który pali∏ Êrednio
30–40 papierosów
na dob´, w skali miesiàca by∏ to wydatek rz´du 670–700 PLN.
W skali roku to kwota oko∏o 8220 PLN. W ciàgu 28 lat, nie uwzgl´dniajàc kapitalizacji, to
230 160 PLN. Napisz´ to s∏ownie: dwieÊcie
trzydzieÊci tysi´cy sto szeÊçdziesiàt z∏otych
00/100. Przejrza∏em oferty nieruchomoÊci –
taka kwota dawa∏a mo˝liwoÊç zakupu mieszkania jednopokojowego w Weso∏ej. Znalaz∏em dwie takie oferty. Pierwsza informowa∏a
o 25 metrach kwadratowych za 155 000 PLN.
Druga o 28 metrach kwadratowych za cen´
210 000 PLN. Z drugiej strony trzeba zauwa˝yç, ˝e 30 lat temu nie mog∏em zak∏adaç, ˝e
b´d´ zwiàzany z Pragà-Po∏udnie, Weso∏à czy
Starà Mi∏osnà. Ale wróçmy do teraêniejszoÊci.
Charakter pracy zawodowej powoduje, ˝e
analizy koƒcz´ oko∏o 22.30 czasu polskiego.
Aby dojechaç do miejsca zamieszkania, korzystam z dobrodziejstwa kolejki SKM. Pewnego
dnia, czekajàc na stacji Warszawa Wschodnia,
zapyta∏em si´ m∏odej osoby, po co pali papierosy. Odpowiedê jak zwykle: „Pal´, bo lubi´”
albo „Od czegoÊ trzeba umrzeç”. Na to ja wyrazi∏em przypuszczenie, ˝e zapewne wynajmuje mieszkanie albo pokój w rejonie Rembertowa, Weso∏ej czy Sulejówka. Odpowiedê

by∏a twierdzàca. Kontynuujàc mój wywód
(kolejka by∏a spóêniona oko∏o 15 minut), zauwa˝y∏em, ˝e palàc Êrednio 25 paczek miesi´cznie, traci 320 PLN. W skali roku daje to
kwot´ 3840 PLN. Po 10 latach z kapitalizacjà
rocznà 5 procent, otrzyma kwot´ 62 592 PLN.
To z kolei daje mo˝liwoÊç zakupu w∏asnego
mieszkania przy za∏o˝eniu, ˝e 2/3 Êrodków
otrzyma z kredytu. Efekt wywodu by∏ lepszy
ni˝ naklejka „Palenie wzbronione”. Mój s∏uchacz p∏ci ˝eƒskiej natychmiast wyrzuci∏ papierosa. Umys∏ znowu zaczà∏ pracowaç.
Aktualnie nie pal´ papierosów i mam wi´cej czasu na uÊmiech. Nie mam wi´kszoÊci
problemów, jakie mia∏em przez 28 lat. Dla
Paƒ z Biblioteki Publicznej w Starej Mi∏oÊnie
mam wiele s∏ów podzi´kowaƒ, i ch´tnie je
wypowiadam, za starania i cierpliwoÊç, aby
wyjÊç naprzeciw moim zachciankom. Potrafià
wyszukaç dla mnie odpowiednià lektur´
i mog´ skorzystaç z urzàdzeƒ informatycznych. I za to jako osoba, która przez 22 miesiàce nie pali, po 28 latach pi´knie dzi´kuj´.
A co do palaczy – to ich ˝ycie i ich wybór.

dendrony, bukszpany, pierisy, trzmieliny czy laurowiÊnie.
Przed zimà roÊliny
okrywamy cieniówkà, agrow∏ókninà, tekturà lub chocho∏ami ze
s∏omy, a podstaw´ os∏aniamy stroiszem z ga∏àzek iglastych lub kopczykiem z kory. Iglaki o wàskokolumnowych pokrojach owijamy specjalnymi elastycznymi siatkami lub lekko zwiàzujemy
sznurkiem, aby Ênieg nie rozk∏ada∏ i nie deformowa∏ pokroju ga∏´zi. Dekoracyjne byliny pozostawiajàce kwiatostany na zim´, np. trawy
ozdobne czy rozchodniki okaza∏e, nale˝y zachowaç, aby oszronione cieszy∏y nadal swojà urodà. Pozosta∏e nieatrakcyjne roÊliny, które zdà˝y∏y zwi´dnàç lub przemarznàç, obcinamy kilka
centymetrów nad ziemià. Byliny najlepiej zabezpieczaç poprzez zakopczykowanie bry∏y korzeniowej korà sosnowà. A co z trawnikiem?
Na jesieni starannie zgrabiamy z niego liÊcie
i kosimy, aby trawa nie gni∏a pod Êniegiem. JeÊli posiadamy w ogrodzie system nawadniajàcy, nale˝y spuÊciç z niego wod´ i starannie przedmuchaç ca∏à instalacj´, aby zalegajàca w rurach woda nie zamarz∏a i ich nie rozsadzi∏a.
Cz´sto zdarza si´, ˝e roÊliny zimozielone,
np. ró˝aneczniki, bukszpany czy niektóre iglaki, mimo okrycia po zimie wyglàdajà na
uschni´te. Zazwyczaj bierzemy to za objaw

przemarzni´cia p´dów, natomiast bardziej
prawdopodobne, ˝e przez okres zimowy roÊliny nie otrzyma∏y odpowiedniej dawki wody.
Nale˝y pami´taç o obfitym podlaniu roÊlin zimozielonych przed pierwszymi mrozami, aby
zatrzyma∏y w tkankach zapasy na zimowe
miesiàce. Podczas bezmroênych dni, kiedy
temperatura b´dzie wskazywa∏a na lekki plus,
nale˝y uzupe∏niaç dawki wody, delikatnie
podlewajàc roÊliny w ciàgu dnia.
Ogród zimà mo˝e byç równie pi´kny jak podczas wegetacji, nale˝y go tylko starannie do niej
przygotowaç. Zaopatrzmy si´ w ozdobne kaptury chroniàce krzewy albo s∏omiane chocho∏y
– bardzo „polski” akcent w ka˝dym przydomowym ogrodzie. Takie gad˝ety sprawià, ˝e ogród
b´dzie nie tylko dobrze zabezpieczony, ale równie˝ b´dzie cieszy∏ urodà w ch∏odne miesiàce.
Dopóki mo˝na jeszcze liczyç na s∏oneczne i suche dni, zabierzmy si´ za przygotowania do zimy. Od tego w du˝ej mierze zale˝y, czy nasza
tegoroczna praca i zainwestowane pieniàdze
nie zmarnujà si´ oraz czy b´dziemy cieszyç si´
pi´knym ogrodem w przysz∏ym sezonie.

Czytanie wzbronione
Ile razy widz´ naklejk´ z napisem „Palenie
wzbronione”, zastanawiam si´, czy palàcy papierosy potrafià czytaç
ze zrozumieniem. Pali∏em papierosy przez 28
lat. Od 22 miesi´cy
i 3 tygodni nie mam tej
przyjemnoÊci. A zatem do rzeczy.
To co napisane poni˝ej mo˝e wywo∏a zastanowienie u bliskich, znajomych czy przyjació∏
palaczy. Wspomnia∏em na wst´pie, ˝e przez
28 lat zapozna∏em si´ ze smakiem wielu
marek, a palenie zakoƒczy∏em na etapie
12,8 PLN za paczk´. Na ka˝de pytanie, dlaczego pal´, odpowiada∏em, ˝e lubi´. JeÊli palenie
papierosów mia∏o byç przyczynà wielu groênych chorób, to oszukiwa∏em si´, ˝e w koƒcu
na coÊ trzeba umrzeç. Tak tydzieƒ po tygodniu
i rok po roku. Nie przemawia∏y do mnie
ostrze˝enia, ˝e niszcz´ zdrowie, czy argumenty natury ekonomicznej.
W koƒcu umys∏ podjà∏ decyzj´, ˝eby przestaç wydawaç po 12,8 PLN za paczk´ mojej

W Twoim ogrodzie

Kiedy nadejdà mrozy...
Zima nadchodzi wielkimi krokami. Temperatura powietrza spada, wi´c jeÊli jeszcze nie
pomyÊleliÊmy o pracach przygotowawczych
do tej mroênej pory roku, to najwy˝szy czas
o to zadbaç. Zabezpieczanie roÊlin przed zimà
nie jest w wielu wypadkach konieczne – jeÊli
ogród zosta∏ dobrze zaprojektowany, tj. panujà w nim optymalne warunki do prawid∏owego rozwoju roÊlin, a u˝yte gatunki i odmiany
roÊlin korespondujà z siedliskiem, glebà i otoczeniem, nie ma si´ czego obawiaç. Równie˝
starsze roÊliny – takie, które przez lata dobrze
zaaklimatyzowa∏y si´ w naszym ogrodzie –
majà wi´kszà szans´ na przetrwanie zimy ni˝
m∏ode osobniki. Wi´kszoÊç roÊlin wyhodowanych w Polsce, a tak˝e gatunków „pospolitych”, które w naszym klimacie tworzà naturalne fitocenozy, jest odporna na mróz, wi´c
zimy nie sà im straszne. Co innego, jeÊli
w ogrodzie znajdujà si´ roÊlinne rarytasy –
delikatne krzewy ró˝ane, hortensje ogrodowe, klony japoƒskie i palmowe o barwnych
lub pstrokatych liÊciach czy inne „egzotyczne”
drzewa lub krzewy. Mroêne zimy gorzej znoszà równie˝ zimozielone liÊciaki – m.in. rodo-

Andrzej Filipek
filand@go2.pl; tel. 515 311 764
Analityk finansowy, zajmuje si´
konsultacjami kapita∏owymi oraz ocenà
projektów inwestycyjnych.

mgr in˝. Nina Klejnowska
Architekt krajobrazu, projektantka
ogrodów, mi∏oÊniczka przyrody o˝ywionej
i nieo˝ywionej. Na co dzieƒ w∏aÊcicielka
pracowni architektury krajobrazu.
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Kàcik stylistki

Kolorowa jesieƒ –

trendy modowe
i makija˝owe na jesieƒ i zim´ 2012/2013
Niepostrze˝enie weszliÊmy w kolejny sezon jesienno-zimowy. Coraz brzydsza pogoda nie nastraja pozytywnie, ale nie dajmy si´ jesiennej chandrze, stawmy czo∏o
ponurej i szarej aurze. Jak? Wystarczy u˝yç
w swoim ubiorze modnych kolorów.

bà kontrastujà lub dobrze ze sobà wspó∏grajà. Wszystkie barwy ubioru powinny pojawiaç si´ w równych proporcjach. Kolory kontrastowe nawzajem si´ wzmacniajà, takie zestawienia nale˝à do najbardziej dynamicz-

Trendy jesienno-zimowe to, oprócz bogatej kolorystyki, ciekawe zestawienia tkanin
i deseni: mat plus po∏ysk, ˝akardy, geometryczne wzory, kraty i krateczki, orientalne
ornamenty, barokowe nadruki, a tak˝e skóra,
welur i aksamit. Skórzane kreacje b´dà jednym z modowych „must have”, szczególnie
w kolorze czarnym.
Kolejny raz powraca lubiany przez wiele
kobiet styl militarny. Zaznaczona talia i ramiona, pagony, ozdobne guziki, sprzàczki

Trzeba przyznaç, ˝e w tym sezonie b´dzie
kolorowo i ró˝norodnie. Oprócz typowych
jesiennych barw, jak khaki, zieleƒ i bràz, hitami sezonu b´dà ˝ywe i stonowane odcienie czerwieni, pomaraƒczu, fioletu, a tak˝e
kolory morskie, pastelowe i mroczna czerƒ.
Nie zabraknie te˝ mieniàcego si´ srebra
i z∏ota, do wykorzystania w karnawale, ale
nie tylko.
Chcàc o˝ywiç garderob´, stosuj modne
barwy, faktury i wzory, a tak˝e fasony. Mocne kolory noÊ na co dzieƒ do podstawowej,
stonowanej kolorystycznie garderoby, jako
dodatki: szaliki, chusty, apaszki, czapki, torebki, buty i r´kawiczki. Takie dodatki o˝ywià
i rozweselà nawet najbardziej „smutnà” kurtk´ lub p∏aszcz. Ciekawym zestawieniem mo˝e byç po∏àczenie mocniejszego koloru np.
spódniczki ze spokojnà górà lub odwrotnie.
Na stylizacj´ w jednym mocnym kolorze mo˝esz sobie pozwoliç na wieczorne wyjÊcia.
Bardzo dobrym rozwiàzaniem jest modne ju˝
od lata blokowanie kolorów. Polega ono
na po∏àczeniu g∏adkich kolorów, które ze so-

Przyk∏ady modnych po∏àczeƒ

nych, doskonale o˝ywiajàcych stylizacj´.
W aktualnym trendzie mocne, kontrastowe
kolory, np. kobaltowy, bordo, czerwieƒ, morski, komponuje si´ z g∏´bokà czernià.

i kolor wojskowej zieleni to znaki rozpoznawcze tego stylu. WÊród odzie˝y wierzchniej
znajdziemy te˝ peleryny w ró˝nych kolorach
i fasonach oraz pude∏kowe i proste minimalistyczne p∏aszcze. Na zimowe dni sprawdzi si´
futro. W tym sezonie musi byç szerokie i puszyste, ale maksymalnie do kolan. Szalone
kolory mile widziane.
Szarzyzn´ jesieni i zimy mo˝na prze∏amaç
tak˝e kolorami makija˝u. Szczególnie zauwa˝alny jest kolor ust. Na nowy sezon wybieramy pomadki w kolorze leÊnych owoców, wiÊni oraz zawsze modnà czerwieƒ. W makija˝u
oczu nowoÊcià sà du˝e plamy kolorów na powiekach. Mo˝e to byç pojedyncza intensywna barwa lub kilka barw przenikajàcych si´.
W jesiennym makija˝u pojawia si´ mocne kocie oko, ciemne smoky eyes, czarna mocna kreska, odcienie z∏ota, miedzi, zieleni, fioletu i bràzu. Nie zabraknie tak˝e naturalnego,
rozÊwietlonego makija˝u w typie nude.
Z jesiennymi pozdrowieniami
Ma∏gorzata Grabczyƒska
wiza˝ystka
gosia@makeupart.pl
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Kiedy b´d´ bogaty...? Kiedy odnios´ sukces...?
Kiedy, kiedy, kiedy....
Owo KIEDY to magiczna data, bo WTEDY
b´d´ szcz´Êliwy, szcz´Êliwa...
W pewnej ksià˝ce przeczyta∏am zdanie, które zapad∏o mi w pami´ç: „Czym jest czas
w Twoim ˝yciu? Tym, co Ty sam mo˝esz uczyniç
dla jutra. Jutro jest w Tobie, nie w kalendarzu.
Czas jest w Tobie”. To bardzo màdre zdanie.
Nie bagatelizuj´ niczyich problemów, chc´
Wam tylko zwróciç uwag´ na to, ˝e czasem
jakieÊ niekorzystne okolicznoÊci wywo∏ujà
w nas frustracj´ i poczucie, ˝e jesteÊmy ofiarami pecha, ˝e Êwiat jest pe∏en pu∏apek. To nie
jest dobre myÊlenie, poniewa˝ daje ono przewag´ negatywnym emocjom.
Podstawà w coachingu jest zmiana negatywnych odczuç na pozytywne oczekiwania.
Oto banalny przyk∏ad. Jak czujesz si´, myÊlàc: „Musz´ wreszcie posprzàtaç”?
A teraz pomyÊl: „Gdy posprzàtam, b´dzie
pi´knie i przytulnie. Dom b´dzie pachnia∏
Êwie˝oÊcià”. Co czujesz teraz?
Coachingowa zasada brzmi: „Kiedy zwracasz na coÊ uwag´, dostajesz tego wi´cej”. To
dzia∏a. Sprawdzi∏am na sobie.
Koncentrujàc si´ na przeszkodach, wpadkach i niedogodnoÊciach, zabieramy sobie
energi´, którà mo˝na wykorzystaç na realizacj´ celów.

Okiem coacha

Jutro jest w Tobie
Nasza dzielnica rozrasta
si´ w du˝ym tempie. Przybywa domów, przybywa
samochodów, przybywa
ludzi. I choç jesteÊmy anonimowi dla siebie, nasze
oczekiwania, marzenia
i problemy bywajà podobne.
Mój zwiàzek by∏ pasmem upokorzeƒ – mówi Agata. – By∏am tà, która kocha bardziej.
Teraz, kiedy znów jestem sama, êle mi z tym.
Mimo ˝e bardzo si´ staram kogoÊ poznaç, to
mi si´ nie udaje. Kiedy ktoÊ mnie pokocha...?
Moim marzeniem jest w∏asny kàt. Niestety
utopi∏em oszcz´dnoÊci inwestujàc u nieuczciwego dewelopera – opowiada Andrzej. – Proces si´ ciàgnie, czas p∏ynie, a ja wcià˝ w wynaj´tym mieszkaniu. Czuj´ si´ jak nieudacznik.
Kiedy b´d´ mia∏ swój dom...?
Jestem dobry w tym, co robi´, ale brak mi
zdolnoÊci towarzyskich – zwierza si´ Marek. –
Nie umiem si´ jakoÊ zbli˝yç do ludzi, czuj´ si´
wÊród nich obco, chyba mnie nie lubià. Dlatego
moja kariera stoi w miejscu. Kiedy awansuj´...?

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

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

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl

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

Co poradzi∏am Agacie, Andrzejowi, Markowi?
Poprosi∏am, aby opowiedzieli swoje historie jeszcze raz, ale tym razem koncentrujàc si´
na pozytywach, i aby odpowiedzieli sobie na
pytania: czego si´ nauczy∏em, przed jakim
wyzwaniem stanà∏em i jak mog´ to wykorzystaç w przysz∏oÊci?
Oto druga ods∏ona tych samych historii:
Agata: Mój nieudany zwiàzek nauczy∏ mnie,
czego nie chc´. Nie chc´ byç wykorzystywana.
Moim wyzwaniem jest zbudowaç dobrà,
wspierajàca relacj´, opartà na obustronnym
uczuciu. Kiedy spotkam kogoÊ nowego, b´d´
kochaç, ale tak˝e oczekiwaç wzajemnoÊci.
Andrzej: èle zainwestowa∏em, ale ka˝dy ma
prawo pope∏niç b∏àd. Teraz jestem ju˝ màdrzejszy o to doÊwiadczenie i planujàc zakup mieszkania po raz kolejny, zadbam o ka˝dy szczegó∏.
Moja nast´pna inwestycja b´dzie wi´c sukcesem.
Marek: Wycofywa∏em si´ z kontaktów
z ludêmi. Dlatego nie da∏em im szansy, by
mnie lepiej poznali. Teraz wiem, ˝e dobrze jest
dzia∏aç wspólnie. Moim wyzwaniem jest zrobiç pierwszy krok. Dzi´ki temu b´dzie mi ∏atwiej realizowaç zawodowe ambicje i lepiej
poczuj´ si´ w zespole.
Czy Wy te˝ zauwa˝yliÊcie ró˝nic´?
Z pozdrowieniami
Joanna Godecka, life coach

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

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

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

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

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. 22-773-14-97
www.rehabilitacja-staramilosna.pl
gabinet@rehabilitacja-staramilosna.pl

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

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

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 

GINEKOLOGICZNO-PO¸O˚NICZY
Dr n. med. Joanna Jacko

Dr Igor WiÊniewski

Warszawa – Stara Miłosna

ul. Jeêdziecka 21F, lok. 17
Galeria Sosnowa, II p.

Zapisy telefoniczne:

tel. 22 403 07 65

530 512 245

KANCELARIA ADWOKACKA

PRACE WYSOKOÂCIOWE

„PO LINIE”

Faktura VAT

☎ 606-808-358
• WYCINANIE I PODCINANIE DRZEW
• UDRA˚NIANIE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
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PORADY, SPRAWY SÑDOWE:
CYWILNE ( SPADKI , ZASIEDZENIA ,
NIERUCHOMOÂCI ),
RODZINNE , ROZWODY,
ADMINISTRACYJNE .
TEL.

22 745-55-00
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Strefa zdrowia

Czy baç si´ goràczki?
Jesieƒ, zima czy poczàtek wiosny sà okresami, w których najcz´Êciej wyst´pujà przezi´bienia i ró˝nego rodzaju infekcje. Poza bólem
gard∏a, katarem i kaszlem nierzadko zauwa˝amy te˝ wzrost temperatury cia∏a. Czy jednak
ka˝dy wzrost temperatury powy˝ej normy jest
groêny dla naszego organizmu?
Zazwyczaj normalna temperatura cia∏a cz∏owieka waha si´ od 36 do 37 stopni Celsujsza
zale˝nie od pory dnia (rano odnotowujemy
ni˝szà temperatur´) czy miejsca dokonywanego pomiaru (najni˝sza temperatura jest zazwyczaj pod pachà, najwy˝sza – w odbytnicy). W normalnym zakresie temperatur organizm funkcjonuje najefektywniej – nast´puje
sprawna przemiana materii, a tak˝e szybka
regeneracja komórek.
Najcz´stszymi przyczynami podwy˝szenia
temperatury cia∏a sà infekcje wirusowe. Goràczka jest zatem naturalnà odpowiedzià naszego
organizmu na czynniki chorobotwórcze wyst´pujàce w otoczeniu. Z klinicznego punktu widzenia, o goràczce mówimy dopiero, gdy temperatura cia∏a mierzona pod pachà przekroczy
38 °C. Temperatura w granicach 37–38 °C nazywana jest stanem podgoràczkowym.

Organizm najskuteczniej broni si´ przed infekcjà podczas gdy jego temperatura osiàga
37,5–38 °C, bowiem w takiej temperaturze
najaktywniej dzia∏ajà bia∏ka odpornoÊciowe.
JednoczeÊnie, aby broniç si´ przed nadmiernà
utratà ciep∏a, w organizmie
pobudzane sà mechanizmy
termoregulacyjne. W ich
efekcie, przy podwy˝szonej
temperaturze cz´sto odczuwamy dr˝enie mi´sni, które
w tym momencie staje si´
dla organizmu niezb´dnym
êród∏em ciep∏a.
Goràczka jest jednak nie
tylko objawem przezi´bienia. Mo˝e byç reakcjà organizmu na stan zapalny wywo∏any przez bakterie, paso˝yty, czy substancje chemiczne (np.
leki). Goràczka mo˝e pojawiç si´ tak˝e jako
reakcja immunologiczna wskutek stycznoÊci
organizmu z czynnikami uczulajàcymi, podczas chorób nowotworowych, zapalenia nerek, stawów czy ró˝nego rodzaju chorób krwi.
Uwa˝a si´, ˝e goràczka si´gajàca powy˝ej
38° C powinna byç leczona farmakologicznie

oraz wymaga konsultacji lekarskiej, bowiem
powoduje znaczne os∏abienie organizmu.
Temperatura cia∏a powy˝ej 40 °C zaburza normalne funkcjonowanie organizmu – uszkadza
struktury komórkowe oraz prowadzi do zmian
w dzia∏aniu wielu enzymów. Podwy˝szenie
temperatury do 41 °C mo˝e powodowaç
uszkodzenie komórek nerwowych w mózgu.
Goràczka powoduje zwi´kszonà utrat´
p∏ynów z organizmu, dlatego bardzo wa˝ne
jest, aby w tym okresie
piç du˝o p∏ynów. Jednà
z najcz´Êciej stosowanych naturalnych metod
obni˝enia goràczki jest
po∏o˝enie na czo∏o zimnego ok∏adu czy kàpiel
w wodzie o pó∏ stopnia
ch∏odniejszej ni˝ aktualna temperatura cia∏a.
Przy temperaturze cia∏a
do 38 °C stosowaç mo˝na te˝ leki zawierajàce paracetamol, ibuprofen czy kwas acetylosalicylowy, jednak zawsze przed u˝yciem leku nale˝y przeczytaç
ulotk´ do∏àczonà do opakowania lub zasi´gnàç porady farmaceuty odnoÊnie prawid∏owego dawkowania preparatu.
Urszula Religioni,
specjalista zdrowia publicznego

• Nowe NIŻSZE CENY SOCZEWEK KONTAKTOWYCH *
• PROMOCJA na zakup soczewek kontaktowych Johnson&Johnson::
- przy zakupie 2 opakowań Oasys – 1 opakowanie gratis
- przy zakupie 3 opakowań Tru Eye lub Moist – 1 opakowanie gratis
- rabat 300 zł za szkła progresywne TracewiczPro
- program lojalnościowy dla użytkowników soczewek kontaktowych *
• Oprawy korekcyjne od 29 zł. Bogata oferta światowyh marek, m.in.:
RayBan, Davidoﬀ, Carrera, Gucci, Dolce&Gabbana, Bvlgari,
Marc by Marc Jacobs, Jaguar...
• Szeroki wybór soczewek okularowych wiodących producentów, m.in.:
Hoya, Essilor, Zeiss, Jzo...
• Komputerowy pomiar okularowych soczewek progresywnych – VisuReal
• Własna pracownia optyczna
• Bezpłatny serwis
salonie
* szczegóły w
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ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), Warszawa-Wesoła

tel.

(22) 773 21 12; 518 662 799

GODZINY OTWARCIA: Pon.–Pt. 8.00–20.30
Sobota 9.00–13.00

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE
LECZENIE DZIECI I DOROSŁYCH:
w
w
w
w

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

Bezpłatny przegląd stomatologiczny:
DOROŚLI – 2x w roku, DZIECI – 3x w roku
Możliwość płatności kartą

www.lecznicaelixir.pl
Jesteśmy na Facebooku – Lecznica Stomatologiczna Elixir

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

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524
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◗ Zamieni´ dzia∏k´ budowlano-mieszkaniowà 1000 m2 w Starej Mi∏osnej ok. ul. Topolowej, wszystkie media w ulicy (jest
aktualny MPZP) na dzia∏k´ us∏ugowà ok. 1500 m2–2000 m2
w okolicy Starej Mi∏osnej do 3 km. Tel. 601-244-777.
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej,
w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà.
tel. 503 730 158.

◗ Do wynaj´cia mieszkanie w Warszawie Weso∏ej, 60 m2.
Blisko stacja pkp, skm, przystanek autobusowy, sklep
spo˝ywczy. Atrakcyjne warunki tel. 602-765-258
◗ Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, nowe wykoƒczone,
w bloku z winda. Do mieszkania przynale˝y komórka lokatorska – cena 370 tys. tel. 519 125 975.
◗ Dzia∏k´ prywatnie pod segment kupi´, tel. 22/773-35-77
33

Geodezja – us∏ugi:
tyczenia, inwentaryzacje, mapy do
projektów, podzia∏y i rozgraniczenia,
tereny zamkni´te, inne. Tel. kom.
604-979-172. E-mail: nptakazik@wp.pl

POSZUKUJ¢

MIESZKANIA DO WYNAJ¢CIA
– 2 POKOJE, UMEBLOWANE.

Tel. 502 652 336
◗ Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie na os. zamkni´tym
w Starej Mi∏osnej – 86 m2 – 4 pokoje, kuchnia, 2 ∏azienki, lo˝a, piwnica, dwa miejsca parkingowe. Cena do
uzgodnienia. tel. 608 736 533.
◗ Mieszkanie nowe do wykoƒczenia 96 m2, 4950 z∏ za m2.
Tel: 504-102-544
◗ Sprzedam ∏adne, jasne mieszkanie na osiedlu Al. Akacjowa
– Stara Mi∏osna. 62 m2, 3 pokoje, 2 pi´tro, piwnica. Mieszkanie z 2002 roku, do odÊwie˝enia. Tel. 789 373 151.

Us∏ugi budowlane. Budowy,
remonty, wykaƒczanie wn´trz,
uk∏adanie kostki brukowej,
rozbiórki itp. Tel. 601 851 660
55

◗ Sprzedam mieszkanie 83 m2, komfortowe z 2000 roku na os.
zamkni´tym, 4 pokoje, kuchnia widna, 2 ∏azienki, lo˝a, piwnica, 2 miejsca parkingowe w cenie. Mog´ przyjàç kawalerk´ w rozliczeniu. Cena do negocjacji. Tel: 608-736-533.
◗ Dzia∏ka 1000 m2, wieÊ Cupel visa vi Serocka nad Zalewem
Zegrzyƒskim, tel: 502-609-708, 696-432-111.
◗ Sprzedam wspó∏udzia∏ 29/2791 z dzia∏ki nr 110/4, obecnie jako miejsce parkingowe przy ul. Pogodna oddzielna
KW. 19000 PLN. Tel. 501057364.
◗ Sprzedam mieszkanie 34 m2, w Weso∏ej-Centrum. Mieszkanie jest ciche, w Êrodkowej klatce domu. Lokalizacja
bardzo dobra. KW. Tel.(22) 773-41-75 po 17:00.

REMONTY mieszkaƒ, elektryka,
hydraulika, glazura, cyklinowanie,
malowanie, g∏adê, uk∏adanie pod∏óg
– szybko i solidnie. Cena do uzgodnienia. Tel. 785-972-835.
12
◗ Sprzedam lub zamieni´ na mieszkanie atrakcyjnie po∏o˝ne dzia∏ki budowlane w okolicach Zakr´tu. Ró˝ne wielkoÊci. Szczegó∏y pod nr tel: 662-390-382.
◗ Poszukuj´ pokoju z kuchnià, troch´ umeblowanego
w Marysinie w bloku. Tel. 797-140-228.
◗ SPRZEDAM SEGMENT w Starej Mi∏osnej. ¸adnie wykoƒczony. W rozliczeniu dzia∏ka lub mieszkanie – kierunek
Miƒsk lub Lublin, inne propozycje – 692 977 947.
◗ BezpoÊrednio sprzedam mieszkanie dwupokojowe 52 m2
(piwnica, miejsce postojowe) na ul. Biesiadnej. Cena
325 000 z∏. tel. 662 137 096.
◗ Sprzedam BEZPOÂREDNIO dzia∏k´ budowlanà pod bliêniak
325 m2 w Starej Mi∏osnej. Wszystkie media, warunki zabudowy, mi∏e sàsiedztwo, dobra lokalizacja. Tel: 504 188 550.

◗ 7000 m2 okolice Stanis∏awów k/ Miƒsk Maz. 18z∏ / m2
WieÊ Kàty Borucza. Urokliwa, budowlana, las, rzeczka,
lub po∏ow´ tel. 609 864 466.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131
◗ Sprzedam podk∏ady w formacie MP3 dla zespo∏ów na
wesela, dancingi, zabawy itp. Dynamiczne, profesjonalne
brzmienie. 3.500 szt + du˝o tekstów na 4 p∏ytach DVD.
Cena 99,00 z∏ tel: 603-313-938.
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà (kszta∏t rybka, z podczepianym trenem) firma Sposabella, rozm. ma∏e 36 na wzrost ok. 170 cm.
Do sukni do∏àcz´ welon oraz kwiat na g∏ow´. Na ˝yczenie
mog´ udost´pniç zdj´cia. Tel. 510-618-518, olgasu@op.pl
◗ Sprzedam baga˝nik dachowy z belkami aluminiowymi
do VW Golf Plus nieu˝ywany. Atera, niemiecki, zamykany
na klucz-wieloklin, zabezp. przed kradzie˝à. Atest TUV
GS, noÊnoÊç 75 kg. Gwarancja 20 06.2013r. Cena 399z∏.
Nowy kosztuje 650z∏. tel 691 133 737, Stara Mi∏osna.

US¸UGI BRUKARSKIE
Uk∏adanie kostki brukowej i granitowej.
Tanio, solidnie, gwarancja.
Zakr´t, Trakt Brzeski 185,
www.brukarstwowarszawa.com
tel.:

795-631-051

45

◗ Buty do taƒca czarne firmy Capezio R45 Rozmiar 41 cena
100pln tel. 604 444 135.
◗ Klatka dla gryzonia u˝ywana rozmiary 60x30x30 20pln
sprzedam tel. 604 444 135.
◗ Sprzedam sto∏y Miko∏ów calvados/czarne w zestawie
z krzes∏ami ISO czarnymi marengo/czarnymi, u˝ywane 2
tygodnie. Tel. 602 371 602.
◗ Cz´Êci do samochodu, felgi stalowe 13 cali, 80 z∏ sztuka+opony zimowe nowe do renaul clio1. Tel. 885-539-107

MEBLE NA WYMIAR
kuchnie, szafy wn´kowe, z lustrami,
wolnostojàce, garderoby, zabudowy
wn´k, rega∏y, komody, inne...

◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam, tel. 22
615-30-60.
◗ Sprzedam ∏ó˝eczko turystyczne w idealnym stanie 150 z∏, tel 606-703-706
◗ Sprzedam miejsce parkingowe (z ksi´gà wieczystà) przy
ul. U∏aƒskiej, 20 tys., cena do negocjacji, tel. 606-910-569
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà ecru, rozm. 36/38 + bolerko. Jednocz´Êciowa, zdobiona cekinami z przodu, w dobrym stanie, po czyszczeniu, zakupiona w salonie Tylko Ona. Cena
ok. 60 z∏. Zdj´cia na ˝yczenie mailem. Tel.: 508-117-335.

zachodnich, antyków, wypoczynków
skórzanych oraz handel hurtowy.
Przywozimy na zamówienie

Józefów, ul. NadwiÊlaƒska 40

tel. 601 851 660
◗ Sprzedam nowy, nie u˝ywany kaloryfer za po∏ow´ ceny.
Wymiary: 120cm na 90 cm. Tel: 608-736-533.

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach 515-34-94-60.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach
szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 22 872
96 31, kom. 604 753 455.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna, 602 276 202.

NAUKA OBS¸UGI KOMPUTERA dla
seniorów od podstaw. Wysy∏anie e-maili,
przegladanie stron internetowych, umiej´tnoÊç
pisania dokumentów tekstowych, drukowanie,
komunikatory etc. Pomoc i szkolenie w konfiguracji sprz´tu. CierpliwoÊç i d∏ugoletnie doÊwiadczenie. Dojazd gratis. Tel. 503 055 004.
82
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie – nauka,
przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdów,
j´zyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz jez. ros. Tel. 504 69 79 18.
◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach z j´z. polskim
na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja
tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie do matury i prezentacji, Weso∏a, tel. 22 773 40 87.
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ Korepetycje z matematyki. Prowadzi studentka SGH. 3 lata doÊwiadczenia. tel. 513 989 512

J´zyk arabski, bezp∏atne lekcje
pokazowe w ka˝dà sobot´
jesieni, godz. 1300, szczegó∏y:

www.mastersclub.pl
84

◗ Starego laptopa do internetu przyjmie du˝a rodzina.
Tel: 504-440-110.
◗ Syrenka bosto do remontu lub na cz´Êci po 50 tys km.
Wyst´powa∏a w filmach w Polsce i Czechos∏owacji.
Tel. 885-539-107.
◗ Sprzedam kimono do judo, nie u˝ywane na 165-170 cm
wzrostu. Tel 504-166-399.

Tel.: 508 895 802, 22 773 30 44

REMONTY, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie
glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie
(r´czne i agregatem malarskim), sucha
zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy – tel: 503-759-763.
3

TRANSPORT – wywóz gruzu,
mebli, liÊci, ga∏´zi. Sprzàtanie
piwnic, gara˝y. Oczyszczanie
dzia∏ek, placów po budowie.
Tel. 607-390-585
49

ANTENY satelitarne i naziemne,
DEKODERY, monta˝ naprawa,
ustawienia. Trwam, Cyfra, Polsat, N.
oraz zestawy bez op∏at, 30 kana∏ów po polsku. www.lemag-tvsat.waw.pl, ul. B. Czecha 29, tel: 22 815-47-25, 501-123-566. 80

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

• Wycinanie i podcinanie drzew
• Drewno kominkowe
• Porzàdkowanie ogrodów
19

US¸UGI GEODEZYJNE
mapy, ZUD, tyczenia,
inwentaryzacje

37

36
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WESO¸E URODZINY dla dzieci
z muzykà i konkursami,
prowadzi dj-wodzirej-animator,
we wskazanym miejscu lub w barze
S∏oneczko (w Centrum Pogodna).

Sprzeda˝ mebli

◗ Angielski z wykwalifikowanym lektorem i trenerem z doÊwiadczeniem pracy w USA i UK – konwersacje, przygotowanie do nowej matury, egzaminów, Business English.
+48 501 131 224.
◗ ANGIELSKI – studentka III roku anglistyki na UW oraz absolwentka liceum w Stanach Zjednoczonych udzieli lekcji/konwersacji z j´zyka angielskiego na ka˝dym poziomie. Mo˝liwy dojazd! 663 673 786.
◗ MATEMATYKA – profesjonalne korepetycje prowadzone przez
doÊwiadczonego nauczyciela (szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum – przygotowanie do matury). Tel. 605 077 751.

Tel. 660-769-211

◗ Absolwentka T∏umaczeƒ Specjalistycznych UW udzieli korepetycji z j. angielskiego i niemieckiego. Indywidualne
podejÊcie do ucznia, przyjazna atmosfera. 507 762 950.
◗ Chemia (gimnazjum, liceum), Matematyka (szko∏a podstawowa, gimnazjum), z dojazdem do ucznia, nauczycielka z d∏ugoletnim doÊwiadczeniem tel. 606475691

US¸UGI OGRODOWE

Tel. 513-148-238

5

tel. 502 600 775 – Alicja

◗ Terapeuta, nauczyciel – pomoc dzieciom z trudnoÊciami
w uczeniu si´ matematyki, dysleksji, dysgrafii i dysortografii. Pe∏na diagnoza dojrza∏oÊci szkolnej 5 i 6-latków.
Tel. kontaktowy 791 23 50 25.
◗ J´zyk francuski – korepetycje, lekcje, konwersacje. Romanistka z doÊwiadczeniem i przygotowaniem pedagogicznym,
cierpliwa, energiczna, zaanga˝owana. Tel. 515 425 867.
◗ MATEMATYKA!! Studentka SGH udzieli korepetycji z MATEMATYKI na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum
i liceum. tel. 609084967.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie nauczania. Tel. 22 773 28 07.
◗ MATEMATYKA cierpliwy student Politechniki Warszawskiej zakres szko∏y podstawowej, gimnazjum, przygotowanie do matury – 602 435 933.
◗ Nauka General English i Business English (banking, finance, IT) – tel: 604 433 728.
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI. Wszystkie poziomy.
Korepetycje, konwersacje, nadrabianie zaleg∏oÊci w szkole. Studentka anglistyki i iberystyki. Dojazd do ucznia.
Tel: 518-339-517.
◗ J´zyk NIEMIECKI. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. 10 lat doÊwiadczenia. 500 720 523.

LEKCJE POLSKIEGO
gimnazjum, liceum
tel. 722 050 702
www.polski.waw.pl
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NIERUCHOMOÂCI

◗ F R A N C U S K I. Korepetycji udziela studentka czwartego roku SGH. 3 Lata doÊwiadczenia. tel. 513 989 512.
◗ MATEMATYKA (tak˝e po angielsku), ANGIELSKI. Student
ekonomii UW po maturze mi´dzynarodowej udzieli korepetycji na wszystkich poziomach szkolnych z dojazdem.
Tel. 794993443 lub email oleksy92@gmail.com

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1 i 2.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761
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drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl

◗ J¢ZYK ANGIELSKI – licencjonowany amerykaƒski nauczyciel ch´tnie pomo˝e osobom uczàcym si´ angielskiego.
Wszystkie poziomy, konwersacje i przygotowanie do egzaminów. Indywidualne metody i materia∏y dla ka˝dego
ucznia. Tel. 667-774-878.
◗ MATEMATYKA – nauczycielka matematyki wszystkich poziomów szkolnych, pomo˝e z trudnoÊciami, nadrobieniem zaleg∏oÊci oraz rozszerzeniem wiedzy. Indywidualne sposoby nauczania dostosowane do ka˝dego ucznia. Tel. 667-774-878.

SK¸ AD KRUSZYW
Zakr´t, ul. Trakt Brzeski 33.

W¢GIEL • MIA¸ • KRUSZYWO
www.KAMEA.waw.pl
tel. 507-95-22-33, 506-721-980

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

61

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

Szanowni Paƒstwo! Zgodnie z pierwotnymi za∏o˝eniami rubryki og∏oszeƒ drobnych sà one bezp∏atne jedynie dla osób prywatnych bàdê do og∏aszania
informacji niekomercyjnych. Wszystkich przedsi´biorców zapraszamy do skorzystania ze stworzonego specjalnie dla firm modu∏u p∏atnych og∏oszeƒ filigranowych (wymiar 43 x 20 mm) w atrakcyjnej cenie, publikowanych w dziale og∏oszeƒ drobnych, ale jako wyraêne og∏oszenia komercyjne. Zainteresowanych
prosimy o kontakt z p. Olgà Turskà, tel. 607 288 348.
Redakcja

56

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

www.kamieniarski-sklep.abc24.pl

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

501 75 75 42, 22 773 16 62

Tel. 601 262 086.

Tel. 502 923 453
domikomp@domikomp.pl
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◗ 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.
◗ ANGIELSKI – lekcje przez Skype. Indywidualnie, komfortowo,
profesjonalnie, na wszystkich poziomach. Elastyczne godziny
nauki. Materia∏y przesy∏am mailem. B∏a˝ej, 502 953 187.
◗ Hiszpaƒski od podstaw, korepetycje, konwersacje (mo˝liwe równie˝ z native speakerem). 783 10 68 68.
◗ MATEMATYKA – student piàtego roku PW udzieli korepetycji dla uczniów gimnazjum i liceum. 508-529-094.
◗ ANGIELSKI DO MATURY – doÊwiadczona nauczycielka
szko∏y Êredniej, egzaminatorka OKE profesjonalnie przygotuje do matury. Autorskie materia∏y, mo˝liwy dojazd do
ucznia. Tel. 601-371-704.
◗ FIZYKA, MATEMATYKA – matury, studenci. Doje˝d˝am.
Dr 606 154 798.
◗ Studentka lingwistyki stosowanej udzieli korepetycji z j´zyka angielskiego i rosyjskiego. Szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum. 30z∏/h Tel. 504 486 939.
◗ CHEMIA, korepetycje w atrakcyjnej cenie. Poziom podstawowy i rozszerzony. przygotowanie do egzaminów,
sprawdzianów oraz zaliczeƒ semestralnych. Szeroki zakres materia∏u. Cena 30z∏/60 min Tel: 514 730 370.

DORABIANIE KLUCZY
mieszkaniowych i samochodowych

ul. Trakt Brzeski 35 (sklep Marcpol)
00

00

00

czynne: wt-pt 12 -19 , sob 10 -14

00

tel.: 692 905 352
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◗ Socjolog i ekonomista oferujà profesjonalnà pomoc w przygotowaniu prac zaliczeniowych, dyplomowych, prezentacji
multumedialnych i maturalnych. tel. 501 074 671.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam spacerówk´ dla bliêniaków – Maclaren Twin Techno Charcoal. W komplecie: 2 Êpiworki dla dzieci, 2 uchwyty
do butelek, os∏ona przeciwdeszczowa. tel. 605 077 751.
◗ Sprzedam fotelik samochodowy 0–9kg MAXI-COSI stan
b. dobry, cena 140z∏. tel. 605 077 751.
◗ Sprzedam ∏ó˝eczko dzieci´ce w formie samochodu.
Tel. 601-211-994.
◗ Sprzedam chust´ do noszenia dzieci. tel 605 077 751.
◗ Wózek dzieci´cy trzy funkcyjny zielony firmy Tutek w dobrym stanie – 500 z∏. Rolki dziewcz´ce rozmiar 30-33 w dobrym stanie 100 z∏. Ceny do negocjacji. Tel. 669-319-037.
◗ Ksià˝ki „Dziecko-piel´gnacja, opieka i wychowanie” oraz
„Dziecko-zdrowie i rozwój od pocz´cia do 5 roku ˝ycia”
cena-50zl. Tel. 669-319-037.

PROFESJONALNY MASA˚
LECZNICZY, ODCHUDZAJÑCY,
RELAKSACYJNY.

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

MONTA˚ KUCHENEK, PIECÓW GAZOWYCH,
ZMYWAREK, PRALEK, wszelkie us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, gaz, c.o., monta˝ i wymiana
wodomierzy, przeglàdy pieców gazowych.
UPRAWNIENIA! WIELOLETNIA PRAKTYKA!

Tel. 503 583 568

22

◗ ¸ó˝eczko/tapczanik Bajanex GABRYÂ kolor OLCHA, wymiar 140 x 70 x 60 cm. W komplecie szuflada na poÊciel,
materac gryczano-kokosowy, gratis przewijak dla niemowlaka. Przeznaczone dla dzieci 0–5 lat. Tel. 601 864 390.
◗ Sprzedam map´ edukacyjnà dla dzieci firmy canpol babies, stan dobry, cena 30z∏. tel. 605 077 751.
◗ Kurtka jesienno-zimowa firmy nike dla ch∏opca kolor czarny rozmiar 158cm ma∏o u˝ywana 30pln tel. 604444135

◗ Mam do sprzedania ciuszki dla nastolatki. Sà to ubrania
u˝ywane, ale w bardzo dobrym stanie. Sprzedam za
drobne kwoty. Tel. 606447707.
◗ Sprzedam ∏ó˝ko dzieci´ce IKEA model HENSVIK, bia∏e, d∏. 160
cm, z materacem, stan bdb. Cena 170 z∏, tel. 500 200 223.
◗ Sprzedam kombinezon dzieci´cy 12–18 m-cy, bardzo ciep∏y, niebieski z futerkiem cena 80 z∏ oraz kozaczki firmy
„Bartek” nieb-granat. rozm. 21 cena 50 z∏, obie rzeczy
stan bdb., tel. 500 200 223
◗ Sprzedam motorek trójko∏owy firmy Margos Stra˝ Po˝arna dla dzieci do 5 lat. Stan tech. bardzo dobry. Cena 80 z∏.
Tel. 609 231 230.

URODZINY Z KLAUNEM
Zabawy i konkursy,
zaj´cia dla dzieci podczas
UROCZYSTOÂCI RODZINNYCH.

tel. 600 030 096
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◗ SPRZEDAM WÓZEK TEUTONIA (gondolka, spacerówka),
fotelik samochodowy Maxi Cosi, Êpiworek. U˝ywany, stan
bardzo dobry. Cena 1900 PLN – 606 608 618.
◗ Mam do odsprzedania elastycznà chust´ do noszenia
maluszka, kolor niebieski. Wymiary 6m/50cm. Cena 70 z∏.
Tel. 799 176 777.

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
83

531-273-768
◗ Sprzedam kurtk´ zimowà kolor niebieski we wzorki dla
dziewczynki na m. 158, stan bardzo dobry. Cena: 60 z∏,
kom: 513319980.
◗ Mam do sprzedania wózek dzieci´cy 3 funkcyjny, niemiecki, firmy Leviroo. Kolor zielony. Gondola bardzo fajna jedna z najszerszych gondol na rynku. Stan gondoli, spacerówki i fotelika bardzo dobry. Cena 320z∏. Tel. 601864390.
◗ Sprzedania wózek dzieci´cy firmy x-lander xt. W zestawie: spacerówka oraz gondola wraz z adapterami do zamocowania na stela˝u, Êpiworki. Kolor grafitowy. Stan
bardzo dobry. Cena ok. 480z∏. Tel. 605 077 751.

TAROT (WRÓ˚KA)

Tel. 22 783-28-37; 606-752-724

ZAPRASZAM 692-506-275

podpowiem, doradz´, wys∏ucham, poszukamy z kartami
najlepszego rozwiàzania.
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◗ Wynajm´ dom wolnostojàcy, pi´kny ogród, miejsca parkingowe, brama na pilota. Dzia∏ka oko∏o 600 m2, dom
oko∏o 70 m2, Êwierzo po remoncie, docieplony, nowy
dach, ogrzewanie gazowe 501 222 200.
◗ Do wynaj´cia powierzchnia magazynowo-biurowa od 50
do 140 m2, Stara Mi∏osna, tel: 503 896 616.

ZWIERZ¢TA

STRZY˚ENIE, KÑPIELE
I PIEL¢GNACJA DLA
ZWIERZÑT

21

KARMY dla psów i kotów oraz art.
zoologiczne na telefon, z dostawà
do domu GRATIS. Zapraszamy!
Tel. 604-342-700, 602-323-888.
www.hauhau24.pl

◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà,
uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje. tel. 600 432 140.
◗ DoÊwiadczona pani w Êrednim wieku zaopiekuje si´
dzieckiem. Tel. 517 493 783.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem w wieku przedszkolnym lub
chodzàcym do szko∏y. tel. 501 324 930.
◗ 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.

WYNAJM¢
◗ Do wynaj´cia samodzielne mieszkanie w Halinowie. Oficyna. Tel: 603 313 938.
◗ Wynajm´ mieszkanie w bloku 40m/kw. 2pokoje, kuchnia,
∏azienka, przedpokój, balkon w Sulejówku przy ul. Idzikowskiego, tel. 22 7737124, 601316892, 607098787.

WiadomoÊci Sàsiedzkie Stara Mi∏osna

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4

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

◗ 7.10.2012 r. – Zagin´∏a szarobura roczna kotka. W domu
czekajà na nià koci´ta. Wszelkie inf. prosz´ kierowaç pod
nr. 513 989 512.

Pies? Kot? ¸oÊ? Wszystkie 2-, 4-, 100-nogi
zapraszamy do Uprzejmego ¸osia,
gabinetu weterynaryjnego w Mi´dzylesiu,
przy Kossakowskiego 26/28, gdzie mi∏a obs∏uga czeka na Paƒstwa. Tel. 535 965 525.

www.facebook.com/uprzejmylos

Weso∏a, Trakt Brzeski 68 (przystanek Nizinna)
pon.-pt. 9-17, sob. 9-13, tel. 609-711-754

78

!!! POGOTOWIE KOMPUTEROWE !!!

US¸UGI KRAWIECKIE, KALETNICTWO

76

69

Chemia kamieniarska
akcesoria nagrobkowe

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

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

◗ Poszukiwana wokalistka do zespo∏u tel: 603 313 938.
◗ „Z∏ota ràczka” us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel.: 507 097 028.
◗ Ch´tnie zajm´ si´ sprzàtaniem, opiekà nad dzieckiem lub
osobà starszà. Tel. 603-310-664.
◗ Poszukuj´ logopedy dla dziecka. Tel. 605 077 751.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. Tel. 22 78328-37, 606-752-724.
◗ Potrzebna Pani do sprzàtania domu tel. 665759706.
◗ Przyjm´ prac´: sprzàtanie, prasowanie, mycie okien, na
sta∏e lub dorywczo tel. 693 622 060.
◗ PIEL¢GNIARKA – Stara Mi∏osna. Tel. 600 885 548.
◗ Sprzàtanie (równie˝ po remontach) prasowanie, mycie
okien. Kontakt: 667-877-337.

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

www.dogadajciesie.pl

HOTEL DLA KOTÓW
I MA¸YCH ZWIERZÑT

7

◗ KOTKI. Oddam dwa Êliczne 2-miesi´czne kotki. Tel.
513 989 512.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. Tel. 22-78328-37; 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.
◗ Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje.
Tel. 507 542 645.
◗ ZAOPIEKUJE SIE DZIECKIEM LUB OSOBÑ STARSZÑ. Jestem
osobà odpowiedzialnà, uczciwà, dyspozycyjnà. Mo˝e byç
te˝ sprzàtanie, prasowanie lub robienie zakupów. Telefon kontaktowy 22-773-2560 wiec0zorem lub mój e-mail malgorzatastaniak59@wp.pl.

81

Sklep Kamiks
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◗ Sprzàtanie, prasowanie, gotowanie, opieka nad starszà
osobà lub dzieckiem. Solidna i uczciwa pani. Okolice Weso∏ej, Sulejówek. 660 421 540.
◗ DROBNE NAPRAWY I REMONTY – z∏ota ràczka, 601313561.
◗ Trenerka personalna ch´tnie poprowadzi Twój trening
sportowy lub pomo˝e podnieÊç Ci form´ lub sprawnoÊç
ruchowà. tel. 606 447 707. Zapraszam!
◗ Panià do gotowania do 4-osobowej rodziny. Ok. 3 razy w tygodniu, stawka 40 pln ka˝dorazowo. Wymagane zaÊwiadczenie o stanie zdrowia/chorobach przewlek∏ych 501 166 395.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie, mycie okien. Osoba solidna z referencjami. Tel. 601-715-540.
◗ DROBNE REMONTY, solidnie i tanio – 692 977 947.
◗ M∏oda, energiczna przyjm´ sprzàtanie domu lub mieszkania 1 lub 2 razy w tygodniu. Tel. 888-190-966.
◗ DoÊwiadczona, uczciwa zajmiesi´ domem lub mieszkaniem. Tel 886-303-344.
◗ Szukam pracy dla Ukrainki, która opiekowa∏a si´ niezwykle oddanie mojà mamà do samego koƒca. Dam jej
wszelkie referencje. Tel. 601 30 29 69.
◗ Chcia∏abym pomóc samotnej bezrobotnej Matce mieszkajàcej na wsi. Dziecko ma urodziç si´ w styczniu. Wiem, ˝e
nic nie ma. Przyjm´ ch´tnie wszystkie u˝ywane rzeczy: ∏ó˝eczko, wózek, ubranka etc. Tel. 601 30 29 69.

REKLAMA
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich Stara Mi∏osna”
Informacje pod adresem e-mailowym

reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub pod numerami telefonów:

607-288-348, 607-314-667
(Olga

Turska)

- pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic.
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32

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Biuro Handlowe:
ul. Kopernika 38 lok. 1, 05-091 Zàbki
tel. 22 762 82 69, 609 536 647, 661 929 999

www.dozbud.pl

RODZINA NA SWOIM!!!
W TYM BUDYNKU
Oferujemy ostatnie już mieszkanie
spełniające kryteria kredytu „Rodzina na swoim”

Mieszkanie 62 m2 + garaż
w cenie 5.785,00/m2
Stan deweloperski

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek
kupno – sprzeda˝ – wynajem
PoÊrednik licencjonowany nr 232

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

Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

SKLEP
CHI¡SKI

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

DZIA¸KA 478

m2

Stara Miłosna
ul. Rumiankowa 23/25

Cena 4455 zł/m2
• stan deweloperski
• media miejskie
• budowa zakoƒczona
• opis inwestycji, rzuty na

www.poniatowskidevelopment.pl
tel.

502-20-45-98

ITALY FASHION
A
ODZIE˚ M¢SKA,
DAMSKA, DZIECI¢CA
ul. Trakt Brzeski 62A, I p.
Stara Mi∏osna
Godziny otwarcia:
pon.–pt. 930–1900
sobota 930–1630

Trakt Brzeski
Cieplarniana

SEGMENTY 156

m2,

Fabryczna

BezpoÊrednio sprzedam

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

