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Z okazji nadchodz¹cych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
¿yczymy Wam Drodzy S¹siedzi,
¿eby pierwsza gwiazdka na niebie
rozpoczê³a czas p³yn¹cy wolno i b³ogo,
abyœcie mogli nacieszyæ siê
obecnoœci¹ i mi³oœci¹ najbli¿szych,
spokojem i pogodnym wyciszeniem,
a tak¿e ws³uchaæ siê
w swoje marzenia,
¿eby wiedzieæ, czego ¿yczyæ
samemu sobie na Nowy Rok.
My zaœ ¿yczymy,
¿eby siê to spe³ni³o!
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Z prac Rady Dzielnicy
W listopadzie Rada Dzielnicy obradowa∏a dwukrotnie. Za pierwszym razem, na
sesji nadzwyczajnej w dniu
19 listopada, zaopiniowa∏a
pozytywnie trzy pakiety poprawek do tegorocznego
bud˝etu. To by∏ taki rodzaj
„czyszczenia” bud˝etu –
przenoszenia zbywajàcych na niektóre zadania
Êrodków na inne, które w tym roku mo˝na jeszcze
wykonaç, aby sensownie wykorzystaç jak najwi´cej pozostajàcych w dyspozycji Dzielnicy funduszy.

Na sesji zosta∏
przedstawiony tak˝e
wniosek grupy mieszkaƒców posiadajàcych tereny wzd∏u˝ Traktu Brzeskiego na zachód od ul. Objazdowej. W obowiàzujàcym planie sà one przeznaczone pod zabudow´ mieszkaniowà. Jednak ze wzgl´du na mocno
ucià˝liwe sàsiedztwo Traktu Brzeskiego, oczywiÊcie nie ma ch´tnych do realizacji takiej zabudowy.
Stàd wniosek w∏aÊcicieli, aby w pierwszym rz´dzie
od Traktu dopuÊciç zabudow´ us∏ugowà (tu jest
szansa, ˝e znajdà si´ inwestorzy), co dodatkowo
po∏o˝one g∏´biej dzia∏ki odgrodzi od ulicznego ha∏asu rodzajem „ekranu” akustycznego.
W kolejnych punktach Rada zapozna∏a si´
z informacjà z wykonania bud˝etu za trzy kwar-

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:
• 5 grudnia 2012 r., godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Centrum
• 12 grudnia 2012 r., godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Zielona
• 19 grudnia 2012 r., godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Stara Mi∏osna

D

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, tel./fax
22 773 73 07 lub bezpoÊrednio do Delegatury. Mo˝emy równie˝ spotkaç si´ w terenie.

Najserdeczniejsze ˝yczenia pi´knych, niezapomnianych

Âwiàt Bo˝ego Narodzenia,
które przyniosà radoÊç i wzruszenie oraz wzajemnà
˝yczliwoÊç i optymizm w nadchodzàcym Nowym Roku
Marcin J´drzejewski

Edward K∏os

Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy

Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy

Druga sesja odby∏a si´ planowo w dniu 22 listopada. GoÊciliÊmy na niej panià Ew´ Podhorskà,
koordynujàcà powstawanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Weso∏ej. Ju˝ nie wiem
po raz który omawiane by∏y nadal nierozwiàzane
problemy ze zgodà marsza∏ka województwa
na dopuszczenie zabudowy na dzia∏kach leÊnych,
obj´tych projektowanymi mpzp dla osiedla Plac
Wojska Polskiego oraz Stara Mi∏osna Po∏udnie. Jak
na razie blokada ze strony marsza∏ka jest skuteczna, sprawa utkn´∏a w Sàdzie Administracyjnym,
a setki w∏aÊcicieli takich dzia∏ek nadal nie mogà
w pe∏ni korzystaç ze swej w∏asnoÊci.
Z dobrych wiadomoÊci by∏o to, ˝e dobiega koƒca procedura zmiany planu dla obszaru na skrzy˝owaniu ul. 1. Praskiego Pu∏ku i Mazowieckiej. Na
naszej sesji Rada Dzielnicy pozytywnie zaopiniowa∏a przed∏o˝ony gotowy ju˝ projekt uchwa∏y Rady Warszawy. Jest szansa, ˝e na najbli˝szej lub
nast´pnej sesji uchwa∏a zostanie podj´ta, co
wreszcie umo˝liwi naszej Dzielnicy rozpocz´cie
prac projektowych, a potem budowlanych przy
nowym budynku przedszkola w Starej Mi∏oÊnie.

ta∏y br. (nie by∏o uwag), o zaawansowaniu robót
inwestycyjnych i remontów (Komisja Infrastruktury w minionym tygodniu zwizytowa∏a wszystkie inwestycje i wyrazi∏a zadowolenie z ich przebiegu), o stanie przygotowaƒ do zimy, o zarejestrowanych podmiotach gospodarczych (odno-

towujemy powolny, ale sta∏y wzrost ich liczby),
o utrzymaniu czystoÊci w dzielnicy oraz o planowanej pomocy dla najubo˝szych.
Kolejna sesja zaplanowana jest na 13 grudnia,
jak zwykle na godz. 14.00 w Sali Rady Dzielnicy
naszego Urz´du. Program b´dzie dost´pny na
tydzieƒ wczeÊniej w Internecie, zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Przewodniczàcy Rady

Marcin J´drzejewski

W nowym roku nowy tytu∏!
Drodzy Czytelnicy,
z pewnoÊcià podobnie jak
my tu w redakcji, przyzwyczailiÊcie si´ ju˝ do tego, ˝e choç nasz miesi´cznik obejmuje swoim zasi´giem ca∏à Weso∏à, niezmiennie nosi tytu∏ „WiadomoÊci Sàsiedzkie Stara
Mi∏osna”, wywodzàcy si´ z czasów, kiedy byliÊmy ma∏à osiedlowà gazetkà. W trzynastym
roku dzia∏alnoÊci postanowiliÊmy, ˝e od 2013

roku wprowadzimy aktualizacj´ w postaci
zmiany tytu∏u naszego miesi´cznika na „WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a”, aby bardziej
adekwatnie odzwierciedla∏ zasi´g WiadomoÊci Sàsiedzkich. Zespó∏ redakcyjny pozostaje
ten sam, linia programowa pisma tak˝e, b´dzie tylko inny tytu∏, który mamy nadziej´
przypadnie Wam do gustu i wpisze si´ w krajobraz dzielnicy podobnie jak wczeÊniej nasz
stary tytu∏. Do zobaczenia w styczniu!
Hanna Kowalska

W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e S t a r a M i ∏ o s n a – pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic.
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miesiàc po przeprowadzce to taki drobiazg wcale
na mnie olÊnienie! Niewiele myÊlàc si´gnà∏em
nie jest, ale kàtem oka zobaczy∏em pe∏ne radosnepo komórk´ i zaczà∏em wertowaç ksià˝k´ telefogo oczekiwania miny starszych dzieci. Zdaje si´, ˝e
nicznà, wyszukujàc znajomych i sàsiadki, o których
ostrzy∏y sobie zàbki na niez∏e przedstawienie. Wesmo˝na by∏o domniemywaç, ˝e sà bardzo zapobietchnà∏em wi´c tylko cicho, zostawiajàc spraw´
gliwymi gospodyniami.
– Tatusiu, wiem ˝e ten pa∏ac dla Barbie jest
na d∏u˝szà rozmow´ po ciszy nocnej. Chwil´ potem
– CzeÊç, nie masz mo˝e nadmiaru karpia? Wystrasznie drogi, ale bardzo chcia∏abym go dozdecydowane szarpni´cie za nogawk´ uÊwiadomimiot∏o go z wszystkich sklepów. Wiem ˝e to k∏opot,
staç. I wiesz co, wymyÊli∏am, jak mo˝esz zaoszcz´∏o mi, ˝e w przeciwieƒdziç te pieniàdze. Wcale nie musisz mi go kupowaç,
stwie do zm´czonych
Czytelnikom WiadomoÊci Sàsiedzkich sk∏adam
napiszemy list do Âwi´tego Miko∏aja, ˝eby to on mi
po pracy tatusiów, czterogo przyniós∏. – Niebieskie oczy córeczki patrzy∏y
latki nie zwyk∏y zostawiaç
najserdeczniejsze ˝yczenia pi´knych Êwiàt, pe∏nych
na mnie z mieszaninà oczekiwania i pewnoÊci pozyczegokolwiek na póêniej.
˝yczliwoÊci, mi∏oÊci i dobrych wzruszeƒ, a tak˝e zdrowia,
tywnego za∏atwienia sprawy, jakà potrafi zaprezen– To co Tatusiu, mo˝eszcz´Êcia i pomyÊlnoÊci w nadchodzàcym 2013 roku.
towaç jedynie czterolatka podejmujàca dialog ze
my teraz napisaç ten list
swoim tatà. Zanim uporzàdkowa∏em myÊli i zdà˝yHanna Gronkiewicz-Waltz
Jacek Wojciechowicz
do Âwi´tego Miko∏aja?...
∏em spokojnie rozwa˝yç dylemat: czy ujawniç dziecPrezydent m.st. Warszawy
Wiceprezydent m.st. Warszawy
Zgodnie z przewidywaku przera˝ajàca prawd´ o Âwi´tym Miko∏aju czy naniami kolejne tygodnie
raziç na pokaêny uszczerbek rodzinny bud˝et, z odprzynios∏y nawa∏ nieplasieczà przyszed∏ mi dzwoniàcy telefon. Jednak jak
nowanej roboty. Nerwowo rozpakowywane poale mo˝e jakiÊ nadmiarowy pó∏misek? Zrewan˝uj´
szybko si´ okaza∏o, Êwiate∏ko w tunelu okaza∏o si´
przeprowadzkowe kartony, dokupywana na szybko
si´ zupà grzybowà.
Êwiat∏em nadje˝d˝ajàcego pociàgu…
zastawa sto∏owa, po˝yczane krzes∏a, wymiana nieZa czwartym razem pojawi∏a si´ iskierka nadziei.
opatrznie kupionej wczeJedna z sàsiadek podesz∏a ze zrozumieniem do moÊniej choinki na wi´kjej nietypowej proÊby i zaoferowa∏a nawet dwa
szà… No i kupowanie
pó∏miski karpia. Pozosta∏ mi tylko jeden problem
Udali si´ te˝ z poÊpiechem i znaleêli Maryj´, Józefa
karpia. W∏aÊciwie nic tado rozwiàzania: jak przekonaç ˝on´, ˝e musi ulei Niemowl´, le˝àce w ˝∏obie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli
kiego, kupiç dwa dni
piç 80 pierogów z kapustà wi´cej…
o tym, co im zosta∏o objawione o tym Dzieci´ciu
przed Wigilià trzy du˝e
W koƒcu nadszed∏ dzieƒ Wigilii. W∏aÊciwie byli(¸k. 2,16-17)
ryby. W ubieg∏ym roku na
Êmy gotowi, robienie dodatkowych pierogów (okaka˝dym kroku jeszcze
za∏o si´ ˝e to by∏a decyzja z gatunku tych drobNa te wspania∏e Âwieta Bo˝ego Narodzenia ˝ycz´
po Âwi´tach mo˝na si´
nych…) zosta∏o mi wybaczone. Gdyby nie trzygojak najmniej poÊpiechu, zabiegania w ˝yciu codziennym,
by∏o potknàç o akwarium
dzinne nerwowe poszukiwania prezentu dla sya jak najwi´cej „ewangelicznego poÊpiechu”
z ˝ywymi karpiami. Niena (zapobiegliwie kupiliÊmy go wczeÊniej i schowaw poszukiwaniach Boga i Jego dróg w naszym ˝yciu.
stety, nieub∏agane prawa
liÊmy gdzieÊ dobrze, ˝eby dzieci go nie znalaz∏y)
rynku zaburzy∏y mój tok
pewnie nawet bylibyÊmy wzgl´dnie wypocz´ci.
Kto przyjmuje Jezusa do swojego ˝ycia zostaje
rozumowania. Nadpoda˝
Mo˝na by∏o si´ nawet by∏o dopatrzeç paru pozytyprzemieniony. I tej cudownej przemiany ˝ycz´ sobie
karpia w roku ubieg∏ym
wów: wymarzony pa∏ac Barbie obcià˝y∏ po równo
i Wam wszystkim na czas Âwiàt i Nowego Roku, aby
spowodowa∏a, ˝e tym raszeÊç bud˝etów rodzinnych. W koƒcu jak sk∏adkoka˝de wypowiadane s∏owo, ka˝dy czyn nape∏niony by∏
zem sklepy zamówi∏y go
wa Wigilia, to sk∏adkowa…
mi∏oÊcià, Mi∏oÊcià, której promienie docierajà
du˝o mniej. Po wizycie
Jako pierwsza pojawi∏a si´ moja siostra z m´˝em
do naszych serc z Betlejem.
w dziewiàtym markecie
i dràcym si´ w niebog∏osy zawiniàtkiem.
x. Krzysztof
(wczeÊniej na czterech
– Mo˝esz zajàç si´ JaÊkiem? Chyba po drodze
bazarkach i w trzech sklezrobi∏ w pieluch´ i nie wiem czy sobie nie odparzy∏
pach rybnych), czternastu
pupy, a w koƒcu to twój chrzeÊniak – z wielkà ulgà
– Ale˝ oczywiÊcie mamo, to Êwietny pomys∏…
wymianach SMS-ów z ˝onà, ˝e nadal nie mam tej
siostra przekaza∏a mi skàdinàd s∏odkiego malca,
Pewnie ˝e mamy mnóstwo miejsca… Jasne ich te˝
cholernej ryby i nie mam poj´cia kiedy wróc´
niestety obecnie podejrzewanego o bycie bombà
zaproÊmy… Nie to nie b´dzie ˝aden problem,
do domu, musia∏em jeszcze wspiàç si´ na wy˝yny
biologicznà.
z przyjemnoÊcià si´ tego podejmiemy… – z us∏ysamokontroli, aby nie daç si´ sprowokowaç takSzybka wizja lokalna potwierdzi∏a te obawy. Co
szanych strz´pów rozmowy doÊç szybko zaczà∏ wytownej uwadze TeÊciowej „no jak to, zapraszacie
gorsza, po dok∏adnym wymyciu odparzenie okaza∏aniaç si´ jasny przekaz: istniejà rzeczy gorsze, ni˝
∏o si´ naprawd´ powa˝ne, a pupa malwp∏yw agresywnych kampanii reklamowych
ca by∏a czerwona jak flaga radziecka.
na konsumpcyjne zachowania czterolatków…
Spokojnych, radosnych,
Mimo grubej warstwy kremu, noszenia,
-Wiesz Kochanie, dzwoni∏a moja mama i ustaliutulania, pojenia, jego p∏acz skutecznie
pe∏nych ciep∏a w gronie najbli˝szych
∏yÊmy, ˝e skoro kupiliÊmy taki du˝y dom, to b´dzie
zag∏uszy∏ p∏ynàce z radia kol´dy, ca∏kiem
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
fajna okazja, aby u nas zrobiç wspólna Wigili´ dla
niszczàc Êwiàteczny nastrój. A co gororaz wszelkiej pomyÊlnoÊci w Nowym Roku
ca∏ej rodziny – radosny g∏os ˝ony nie rokowa∏ wielsza, pchnà∏ tematyk´ rozmów na zdra˝yczy
kich szans na odkr´cenie tego pomys∏u. Zdecydodliwe wody wielkiej polityki. Jak powa∏em jednak podjàç delikatnà prób´.
wszechnie wiadomo, gdzie dwóch PolaLigia Krajewska
– A nie uwa˝asz, ˝e o istotnych sprawach to poków, tam trzy zdania. Ka˝dy ma swoje
Pos∏anka na Sejm Rp
winniÊmy decydowaç wspólnie?
w∏asne i jeszcze inne majà wspólnie.
– Ale˝ oczywiÊcie Kochanie, przecie˝ jeszcze
Nas by∏o sporo wi´cej ni˝ dwoje… W∏aprzed Êlubem zawsze ci powtarza∏am, ˝e o wa˝nas na Wigili´, a nawet karpia nie jesteÊcie w staÊciwie mia∏em doÊç zanim po raz pierwszy pad∏o
nych sprawach mo˝esz decydowaç ty, a ja b´d´ denie zapewniç?”. W koƒcu podda∏em si´ i dla odres∏owo Smoleƒsk.
cydowa∏a tylko o sprawach drobnych. A przecie˝
agowania zajrza∏em do osiedlowej kawiarenki
– Co ty tam wiesz cz∏owieku – perorowa∏ szwachyba nie uznasz takiej decyzji za powa˝nà? No dona fili˝ank´ goràcej czekolady. Delektujàc si´ jej
gier – jeszcze naprawd´ solidnie si´ zdziwisz…
bra, ja wracam szykowaç kolacj´.
smakiem, próbujàc nie s∏uchaç kolejnej absurdalnie
– Wiem tylko, ˝e sà Âwi´ta, dzieci czekajà na preJu˝ chcia∏em wejÊç w polemik´, ˝e organizacja
wydumanej adaptacji kol´d, snu∏em sm´tne rozwazenty, a my ho∏dujemy naszej najstarszej narodowej
Wigilii dla prawie trzydziestu osób i to w nieca∏y
˝ania nad zbli˝ajàca si´ katastrofà. I wtedy spad∏o
tradycji: k∏ócimy si´ zamiast cieszyç tym co mamy!

Z przymru˝eniem oka

Niech ˝yjà Âwi´ta!
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Mocno poirytowany ubra∏em si´ i wyszed∏em
z psem na spacer. Szed∏em przed siebie, gdy z zadumy wyrwa∏ mnie cichy g∏os.
– Nie mia∏byÊ mnie pocz´stowaç papierosem?
– Z cz´Êciowo zasypanej Êniegiem ∏awki podniós∏
si´ otulony w brudne i podarte ∏achy bezdomny.
– Nie pal´. A czemu jesteÊ tu sam? U nas w parafii jest Wigilia dla bezdomnych, mog´ Ci´ tam zaprowadziç?
– Wiem, by∏em tam. Ale nie mam ochoty byç
wÊród ludzi. Wol´ si´ samotnie pa∏´taç.
Przyjrza∏em si´ mu z uwagà. Choç brudny, raczej
nie by∏ pijany. Za to doÊç m∏ody. Mia∏ mi∏y, melodyjny g∏os, wyra˝a∏ si´ jasno i spokojnie. Tkni´ty impulsem zaproponowa∏em.
– Wiesz, chyba te˝ ch´tnie jeszcze si´ przespaceruj´.
Bezdomny okaza∏ si´ niesamowitym rozmówcà.
Od s∏owa do s∏owa i powoli, widaç ˝e z du˝ym trudem, opowiedzia∏ mi swojà histori´. By∏ muzykiem,
gra∏ na skrzypcach. Mia∏ dziewczyn´ i dziecko. Po kilku latach wzià∏ kredyt i kupili mieszkanie. Do dziÊ si´
nie mo˝e nadziwiç, jak móg∏ byç tak naiwny, ˝e kredyt wzià∏ na siebie, a mieszkanie kupi∏ na nià. Wkrót-

ce po przeprowadzce wyszed∏ wieczorem do sklepu
bez kluczy. Gdy wróci∏, drzwi zasta∏ zamkni´te,
a na wycieraczce list, z którego wynika∏o, ˝e dziewczyna od lat jest z kimÊ innym, a dziecko nie jest jego
tylko tego drugiego. Za∏ama∏ si´, doÊç szybko komornik zajà∏ pensj´, potem samochód, straci∏ prac´…
Nie wiem co mnie wtedy podkusi∏o. Choç si´ d∏ugo opiera∏ i wymawia∏, w koƒcu da∏ si´ przekonaç
i poszed∏ ze mnà. Nasze wspólne pojawienie si´

Zdrowych, spokojnych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz szcz´Êliwego
Nowego 2013 roku
˝yczy
Zarzàd
oraz zawodnicy
Klubu Sportowego Wesoła

w domu by∏o jak grom
z jasnego nieba. Tyrada
szwagra o imperialistycznej polityce UE zamar∏a
w pó∏ zdania. W kuchni
dwie czy trzy szklanki pad∏y mimowolnymi ofiarami powszechnego szoku.
Nawet dzieciaki przesta∏y
grzebaç w stosie prezentów. Jedynym, który nie
wyszed∏ z roli by∏ Jasiek,
konsekwentnie wyra˝ajàcy opini´ o stanie swojego siedzenia.
– Jak zwykle co roku nakrywamy przy stole dla niespodziewanego goÊcia, samotnego w´drowca. W tym
roku nadarzy∏a si´ okazja takiego goÊcia przyjàç.
W grobowej i mocno niezr´cznej ciszy ju˝ powoli
zaczà∏em si´ zastanawiaç czy nie przedobrzy∏em.
GoÊç zaczà∏ nerwowo przesuwaç si´ w kierunku wyjÊcia, gdy nagle podesz∏a do niego Nasza córeczka.
Z ufnoÊcià czterolatka uj´∏a
go za brudnà r´k´ i pociàgn´∏a w kierunku sto∏u.
– A ty nie jesteÊ mo˝e
Âwi´tym Miko∏ajem? Dlaczego masz takie podarte
ubranie? I jesteÊ brudny.
Czy to dlatego, ˝e kupi∏eÊ
dla mnie zbyt drogi prezent? – ma∏e usteczka wygi´∏y si´ w podkówk´.
Ku dziwieniu wszystkich
GoÊç pochyli∏ si´ do niej
i odpowiedzia∏ dziwnie ∏agodnym g∏osem.
– Nie, nie jestem Âwi´tym Miko∏ajem. Ale gdyby
to ode mnie zale˝a∏o, dla takiego skarbu jak ty, sprzeda∏bym ostatnia kapot´, byÊ mog∏a cieszyç si´ wymarzonym prezentem.
Po tym stwierdzeniu
atmosfera wyraênie si´
rozluêni∏a, a do akcji
w∏àczy∏a si´ ˝ona. Przechodzàc ko∏o mnie,
w przelocie uÊcisn´∏a
mnie delikatnie za r´k´.
– No i dobra, co tak
wszyscy zamilkli? Zaraz
wracamy do sto∏u, ale
najpierw dajmy naszemu
GoÊciowi si´ umyç i przebraç. W koƒcu mamy Âwi´ta. Na szcz´Êcie jest takiego samego wzrostu jak ty Kochanie – ma∏˝onka mrugn´∏a do mnie okiem i zabra∏a go w stron´ ∏azienki.
Po kilkunastu minutach, ju˝ wykàpany i przebrany
(nota bene w mojà ulubiona koszul´, czego raczej nie
zapisa∏ bym na karb przypadku) GoÊç zasiad∏ z nami
do sto∏u. Choç poczàtkowo rozmowa si´ nie klei∏a,
gdy nasyci∏ pierwszy g∏ód da∏ si´ wciàgnàç w opowieÊci muzyce. Okaza∏o si´, ˝e jest Êwietnym gaw´dziarzem. Po pewnym czasie da∏ si´ nawet namówiç,
aby zagraç coÊ na skrzypcach. MieliÊmy na stanie to
narz´dzie psychicznych tortur, jeszcze z przera˝ajàcych czasów, gdy uczy∏ si´ na nim grania nasz naj-

starszy syn. Jednak w r´kach GoÊcia skrzypce ukaza∏y swojà magicznà moc. Najpierw cichutko, potem
coraz Êmielej pod jego akompaniament zacz´liÊmy
nuciç kol´dy. Dzieciaki zapomnia∏y o prezentach i nawet Jasiek najpierw si´ uspokoi∏, a potem spokojnie
zasnà∏. JedliÊmy, ÊpiewaliÊmy kol´dy, rozmawialiÊmy. A gdy wÊród stosu rozpakowywanych zabawek
pojawi∏ si´ pa∏ac Barbie córeczka podesz∏a do GoÊcia, spojrza∏a mu g∏´boko w oczy i powiedzia∏a:
– A jednak ci´ pozna∏am, to ty jesteÊ Âwi´tym
Miko∏ajem.
Kiedy przed pó∏nocà zbieraliÊmy si´ na Pasterk´,
GoÊç poszed∏ z nami. Jednak zaraz po jej zakoƒczeniu po˝egna∏ si´, dzi´kujàc wylewnie.
– Nigdy si´ nie spodziewa∏em, ˝e kiedykolwiek
jeszcze sp´dz´ takie Âwi´ta. Jestem waszym wielkim d∏u˝nikiem.
– Nie dzi´kuj, to my powinniÊmy podzi´kowaç tobie.
GoÊcie si´ rozjechali, dzieciaki posz∏y spaç, sprzàtn´liÊmy z grubsza wigilijny stó∏. NieÊmia∏o spróbowa∏em podjàç temat swojej ulubionej koszuli.
– Wiesz Kochanie, skoro uzna∏am, ˝e zaproszenie
bezdomnego na rodzinnà Wigili´ to jest wa˝na decyzja, to chyba nie b´dziesz kwestionowa∏, ˝e to, w co

go ubraç by∏o ju˝ decyzjà bardzo ma∏o istotnà? Wi´c
mo˝e ju˝ zakoƒczmy ten temat – mrugn´∏a do mnie
z uÊmiechem, a w tonie g∏osu da∏o si´ wyczuç ociupin´ ˝yczliwej, ale mimo wszystko z∏oÊliwoÊci.
Temat jednak nie zakoƒczy∏ si´ tego wieczoru.
Kilka miesi´cy póêniej dostaliÊmy pocztà plik zaproszeƒ na koncert Simfonii Varsovii. Na ok∏adce by∏o
zdj´cie solisty, skrzypka. Ogolony, ostrzy˝ony, we
fraku, ale oczy by∏y te same. To by∏ on, nasz GoÊç.
Choç nie jestem wielkim fanem muzyki powa˝nej,
na ten koncert pójd´ choçby nie wiem co.

Marcin J´drzejewski
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Dzielnicowe Obchody Narodowego
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci
W dniu 9 listopada w Weso∏ej odby∏y
si´ Dzielnicowe Obchody Narodowego
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, które zosta∏y
zorganizowane przez Rad´ i Zarzàd
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ w KoÊciele
Âwi´tego Brata Alberta o godzinie 13.00
Mszà Âwi´tà celebrowanà przez ksi´˝y ze
wszystkich parafii dzielnicy Weso∏a, którà
uÊwietni∏y pieÊni patriotyczne w wykonaniu Pana Jakuba Hutka.

Po mszy uczestnicy uroczystoÊci
w asyÊcie Kompanii Honorowej udali si´
pod pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej. Ceremoni´ pod pomnikiem rozpoczà∏ Pan Micha∏ Muskat, przypominajàc
wydarzenia zwiàzane z ustanowieniem
Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci,
a chwil´ potem wszyscy zaÊpiewali
„PieÊƒ legionów polskich we W∏oszech”.
Kolejnym elementem by∏ Apel Pami´ci odczytany przez kpt. Sebastiana Ko-

steckiego, po którym Kompania
Honorowa odda∏a salw´ honorowà. Ostatnim akcentem by∏o
uroczyste z∏o˝enie wieƒców
pod Pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Wieƒce i wiàzanki z∏o˝yli:
• w imieniu Rady i mieszkaƒców Dzielnicy
Weso∏a – Lidia Cybulska-Przes∏aw, Marcin
J´drzejewski oraz Leszek Winiarski,
• w imieniu Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a –
Edward K∏os i Krzysztof Kacprzak,
• w imieniu Dowództwa i ˝o∏nierzy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej – gen. Bryg.
Andrzej Przekwas w asyÊcie mjr Miros∏awa
Midziaka oraz kpt. Sebastiana Kosteckiego,
• w imieniu pos∏anki na sejm RP Ligii Krajewskiej – Marek Klasa,
• w imieniu Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej Weso∏a – Andrzej Kleczkowski i Tomasz Âniegocki,
• w imieniu klubu radnych Prawa i SprawiedliwoÊci – El˝bieta Nowosielska, Krystyna
Szyszko i Zygmunt Tàkiel,
• w imieniu dyrekcji, nauczycieli i uczniów
Zespo∏u Szkó∏ nr 94 – uczniowie ZS 94.
Po cz´Êci oficjalnej uczestnicy uroczystoÊci
zostali zaproszeni na ciep∏y posi∏ek z kuchni
polowej.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Szcz´Êliwy sklep Groszek w Starej Mi∏oÊnie
Pani Dagmara, mieszkanka naszego osiedla i zwyci´˝czyni Wielkiej Loterii w sieci
Groszek, odebra∏a w sobot´ 17.11.2012 r.
kluczyki do nowego, bia∏ego Citroena C3.
Przekazanie auta nastàpi∏o w obecnoÊci
w∏aÊcicieli sklepu Groszek Paƒstwa Walickich
oraz przedstawicieli sieci Groszek.
Wielka Loteria w sieci Groszek to najwi´ksza loteria w tym roku, która trwa∏a od
16 sierpnia a˝ do 24 wrzeÊnia. Akcja powiàzana by∏a z gazetkà nr 13, 14 i 15. W ka˝dej

z gazetek strony 4 i 5 poÊwi´cone by∏y
w ca∏oÊci loterii. Wystarczy∏o zakupiç
produkty za 15 z∏ znanych producentów
takich jak Pepsi, Kraft Foods, Kompania
Piwowarska, Nestle, Unilever i wys∏aç
sms, aby wziàç w niej udzia∏. Klienci
walczyli o trzy samochody marki Citroen
C3 w kolorach: czerwonym, niebieskim
i bia∏ym. Zgodnie z regulaminem loterii
nagrody wydawane by∏y w sklepach
Groszek, w których pad∏y wygrane.
To najwi´ksza zabawa przygotowana dla konsumentów w 2012 roku.
Spoty radiowe promujàce loteri´ oraz sieç
Groszek by∏y emitowane w Radiu ZET.
Sklep Groszek w Starej Mi∏oÊnie spoÊród
wszystkich z ca∏ej Polski okazuje si´ byç bardzo szcz´Êliwy, gdy˝ to ju˝ druga wygrana samochodu przez klienta w tym roku, poprzedni samochód Mazd´ MX5 klient wygra∏ i odebra∏ w lipcu 2012 roku.
Zach´camy wszystkich klientów do aktywnego uczestnictwa w loteriach organizowanych przez sieç Groszek. Ju˝ 22 listopada ruszy∏a Loteria Miko∏ajkowa w której do wygrania tym razem b´dzie Fiat Punto. Loteria potrwa do 10 grudnia 2012 roku.
Daniel Walicki
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Rondo przy Jagielloƒskiej
– jednak w tym roku!
Ta inwestycja d∏ugo sta∏a pod znakiem zapytania. Pomimo z∏ych wieÊci, które pojawi∏y si´ na
poczàtku tego roku,
oczekiwane od wielu lat
rondo na granicy Weso∏ej, Wawra i Rembertowa jednak powstanie, i to ju˝ w grudniu!
Nowy obiekt drogowy zostanie wykonany
w uproszczonej formie, nie mo˝emy wi´c liczyç na typowe rondo na podwy˝szeniu z zielenià, tylko na okràg∏y plac o Êrednicy oko∏o
9 metrów, wytyczony przy u˝yciu kostki brukowej z plastikowymi elementami poÊrodku.
W podobny sposób rozwiàzano kwesti´ trudnego skrzy˝owania ulic Czwartaków i Paderewskiego w Rembertowie. Tego typu obiekt

ma niepodwa˝alne zalety – jest zdecydowanie taƒszy, ogranicza utrudnienia w ruchu
w trakcie budowy do minimum oraz pozwala
na szybkà realizacj´ inwestycji. Ponadto, rondo zostanie wykonane w taki sposób, ˝eby
wi´ksze autobusy komunikacji miejskiej mog∏y przez nie przejechaç bez potrzeby wykonywania manewrów, co zosta∏o uzgodnione
z Zarzàdem Transportu Miejskiego. Poza wykonaniem ronda wokó∏ skrzy˝owania powstanà niezb´dne nak∏adki asfaltowe poszerzajàce pas drogi oraz oznakowanie poziome.
Za inwestycj´ odpowiada Zarzàd Dróg
Miejskich, a generalnym wykonawcà jest Zak∏ad Remontów i Konserwacji Dróg. Koszt budowy ronda powinien zamknàç si´ w 400
tys. z∏. Wprowadzenie na plac budowy nastàpi∏o w piàtek 23 listopada, natomiast proces

Samorzàd na pó∏metku
pieniàdze przekazane z bud˝etu dzielnicy. Ostatnio
skutecznie wspar∏a nasze
starania Pani Pose∏ Ligia
Krajewska. Nieoficjalnie
mam wiedz´, ˝e budowa
Komisariatu Policji rozpocznie si´ ju˝ w 2013 roku.

Z Burmistrzem Weso∏ej Edwardem K∏osem rozmawia Katarzyna Szaszkiewicz.
K.Sz.: JesteÊmy na pó∏metku
obecnej kadencji samorzàdu, jak
Pan ocenia to co uda∏o si´ Panu
osiàgnàç jako Burmistrzowi?
E.K.: Do osiàgni´ç mo˝na zaliczyç
na pewno ju˝ zrealizowane i realizowane, wszystkie zgodnie z planem,
dzia∏ania inwestycyjne. W trudnych
czasach aktywnie zwi´kszamy Êrodki
bud˝etu. Moim zdaniem na dobrym
poziomie, mimo wielu ograniczeƒ, realizujemy zadania bie˝àce. Wiele moich dzia∏aƒ, jak te opisane
ni˝ej, dotyczy inwestycji w dzielnicy finansowanych z innych êróde∏. Ocen´ mojej pracy i Urz´du
Dzielnicy pozostawiam mieszkaƒcom.
Czy sà szanse na dawno zapowiadanà budow´ Komisariatu Policji?
Ró˝ne moje dzia∏ania na rzecz budowy Komisariatu Policji w Weso∏ej majà ju˝ kilkuletnià histori´. Zosta∏ wykonany projekt Komisariatu za

Ulica Graniczna (dawniej Nowoborkowska)
koƒczy si´ na granicy
Dzielnicy w Êrodku lasu.
Co dalej z tà ulicà i co robi Zarzàd, aby dokoƒczyç t´ inwestycj´?
Ciàgle motywuje nas do dzia∏aƒ na rzecz dokoƒczenia tej inwestycji Pan Marcin J´drzejewski, Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a. Zarzàd Dzielnicy, mocno zainteresowany jej dokoƒczeniem, odby∏ wiele spotkaƒ, aby przekonaç
o tym decydentów. Idzie to dosyç opornie, bo
bud˝et miasta, w tym bud˝et przeznaczony
na inwestycje, jest mocno okrojony i tej inwestycji nie ma w bud˝ecie na 2013 rok. Obecnie
trwajà prace nad wydzieleniem dzia∏ek pod t´

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

reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl

budowy ronda potrwa przy sprzyjajàcych warunkach atmosferycznych oko∏o 2–3 tygodni
od dnia rozpocz´cia robót budowlanych.
Warto zauwa˝yç, ˝e tegoroczna jesieƒ jest
bardzo intensywna dla osiedla Zielona pod wzgl´dem prac drogowych. Obecnie
trwajà bowiem prace przy ulicach Kasprowicza (poza budowà cz´Êci gruntowej wytyczono jej dalszy przebieg, a˝ do skrzy˝owania
z ulicà Warszawskà), Pstrowskiego (czeka
na wylanie asfaltu) oraz Jagielloƒskiej (budowana jest dalsza cz´Êç, a˝ do ul. Krótkiej).
Karol Dziwiƒski

Nowy adres
Zrzeszenia
Uprzejmie informujemy wszystkich
cz∏onków Zrzeszenia W∏aÊcicieli Mieszkaƒ
i Domów Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie oraz wszystkie osoby majàce do za∏atwienie jakiekolwiek sprawy w naszej organizacji, o zmianie adresu naszego biura.
Obecnie siedziba Zrzeszenia mieÊci si´ przy
ul. Pogodnej 17 m. 4. Telefon kontaktowy: Nina Paluszkiewicz – 500 197 037.
Zarzàd Zrzeszenia
drog´, powinny si´ one zakoƒczyç w I kwartale 2013 roku i wtedy b´dziemy zabiegaç o ich
wykup. W∏asnoÊç gruntu b´dzie wa˝nym etapem dokoƒczenia tej inwestycji.
W∏adze Warszawy wycofa∏y si´ z budowy
parkingu P&R w Weso∏ej. Jakie dzia∏ania podjà∏ Zarzàd, aby u∏atwiç ˝ycie mieszkaƒcom
doje˝d˝ajàcym do pracy SKM-kà i jakie sà
perspektywy rozwiàzania tego problemu?
Parking jest planowany na terenie b´dàcym
w∏asnoÊcià PKP. PKP udost´pni∏o teren miastu
pod t´ inwestycj´, ale prowadzi przygotowania
do budowy kolejnej pary torów kolejowych, co
mo˝e kolidowaç z naszà inwestycjà. Wobec tego
Zarzàd Transportu Miejskiego podjà∏ decyzj´
o przerwaniu prac projektowych, a my dowiedzieliÊmy si´ o tym niestety ju˝ po fakcie. Przy-

cd. na str. 6 ➽

lub pod numerami telefonów:

607-314-667 – Konrad Skorupka
konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl

607-288-348 – Olga Turska
olga.turska@wiadomoscisasiedzkie.pl
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➽ cd. ze str. 5
kre, tym bardziej, ˝e decyzja o projektowaniu
i budowie parkingu w systemie P&R by∏a efektem wielu staraƒ Zarzàdu Dzielnicy. Dlatego te˝
nie rezygnujemy. Odby∏em w tej sprawie rozmow´ w Biurze Rozwoju Miasta z udzia∏em ZTM,
przedstawiajàc nasze argumenty na rzecz budowy. W tym tygodniu jesteÊmy umówieni na spotkanie w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. O efektach tych dzia∏aƒ b´dziemy informowaç mieszkaƒców.
Od 1 lipca ma wejÊç w ˝ycie nowy regulamin wywozu Êmieci. Jakie zmiany czekajà
mieszkaƒców?
Do koƒca grudnia musi zostaç podj´ta przez
Rad´ m.st. Warszawy stosowna uchwa∏a, która
okreÊli nowe zasady odbioru odpadów. Ze
wzgl´du na wag´ tych zmian, które nas czekajà,
b´dziemy szczegó∏owo informowaç mieszkaƒców, jak tylko zostanà podj´te decyzje.
W wyniku staraƒ Dzielnicy W∏adze Warszawy zleci∏y opracowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania wód deszczowych
w Starej Mi∏oÊnie. Jak przebiegajà prace
nad tà koncepcjà?
D∏ugie starania Zarzàdu Dzielnicy, w wa˝nej
dla nara˝onych na podtopienia mieszkaƒców
sprawie,, zaowocowa∏y podpisaniem w dniu 2 listopada 2012 roku umowy na koncepcj´ programowà systemu odprowadzania wód opadowych
i roztopowych oraz melioracji dla wyznaczonych
obszarów w Dzielnicy Weso∏a. Umowa na kwot´ 293 000 z∏ finansowana jest z bud˝etu miasta.
Termin jej zakoƒczenia to listopad 2013 roku.

Zakres terytorialny, który umowa obejmuje
dotyczy obszarów nara˝onych na podtopienia:
Woli Grzybowskiej, Zielonej Grzybowej, Starej
Mi∏osnej w rejonie ulic Kruszyny, Borkowskiej
i Granicznej oraz w rejonie ulic Cienistej, Cyklamenowej i Paproci.
W bie˝àcym roku po raz kolejny w znaczny
sposób zmniejszy∏y si´ Êrodki na inwestycje.
Czy jest szansa na odwrócenie tej tendencji i co
robi Zarzàd, by zrównowa˝yç te ograniczenia?
O tym, ˝e jest kryzys, co przek∏ada si´ na mniejsze mo˝liwoÊci bud˝etu m.st. Warszawy, wszyscy
wiemy. Miesiàc temu Pan Krzysztof Kacprzak –
Zast´pca Burmistrza szczegó∏owo informowa∏
o planach inwestycyjnych dzielnicy. Ârodki na inwestycje mamy porównywalne z poziomem planu na 2012 rok. Porównanie z innymi dzielnicami
pokazuje, ˝e przy podziale Êrodków na inwestycje
dla dzielnic nie zostaliÊmy pokrzywdzeni.
Wymienione wczeÊniej inwestycje finansowane ze Êrodków innych ni˝ bud˝et dzielnicy, sà
i b´dà ciàgle przedmiotem naszego dzia∏ania. To
i zabiegi o zwi´kszenie bud˝etu na inwestycje
dzielnicy powinny przynieÊç oczekiwany, pozytywny rezultat, oczywiÊcie na miar´ trudnych
czasów, w których dzia∏amy. Zamiast narzekaç,
pracujemy, aby Êrodki, które otrzymaliÊmy, racjonalnie wykorzystaç oraz je zwi´kszyç.
Sporym problemem jest brak miejsc w publicznych przedszkolach. Jak chce zaradziç temu Nasza Dzielnica?
Inwestycje oÊwiatowe sà naszym priorytetem
nawet przy aktualnych ograniczeniach bud˝etowych. Budujemy przedszkole w Zielonej oraz
przewidujemy rozbudow´ przedszkola nr 261
Pod D´bami. Te inwestycje zakoƒczà si´
w 2013 roku i dadzà 75 nowych miejsc
dla dzieci. Mamy
dzia∏k´ pod nowe
przedszkole w Starej
Mi∏osnej. Przewidy-

TA XI - WESO¸ A
tel.

22 773 70 31, kom. 601 220 910

Âwiàteczne choinki
Zapewne niewiele osób
wyobra˝a sobie Âwi´ta
bez bo˝onarodzeniowej
choinki. Najlepiej naturalnej. Niestety, to co cieszy
i buduje nastrój w Wigili´
i ca∏y Êwiàteczny okres,
potem staje si´ k∏opotem.
Mniejszym dla szcz´Êliwych posiadaczy kominków, wi´kszym dla
mieszkaƒców bloków. Osoby sumienne potrafià pracowicie pociàç suche drzewko na drobne kawa∏ki i zapakowaç w worek na Êmieci. Sà
te˝ jednak osoby, które niczym si´ nie przejmujàc po prostu wyrzucajà suszki gdzie po-
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padnie: do lasu, do kana∏ku
Wawerskiego, pod p∏otem...
Aby ograniczyç takie zaÊmiecanie i pomóc tym porzàdnym, od tego
roku, na wzór akcji wywozu liÊci, nasza Dzielnica rozwa˝a organizacj´ akcji zbierania i bezp∏atnego wywozu suchych choinek. Szczegó∏y
akcji b´dà znane dopiero ko∏o 20 grudnia,
a poniewa˝ nast´pny numer „WS”, gdzie b´dziemy mogli je opublikowaç, uka˝e si´ 7–8
stycznia, osoby które chcia∏yby skorzystaç
z okazji pozbycia si´ takiego poÊwiàtecznego
k∏opotu wczeÊniej, zach´camy do szukania informacji w naszym wydaniu elektronicznym
w w w . w i a d o m o s c i s a s i e d z k i e . p l) lub na
(w
stronach internetowych Urz´du Dzielnicy.
Marcin J´drzejewski

wane 6-oddzia∏owe przedszkole wymaga zaprojektowania i wybudowania, co da efekt dopiero
w 2015 roku w postaci nast´pnych 75 miejsc.
Majàc bardzo dobrà baz´ lokalowà w szko∏ach, zdecydowaliÊmy, ˝eby wszystkie dzieci 5letnie obowiàzek szkolny realizowa∏y w szko∏ach. Nie wszystkim rodzicom ta decyzja si´ podoba, ale bioràc pod uwag´ fakt, ˝e pozwoli to
uzyskaç dodatkowe 100 miejsc w przedszkolach
publicznych dla dzieci 3- i 4-letnich, naszym zdaniem jest to w pe∏ni uzasadnione.
Od kilku lat co roku brakowa∏o Êrodków
w bud˝ecie na sfinansowanie oÊwiaty. Skàd
te problemy i czy uda si´ je przezwyci´˝yç?
Problemy z finansowaniem oÊwiaty sà skutkiem
rzàdowych decyzji o wzroÊcie p∏ac nauczycieli. Poniewa˝ subwencja oÊwiatowa z bud˝etu paƒstwa
pokrywa w Warszawie zaledwie po∏ow´ wydatków, konieczne by∏o znalezienie brakujàcych kilku
milionów z∏otych. Miasto pomog∏o, przyznajàc 1,3
mln z∏ na Poradni´ Psychologiczno-Pegagogicznà
nr 23 w Weso∏ej oraz zmieniajàc zasady wyp∏acania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli.
Zarzàd Dzielnicy, wspólnie z dyrektorami placówek oÊwiatowych, dokona∏ niezb´dnych
zmian organizacyjnych, zmieniono tak˝e organizacj´ ˝ywienia w szko∏ach. Dzia∏ania te uzupe∏niliÊmy, wprowadzajàc zmiany w bud˝ecie
oÊwiaty – dok∏adajàc 1,7 mln z∏ z tytu∏u zwi´kszonych dochodów.
Czy w Pana ocenie nasz Urzàd mo˝na okreÊliç jako przyjazny mieszkaƒcom?
Z ca∏à pewnoÊcià tak. Potwierdzajà to zresztà
sami mieszkaƒcy, pozytywnie wypowiadajàc si´
na kartach „Ksi´gi wpisów” wy∏o˝onej w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a.
Bardzo krótki (2-minutowy) czas oczekiwania
na za∏atwienie sprawy w Wydziale Obs∏ugi
Mieszkaƒców, odbiór przygotowanych dokumentów po zawiadomieniu sms-em, mo˝liwoÊç skorzystania ze skarbomatu przyjmujàcego deklaracje podatkowe i kàcik zabaw dla dzieci to przyk∏ady naszego dzia∏ania, które skutkujà takà ocenà.
„Wyró˝nienie za przyjaznà atmosfer´ dla mieszkaƒców”, przyznane w 20120 roku w Konkursie
na Najlepszy Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców Urz´du m.st. Warszawy oraz wyró˝nienie Fundacji „Ma
Ma” za „Miejsce przyjazne rodzicom i dzieciom” to
pozytywne zewn´trzne oceny naszej pracy.
Nasza gazeta uka˝e si´ w okresie przedÊwiàtecznym. Czy korzystajàc z okazji chcia∏by Pan za naszym poÊrednictwem przekazaç
coÊ mieszkaƒcom?
Tradycyjne ˝yczenia Êwiàteczne sk∏adam
osobno.
˚ycz´ Mieszkaƒcom Weso∏ej, ˝eby nasza
dzielnica nadal si´ rozwija∏a, ˝ebyÊmy mogli
realizowaç zarówno nasze plany jak i Paƒstwa
oczekiwania w jak najkrótszym czasie. Zapewniam, ˝e pracownicy Urz´du Dzielnicy i ja osobiÊcie do∏o˝ymy staraƒ, aby praca, która wykonujemy, przynosi∏a wymierne efekty.
Bardzo dzi´kuj´ za rozmow´.
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Osiedle Wojska Polskiego
– nasze oczekiwania i bolàczki!
Kolejnym problemem,
który wymaga szybkiego
rozwiàzania na terenie naszego osiedla, a dotyczy
ca∏ej dzielnicy, jest poprawa komunikacji – zwi´kszenie p∏ynnoÊci ruchu
drogowego na rondzie
Okuniewska. Temat prawoskr´tu na dojeêdzie do ronda z naszego osiedla „drà˝y∏em” z w∏adzami dzielnicy ju˝ od
6 lat – z jakim skutkiem?
Otó˝ pierwotna koncepcja, bardzo oszcz´dna finansowo i rozwiàzujàca problem fragmentarycznie, to wybudowanie na dzier˝awionym
ju˝ od Lasów Paƒstwowych terenie dodatkowego pasa ruchu z wjazdem od drogi gara˝owej (na wysokoÊci kiosku), wyprowadzajàcego
ruch w prawo w kierunku Rembertowa.
Zgodnie z procedurà powy˝sza koncepcja
zosta∏a przes∏ana do zatwierdzenia przez naczelnego in˝yniera ruchu m.st. Warszawy.
Gwoli wyjaÊnienia chc´ nadmieniç, ˝e ul.
Okuniewska jest cz´Êcià drogi wojewódzkiej,
ale ta jej cz´Êç wydzielona ulicà i rondem pozostaje w jurysdykcji m.st. Warszawy.
Rzeczona koncepcja nie uzyska∏a pozytywnej opinii in˝yniera ruchu, który wykaza∏ w∏aÊnie jej fragmentarycznoÊç, a nie ca∏oÊciowe
rozwiàzanie problemu.
Tematowi temu zosta∏a poÊwi´cona narada
zwo∏ana przez ówczesnego Pana Prezydenta
m.st. Warszawy Jacka Wojciechowicza, oko∏o 1,5
roku temu, w której wzi´li udzia∏ merytoryczni
pracownicy urz´du w∏àcznie z Panem Burmistrzem Edwardem K∏osem i mojà skromnà osobà.

W trakcie tej narady pad∏y propozycje modernizacji ca∏ego ronda, w∏àcznie z wykupem
terenu b´dàcego we w∏adaniu Lasów Paƒstwowych, a niezb´dnego do realizacji nowego wariantu usprawnienia ruchu na rondzie Okuniewska.
Po drodze by∏y ró˝ne perturbacje zwiàzane
z tà kwestià, ale jest to ju˝ koncepcja akcep-

towana przez in˝yniera ruchu (patrz za∏àczony
schemat) i ju˝ widaç „Êwiate∏ko w tunelu”.
W bud˝ecie dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy na 2013 rok zosta∏y przewidziane Êrodki
finansowe na opracowanie projektu, a o realizacj´ przez Zarzàd Dróg Miejskich lub inny sposób realizacji
b´dziemy zabiegaç te˝ w 2013
roku i sàdz´, ˝e najdalej w 2014
problem ten powinien zostaç
rozwiàzany.
Je˝eli przyjrzycie si´ Paƒstwo
dok∏adnie za∏àczonemu schematowi, to zauwa˝ycie, ˝e dodatkowy pas ruchu ma swój poczàtek przed kioskiem – patrzàc
od krzy˝a – i pe∏nà szerokoÊcià
wychodzi w stron´ Rembertowa. Wszystkie elementy przedstawione na schemacie kolorem
szarym to nowe planowane elementy ronda Okuniewska.
Artyku∏ ten pisz´ zainspirowany rozmowà z panià Alinà
Napiórkowskà, w∏aÊnie na temat problemów zwiàzanych
z wyjazdem z naszego osiedla.
RozmawialiÊmy o Êwiat∏ach na
rondzie, znakach dajàcych
pierwszeƒstwo pieszym etc.
i, jak przekaza∏em pani Alinie,
te warianty by∏y ju˝ rozwa˝ane,
ale niestety nie opar∏y si´ prawu o ruchu drogowym.
Nasza rozmowa mia∏a jednak sens i skutkowa∏a moim wystàpieniem o postawienie znaku „zakaz skr´tu w lewo” przy wjeêdzie z ul.
Okuniewskiej (jeden kierunek ruchu od strony
Brygady na wysokoÊci krzy˝a), który uniemo˝liwi skracanie oczekiwania na wyjazd z ronda
uczestnikom ruchu – korka na drodze wojewódzkiej – poprzez wjazd i wyjazd z naszego
osiedla bezpoÊrednio na rondo.
˚ywi´ nadziej´, ˝e naczelny in˝ynier ruchu
m.st. Warszawy wyrazi zgod´ na tego typu
rozwiàzanie.
Przy okazji chc´ Paƒstwa uprzejmie prosiç
o nierobienie samochodami osobowymi dodatkowych „drzwi do lasu” w betonowym
ogrodzeniu od strony zachodniej bloku 25.
W sytuacji gdy dojdzie do takiego zdarzenia,
co czasami mo˝e si´ przytrafiç, prosz´ naprawiç szkod´, a nie czekaç, a˝ kto inny to za∏atwi i z innych Êrodków, a w tym wypadku ze
Êrodków Dzielnicy na utrzymanie osiedla.
Koƒczàc, ˝ycz´ Paƒstwu pogodnych i radosnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz
szcz´Êliwego Nowego 2013 Roku.
Wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

dr Stefan S∏owikowski
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Petycja w sprawie bezpieczeƒstwa na GoÊciƒcu
W dniu 6 listopada 2012 r. w godzinach porannych na przejÊciu dla pieszych przy skrzy˝owaniu ul. GoÊciniec z ul. Cieplarnianà dosz∏o do potràcenia przez samochód ucznia
klasy VI. Ch∏opiec le˝y obecnie w szpitalu.
Czeka go d∏uga rehabilitacja odcinka szyjnego
kr´gos∏upa oraz wi´zad∏a kolanowego. Rodzice ch∏opca zwrócili si´ do w∏adz dzielnicy
z proÊbà o podj´cie dzia∏aƒ majàcych na celu
popraw´ bezpieczeƒstwa ruchu drogowego
na ca∏ej d∏ugoÊci ulicy GoÊciniec. Zasugerowano rozwiàzanie w postaci wyniesieƒ spowal-

niajàcych ruch czy wyniesieƒ na przejÊciach
dla pieszych. Ka˝dego dnia chodzà t´dy dzieci ucz´szczajàce do weso∏owskich szkó∏. Na
drodze tej ruch od momentu wymiany nawierzchni zosta∏ drastycznie wzmo˝ony. Regularnie dochodzi do ∏amania przepisów ruchu
drogowego, przekraczania pr´dkoÊci oraz popisów pseudokierowców.
Wszyscy, którzy chcieliby w∏àczyç si´ w starania o popraw´ bezpieczeƒstwa, mogà pobraç pe∏nà wersj´ apelu oraz list´ do zbierania podpisów na naszej stronie internetowej

WieÊci z M∏odzie˝owej
Rady Dzielnicy
Czo∏em, m∏odzi! Co
tam u was? W naszej
radzie praca wre, bo
czas na coroczny, organizowany przez
nas we wspó∏pracy z OÊrodkiem Pomocy
Spo∏ecznej projekt o nazwie „Weso∏a Paczka”! Celem tego projektu jest zbiórka d∏ugoterminowej ˝ywnoÊci, zabawek, ubraƒ, Êrodków czystoÊci oraz przyborów szkolnych dla
potrzebujàcych weso∏owskich rodzin.
W piàtek 23 listopada odby∏ si´ koncert

wspó∏organizowany przez nas z pomocà
OÊrodka Kultury. Wyst´powa∏ zespó∏ Fantasmagoria. Wszyscy fantastycznie si´ bawili,
a osób by∏o sporo! Nast´pny taki koncert odb´dzie si´ w styczniu. Zapraszamy!
To tyle, jeÊli chodzi o sprawy bie˝àce. A mo˝e macie jakieÊ pomys∏y? Podzielcie si´ nimi
z nami! Nasz kontakt to facebook.com/
mrdwesola oraz mail mrdwesola@gmail.com.
Z niecierpliwoÊcià czekamy na wasze wiadomoÊci! Czo∏em!
Adam Wiesio∏ek

Nowe nazwy ulic
Od 22 listopada bezimienne dotàd rondo, zwyczajowo nazywane w´z∏em Marsa, zyska∏o oficjalnie nowego patrona.
Uchwa∏à Rady Warszawy
zosta∏o ono nazwane
imieniem prof. Ignacego
MoÊcickiego, wybitnego
naukowca i polityka okresu mi´dzywojennego, prezydenta RP w latach 1926–1939.
Ignacy MoÊcicki by∏ chemikiem, m.in. wynalazcà nowatorskiej metody pozyskiwania
kwasu azotowego z powietrza. W latach
1912–1922 by∏ profesorem Politechniki
Lwowskiej a w 1925 r. jej rektorem. Autor
ponad 60 prac naukowych i 40 patentów.
Zwiàzany z sanacjà Józefa Pi∏sudskiego.
W 1926 roku wybrany na Prezydenta RP, pe∏ni∏ t´ funkcj´ dwie kadencje a˝ do wybuchu II Wojny Âwiatowej. Po wyborze na Prezydenta RP swoje patenty przekaza∏ nieodp∏atnie paƒstwu polskiemu. We wrzeÊniu
1939 roku przez Rumuni´, gdzie zrzek∏ si´
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pod adresem: www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
news/110/n/2935.
Akcja trwa do 15 grudnia br. Zebrane podpisy nale˝y dostarczyç do SP 353 (ul. Cieplarniana 23) i zostawiç na portierni z dopiskiem
„Do Rady Rodziców”. W chwili zamkni´cia
numeru zebrane by∏o ponad 700 podpisów.
Katarzyna Szyszka

Wernisa˝ zdj´ç
nagrodzonych
w konkursie fotograficznym

„WESO¸A– NIEZNANE OBLICZA”
W zwiàzku z zakoƒczeniem konkursu fotograficznego „Weso∏a – nieznane oblicza” OÊrodek Kultury zaprasza na wernisa˝ zdj´ç konkursowych po∏àczony z og∏oszeniem wyników konkursu. Wernisa˝ odb´dzie
si´ w dniu 13 grudnia 2012 r.
o godz. 19.00 w Filii OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy ODT „Pogodna” przy ulicy
Jana Paw∏a II 25.
OK Weso∏a

jowskiej, walczy∏ w Bitwie Warszawskiej.
W 1939 roku przez jeden dzieƒ by∏ nast´pcà
Ignacego MoÊcickiego na funkcji Prezydenta
RP. Na skutek protestów rzàdów Francji
i Wielkiej Brytanii zrzek∏ si´ funkcji i wyjecha∏
do USA. 1 lipca 1942 roku pope∏ni∏ samobójstwo, najprawdopodobniej nie mogàc znieÊç
odsuni´cia go od bie˝àcych spraw pogrà˝onej w wojnie Polski.

funkcji Prezydenta RP, przedosta∏ si´ do
Szwajcarii, w której mieszka∏ a˝ do swojej
Êmierci w roku 1946.
Na tej samej sesji Rada Warszawy zdecydowa∏a tak˝e, aby odcinkowi Trasy Siekierkowskiej od Wa∏u Miedzeszyƒskiego do ronda Ignacego MoÊcickiego nadaç imi´ geneMarcin J´drzejewski
ra∏a Wieniawy-D∏ugoszowskiego. To tak˝e
wybitna i barwna
postaç okresu II RP,
SPECJALISTYCZNY GABINET
doskona∏y ˝o∏nierz
i polityk. 6 sierpnia
1914 roku, wraz
z Pierwszà Kadrowà
Dr n. med. Iwona Bzd´ga
wyruszy∏ z Krakowlekarz stomatologii ogólnej
skich Oleandrów do
Królestwa PolskieDr n. med. Wojciech Bzd´ga
go. W 1915 roku
specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog
zosta∏ osobistym
adiutantem Józefa
022 773 38 83, 0 602 351 757
Pi∏sudskiego. Bra∏
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
udzia∏ w przygotoPROFILAKTYKA
WYBIELANIE Z¢BÓW
LASEROTERAPIA
waniach do kampaLECZENIE ZACHOWAWCZE PROTEZY, NAPRAWA
LECZENIE CHIRURGICZNE
LECZENIE DZIECI
PROTETYKA: KORONY, MOSTY RTG Z¢BÓW - CYFROWO
nii Wileƒskiej i Ki-

STOMATOLOGICZNY

(
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Pobieraczek – naciàgacz wcià˝ grasuje w sieci
Wyrok Sàdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów i blisko 240 tys. z∏
kary nie wystarczy∏y, ˝eby ukróciç dzia∏alnoÊç
naciàgaczom z firmy Eller Service, w∏aÊciciela
portalu „Pobieraczek”.
Wi´cej, rozszerzyli oni
swój repertuar o zastraszenie i bezprawne
groêby, praktyki, które obecnie kwestionuje
Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Pobieraczek jest podst´pny
W bardzo wielu miejscach w sieci mo˝emy
si´ natknàç na link do tego portalu, który wyglàda jak oferta darmowego programu do Êciàgania plików i mo˝e si´ pojawiç wewnàtrz godnych zaufania serwisów, takich jak: „Nasza Klasa” lub inne portale spo∏ecznoÊciowe (naciàgacze zak∏adajà tam konta podszywajàc si´ np.
pod nastolatki). Chcàc Êciàgnàç plik, wype∏niamy szybko pola arkusza, który wydaje si´ informacyjny, a towarzyszy mu has∏o „10 dni pobie-

rania za darmo; Tak, chc´ testowaç przez 10
dni”. W rzeczywistoÊci moment rejestracji na
portalu jest pierwszym dniem obowiàzywania
odp∏atnej umowy, która trwa rok. W 2010 roku
prezes UOKiK uzna∏a, ˝e w∏aÊciciele portalu –
spó∏ka Eller Service – naruszyli zbiorowe interesy konsumentów i na∏o˝y∏a na nich kar´ w wysokoÊci 239 140 z∏. Ju˝ w internecie obwieszczono, ˝e to koniec „POBIERACZKA”, ale interes
jest najwyraêniej tak intratny, ˝e trwa nadal.
Pozbyç si´ oszusta
Po podaniu swoich danych i oczywiÊcie po
up∏ywie tych feralnych 10 dni z∏apany „klient”
dostaje najpierw wezwanie do zap∏aty, a potem kolejne (doskonale zredagowane) zastraszajàce e-maile.
W tej sytuacji warto wiedzieç, ˝e:
• Niepotwierdzenie przez przedsi´biorc´ internetowego na piÊmie wymaganych przez
u˝ytkowników informacji (np. danych przedsi´biorcy, ceny us∏ugi, prawa odstàpienia od
umowy, czasu jej obowiàzywania) wyd∏u˝a
czas na odstàpienie konsumenta od umowy

Nie tylko dla seniorów
19 paêdziernika OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
i OÊrodek Kultury zorganizowa∏y koncert piosenek okupacyjnych i powstaƒczych. Energetyczna Anna Przybysz przy akompaniamencie
gitary (Jacek Przybysz) oraz akordeonu (Jarek
Kutera) brawurowo wciàgn´∏a widzów do
wspólnego Êpiewania. Artystom towarzyszy∏y
zespo∏y TRIODEON i BE FREE GOSPEL FAMILY,
ubrane stosownie do klimatu koncertu. Dzi´ki
rozdanym Êpiewnikom ka˝dy móg∏ poÊpiewaç.
Pracownice OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej cz´stowa∏y kawà z cykorii, a prowadzàca zaprosi∏a
odwa˝nych do wspólnego Êpiewania na scenie.
Przyjemnie by∏o poczuç solidarnà atmosfer´,
kiedy obok seniorów siedzia∏y dzieci i m∏odzie˝,
i doÊwiadczyç, jak piosenka ∏àczy pokolenia.
8 listopada odby∏o si´ Walne Zebranie
Cz∏onków UTW. Zarzàd w sk∏adzie: Ela Dani∏owicz – prezes, Maryla Surawska – wiceprezes,
Teresa Polowczyk – wiceprezes, Józef Jagielski
– sekretarz, Ewa Lewandowska – skarbnik, zapozna∏ cz∏onków z propozycjami programowymi oraz finansowymi UTW. Przedstawiono nowà komisj´ rewizyjnà w sk∏adzie: Weronika
¸uksza, Gra˝yna Weber, Maria K∏os. S∏uchacze
zaproponowali swoje pomys∏y, takie jak: aran˝acja ogrodów, wiedza na temat roÊlin, perspektywy rozwoju dzielnicy oraz wyk∏ady z filozofii. Bogaty program wyk∏adów, seminariów
i zaj´ç ruchowych znajduje si´ na stronie
www.utw-wesola.org.pl. Wszelkie informacje
mo˝na b´dzie równie˝ uzyskaç na tablicy og∏o-

do trzech miesi´cy, wi´c mo˝na si´ paso˝yta
pozbyç, wysy∏ajàc OÊwiadczenie o odstàpieniu od umowy zawartej na odleg∏oÊç
(wzory dost´pne w Internecie).
• Regulamin us∏ugi i przepisy prawa nie nak∏adajà na konsumenta obowiàzku zwrotu
kosztów windykacyjnych. Wi´c jeÊli straszà
kosztami ewentualnie przegranego procesu, to bujda.
• Mogà te˝ straszyç, ˝e podajàc nieprawdziwe dane w formularzu rejestracji, pope∏niliÊmy przest´pstwo. Wtedy trzeba pami´taç,
˝e w opinii UOKiK, tylko sàd, wydajàc wyrok, mo˝e stwierdziç, czy pope∏niono przest´pstwo. Ponadto, zgodnie z prawem, osoba, która nie ukoƒczy∏a 17 lat, nie mo˝e byç
pociàgni´ta do odpowiedzialnoÊci karnej.
Pomoc w rozwiàzaniu oszukaƒczej umowy
mo˝na uzyskaç poprzez Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), gdzie dopomogà miejscy lub powiatowi rzecznicy konsumentów bàdê prawnicy z bezp∏atnej infolinii
urz´du: 800 007 707.
Dorota Wroƒska
19 listopada przedstawiciele Zarzàdu
wzi´li udzia∏ w Ogólnopolskiej Konferencji
Uniwersytetów Trzeciego Wieku – Pakt na
rzecz Seniorów. Konferencja pod honorowym patronatem Marsza∏ka Sejmu RP odby∏a
si´ w Sejmie RP w Sali Kolumnowej.

szeƒ, która zostanie udost´pniona na budynku
OSP przy ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31. Wszystkich,
którzy chcà cieszyç si´ i rozwijaç razem z nami,
zapraszamy do UTW Weso∏a.
17 listopada w OÊrodku Kultury przy ul. StaProgram UTW na grudzieƒ:
rzyƒskiego odby∏ si´ koncert „3 Kwadranse
Swingu” Warszawskiego Kwartetu Saksofono- Wyk∏ady SP 171 godz. 17.00
wego. Czterej eleganccy panowie (Jan Kohut, • 7 grudnia – „Musical amerykaƒski, gatunek
teatru muzycznego” – Igor Pogorzelski
Andrzej Gozdecki, Micha∏ Sobiera, Bronis∏aw Zawaliƒski) dali niezwyk∏y koncert. Scott Joplin, • 14 grudnia – „Tycjan – wirtuoz p´dzla” –
Halina Polak
Glenn Miller, George Gershwin, Henry Mancini –
ci wielcy kompozytorzy na czterech saksofonach Zamek Królewski
brzmieli zjawiskowo. Uroczy panowie czarowali • 13 grudnia godz. 14.00 – „Czasy obiadów
i urzekali. Na bis by∏ znakomity ˝art muzyczny
czwartkowych. Zamek Stanis∏awa Augusta”
i wielki klasyk – Bach. Niech ˝a∏ujà ci, którzy nie
– S∏awomir Szczocki
byli. Wielkie wydarzenie na ma∏ej scenie.
18 listopada w OÊrodku „Pogodna” mo˝na NowoÊci
by∏o obejrzeç monodram „Sma˝one zielone • Cykl wyk∏adów z historii Weso∏ej – pt.
„Stara Weso∏a” – Andrzej Klimm
pomidory” w wykonaniu El˝biety Czerwiƒ•
Zaj´cia teatralne
skiej. MyÊl´, ˝e wielu z nas czyta∏o powieÊç
Fannie Flagg wed∏ug której powsta∏ równie˝ Zapraszamy na spotkanie wigilijne w soboznakomity film o tym samym tytule. Szkoda tyl- t´ 15 grudnia, godz. 11.00 w ODT Pogodna.
ko, ˝e ten pe∏en humoru i wzruszeƒ spektakl
Gra˝yna Weber
obejrza∏o tylko kilkunastu seniorów. Uwa˝am,
˝e OÊrodek Kultury
w Weso∏ej oferuje tak
ró˝norodne propozy• tyczenia
• pomiary inwentaryzacyjne
cje, ˝e ka˝dy mieszka• mapy do celów projektowych
niec Weso∏ej mo˝e
• uzgodnienia dokumentacji w ZUD
• podzia∏y nieruchomoÊci
skorzystaç bezp∏atnie
• inne
z oferty z bardzo wyul. Jana Paw∏a II 25,
tel. 22 773 83 49
www.geostar.waw.pl
05-077 Warszawa-Weso∏a fax 22 773 83 69
sokiej pó∏ki.

US¸UGI GEODEZYJNE
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Mistrzostwa szkó∏ w dzielnicy
Weso∏a w badmintonie
Od momentu w∏àczenia Weso∏ej
do Warszawy w naszej dzielnicy
rozgrywane sà corocznie zawody
mistrzowskie w badmintonie.
W tym roku organizatorami tych
zawodów by∏y dwa kluby sportowe: UKS „Dwójka” i UKS „Victor”.
15 listopada w hali sportowej
ZS Nr 94 w Zielonej odby∏y si´ indywidualne mistrzostwa m∏odzie˝y szkolnej i dru˝ynowe mistrzostwa szkó∏ w dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy. W zawodach wystartowa∏o
28 uczniów z czterech szkó∏ podstawowych
(SP 171, SP 172, SP 173 i SSP 12) oraz trzech
gimnazjów (G118, G 119, I Gimnazjum Autorskie im. Emanuela Bu∏haka).
W dru˝ynowych mistrzostwach szkó∏ podstawowych zwyci´˝y∏a SP 172 z Zielonej,
wyprzedzajàc SP 173 ze Starej Mi∏osny, trzecie miejsce ex aequo zaj´∏y szko∏a SP 171
i SSP 12.
W rywalizacji gimnazjów na I miejscu uplasowa∏o si´ Gimnazjum Nr 118 z Zielonej,
przed Gimnazjum Nr 119 ze Starej Mi∏osny,

Ch∏opcy klasy 5 – 6 :
• I miejsce – Franciszek Juêków
• II miejsce– Adam Fornalczyk
• III miejsce – Bart∏omiej Milas
Dziewcz´ta klasy 5 – 6 :
• I miejsce – Sylwia Nowak
• II miejsce – Ma∏gorzata Wilczak
• III miejsce – Julia Or∏owska
Z GIMNAZJUM:
Uczestnicy zawodów

III miejsce zaj´∏o I Gimnazjum Autorskie im.
Emanuela Bu∏haka. W turnieju indywidualnym
w grach pojedynczych na podium stan´li:
Ze SZKO¸Y PODSTAWOWEJ:
Ch∏opcy – grupa najm∏odsza:
• I miejsce – Maciej Kania
• II miejsce – Maciej Kupiec
Ch∏opcy: do klasy I V :
• I miejsce – Szymon Goliszewski
• II miejsce – Dawid Soko∏owski
• III miejsce – Jakub Ryniec

Ekstra-klasa w Breaku!
Agnieszka Radwaƒska – czwarta rakieta
Êwiata, Marcin Matkowski i Mariusz Fyrstenberg
– rewelacyjni debliÊci, Klaudia Jans – finalistka
gry mieszanej na Rolland Garros, Jerzy Janowicz
– pogromca Murraya, finalista niedawno rozgrywanego turnieju w Pary˝u. To m∏odzi zdolni polscy tenisiÊci. Ich talent, pracowitoÊç, wytrwa∏oÊç
w dà˝eniu do celu i ambicj´ nale˝y podziwiaç.
To oni powinni byç bohaterami dla naszych dzieciaków – zamiast Hello Kitty, ScoobyDoo, Justi-

Odwiedziny zerówek

na Biebera, Rihanny, Garfielda i laleczek Monster High. ZainicjowaliÊmy w naszym Klubie Break akcj´ „Od malucha do tenisowego zucha”,
˝eby przybli˝yç jak najwi´kszej iloÊci dzieci tenis,
który nie tylko wp∏ywa korzystnie na zdrowie,
kondycj´ i ogólnà sprawnoÊç, ale tak˝e kszta∏tuje charakter, uczy dyscypliny, a przede wszystkim
mo˝e byç fantastycznà przygodà i dawaç grajàcym wiele frajdy. ChcielibyÊmy pokazaç dzie-
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Dziewcz´ta do klasy I V :
• I miejsce – Agnieszka Dziejarska
• II miejsce – Wiktoria Lisowska
• III miejsce – Magdalena Krupa

ciom, ˝e oprócz sp´dzania czasu w szkole, domu
bàdê na placu zabaw, mogà przychodziç tak˝e
na korty, gdzie gwarantujemy im super zabaw´,
fachowà opiek´, gr´ w tenisa, zdrowà rywalizacj´, spotkanie z przyjació∏mi i wiele atrakcyjnych
konkurencji. Dzi´ki wdro˝onemu przez Polski
Zwiàzek Tenisowy programowi Tenis10, gra
w tenisa dla dzieci sta∏a si´ przyst´pniejsza i ∏atwiejsza – sà niskie siatki, mniejsze korty, mi´kkie pi∏ki, ma∏e rakietki. Ju˝ przedszkolaki mogà
sobie dobrze radziç na korcie.
W ramach naszej akcji Klub Break odwiedzi∏y
w listopadzie ju˝ cztery klasy ze szko∏y podstawowej nr 172. Dzieci nauczy∏y si´ podstawowych uderzeƒ tenisowych, pozna∏y rozgrzewk´
na korcie, berka po liniach, test gwiazdy, çwiczenia na poziomej drabince oraz wiele innych
gier i zabaw. Uczniowie konstruktywnie i ciekawie sp´dzili u nas czas. Nasza oferta zawiera
równie˝ regeneracj´ si∏, czyli pocz´stunek z∏o˝ony z ciep∏ej przesmacznej pizzy, pàczków i napojów. Na koniec treningu dzieciaki otrzyma∏y
od nas pamiàtkowe dyplomy oraz lizaki.
Zapraszamy szko∏y do wspó∏pracy z Breakiem – tel. do trenera koordynujàcego akcj´ „Od
malucha do tenisowego zucha” 501-382-983.
Wystartowa∏ Winter Break Cup, czyli cykl zimowych turniejów rozgrywanych na krytych
kortach. Pierwszy odby∏ si´ w Âwi´to Niepodle-

Ch∏opcy
• I miejsce – Damian Wysokiƒski
• II miejsce – Micha∏ Or∏owski
• III miejsce – Konrad Rawski
Dziewcz´ta
• I miejsce – Olga Miksza
• II miejsce – Martyna ˚mijewska
• III miejsce – Anna Ciok
Wszyscy uczniowie, którzy znaleêli si´ na podium zostali udekorowani medalami, natomiast
mistrzowskie szko∏y otrzyma∏y pamiàtkowe
puchary, które ufundowa∏a firma „Sportimpex”.
Anna Janecka
Prezes UKS „Dwójka”

g∏oÊci. Rano rywalizacj´ rozpocz´∏a kategoria
niebieska, czyli dzieci do lat 6. Wszystkie swoje
mecze wygra∏a i stan´∏a na najwy˝szym podium Karolcia Szmyd, reprezentujàca Klub Break. Drugà kategori´ – czerwonà – zwyci´˝y∏

Zwyci´zcy na podium – kategoria niebieska

Wiktor Sasko. Grupa pomaraƒczowa reprezentowa∏a naprawd´ wysoki poziom gry, mecze
by∏y rozgrywane na 3/4 kortu do 7 punktów
i niektóre pojedynki koƒczy∏y si´ dopiero wynikiem 11:9. Po dobrej walce najwi´kszy z∏oty puchar zgarn´∏a Agnieszka Olszewska z klubu tenisowego Break. Zwyci´zcy otrzymali nagrody
(zestawy do mini golfa, portfele renomowanej
firmy, profesjonalne skakanki) puchary i dyplomy. Gratulujemy i wszystkich m∏odych tenisistów zapraszamy na nast´pny turniej, który odb´dzie si´ 9 grudnia. Wyniki, zdj´cia oraz wi´cej informacji na stronie www.tenisbreak.pl.
Tekst i zdj´cia: Magdalena Szmyd

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

¸ucznicy z Weso∏ej w Grand Prix ˚oliborza
W dniu 11 paêdziernika 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 65
w Warszawie zosta∏y rozegrane kolejne zawody ∏ucznicze z cyklu
Grand Prix ˚oliborza Dzieci i M∏odzików. Na zawody przyjazd zapowiedzia∏o ponad 60 zawodników
z 6 klubów województwa mazowieckiego. Z UKS Weso∏ek w konkurencjach ∏uczniczych wzi´∏o udzia∏
∏àcznie 7 zawodników.
W kategorii wiekowej dzieci
dziewcz´ta (klasa V i VI) o krok od
podium by∏a Aleksandra ¸apiƒska, przegrywajàc z pierwszà zawodniczkà zaledwie 7
punktami. O punkt za nià by∏a Ola Dalecka.

zawodnik, trenujàcy dopiero dwa miesiàce,
Andrzej Zindericz, zajmujàc wysokie XI miejsce.
W kategorii wiekowej m∏odzików m∏odszych (urodzonych w latach 1998 –1999) Mateusz Siwek by∏ V. Poziom zawodów by∏ bardzo wysoki i wyrównany.
Instruktor Sportu w ∏ucznictwie

Hanna Koz∏owska

SEKCJA ¸UCZNICZA UKS WESO¸EK

Edyta Korzeniewska zaj´∏a VII miejsce, Justyna Charytonowicz – IX, a Sandra Drass – X.
Bardzo dobrze zaprezentowa∏ si´ nasz nowy

Uczniowski Klub Sportowy
MG-SPORTS zaprasza!
Od niespe∏na roku w naszej
dzielnicy dzia∏a Uczniowski
Klub Sportowy MG-SPORTS. G∏ównà siedzibà klubu jest Szko∏a Podstawowa nr 174. Osoby
ucz´szczajàce na zaj´cia organizowane przez klub z sukcesami startowa∏y w zawodach
amatorskich, regionalnych i ogólnopolskich.
W UKS MG-SPORTS orgaznizowane sà zaj´cia z fitnessu, çwiczeƒ si∏owych, narciarstwa

na ka˝dym poziomie wiekowym i umiej´tnoÊci. W przysz∏ym roku Uczniowski Klub Sportowy MG-SPORTS planuje zorganizowaç zaj´cia z pi´cioboju nowoczesnego.
Profesjonalna i wykfalifikowana kadra trenersko-pedagogiczna wspó∏pracuje z m.in. Urz´dem Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy, Aquaparkiem „Wesolandia”, obiektem sportowo-rekreacyjnym
– fitness „DOJO FIT”,

zjazdowego i sztuk walki. Dominujàcà dyscyplinà jest jednak p∏ywanie. W ramach tej sekcji zosta∏y utworzone liczne szkó∏ki p∏ywackie,

Hotelem Restauracjà
„„Villa Park”, Niepublicznà Szko∏à Rodzinnà w Starej Mi∏oÊnie oraz licznymi
placówkami oÊwiatowymi, a tak˝e z innymi dzielnicami Warszawy i miastami
(Sulejówek, Miƒsk
Mazowiecki).
Osoby ucz´szczajàce na zaj´cia orga-

Kontakt z UKS MG-SPORTS:
e-mail: mgsports@o2.pl
www.mgsports.pl
Micha∏ Guzik (516-041-633)
Biuro klubowe czynne w dniach: wtorek,
czwartek, piàtek; godz. 8.30- 12.30
Adres: Szko∏a Podstawowa Nr 174, Pl. Wojska
Polskiego 28, 05-075 Warszawa-Weso∏a

prowadzi nabór dziewczàt i ch∏opców
rocznik 2001–2004.
Wi´cej informacji:
Hanna Koz∏owska, tel. 516 391 802
lub e-mail hanna.kozlowska1@op.pl.

nizowane przez UKS MG-SPORTS majà mo˝liwoÊç rozwini´cia swoich umiej´tnoÊci w ró˝nych dziedzinach sportowych, aktywnego
uczestnictwa w zgrupowaniach, obozach letnich i zimowych, zdobycia kwalifikacji instruktorskich, trenerskich i Ratownika WOPR,
a przede wszystkim aktywnego sp´dzania
czasu wolnego i czynnej regeneracji si∏.
Szczegó∏y na stronie internetowej klubu:
www.mgsports.pl.
Olga ¸´cka
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 Listy do redakcji
Zanieczyszczanie lasu w Zielonej
Jestem mieszkaƒcem osiedla Zielona w Weso∏ej, gdzie w tej chwili powstajà obok siebie dwie
inwestycje – dwa przedszkola.... ku uciesze
mieszkaƒców..... Ale obok budowy przedszkola
paƒstwowego, mimo ˝e plac budowy zosta∏ ogrodzony, budowniczy zajmujà ju˝ po trochu powierzchni´ lasu, jaka sàsiaduje z budowà. Z braku jakiejkolwiek ubikacji pracownicy za∏atwiajà
swoje potrzeby fizjologiczne na zewnàtrz budowy, powsta∏o wiele, wiele, wiele kup z fruwajàcymi obok papierami, a reszty nie widaç, bo wsiàka
do ziemi. A to, co pozosta∏o, dobrze widaç i dobrze ju˝ czuç w sàsiadujàcych z budowà krzakach.
˚eby by∏o jeszcze ciekawiej, na drog´, jaka prowadzi do budowy, bywajà wylewane resztki cementu, co te˝ zanieczyszcza sàsiadujàcy teren...
Czy musimy tak niszczyç pozosta∏à jeszcze
odrobinà lasu w tej okolicy???? I tak mieszkaƒcy sàsiadujàcy z laskiem wcià˝ wyrzucajà ró˝ne Êmieci, resztki z ogrodów, domów itd., co napawa obrzydzeniem i Êwiadczy o niskiej kulturze mieszkaƒców bogatych i zadbanych domów
sàsiadujàcych z lasem.
Krzyczymy o dolin´ Rospudy, dbamy o ˝aby,
ptaki, a jak dbamy o siebie i nasze najbli˝sze
otoczenie?????
Proponuj´, ˝eby te nieczystoÊci, jakie pozostawione zosta∏y przez nic niewinnych pracowników
budowy, zosta∏y posprzàtane, w przeciwnym wypadku b´d´ drà˝yç spraw´ a˝ do koƒca… bo tak
nie mo˝e byç!
Imi´ i nazwisko autora
do wiadomoÊci redakcji

Uwaga cz∏onkowie

Wydarzenia kulturalne
w dzielnicy Weso∏a w grudniu
OÂRODEK KULTURY W DZIELNICY
WESO¸A M.ST. WARSZAWY
Warszawa, ul. Starzyƒskiego 21
tel.: 22 773 61 88, 22 773 55 99
www.domkulturywesola.net
grudnia (sobota) – MI¢DZYNARODOWY
FESTIWAL KOL¢D I PASTORA¸EK im.
Ksi´dza Kazimierza Szwarlika – eliminacje
mazowieckie.
• przes∏uchania solistów i duetów – OÊrodek
Kultury, ul. Starzyƒskiego 21
• przes∏uchania chórów i zespo∏ów – Gimnazjum nr 120, ul. Armii Krajowej 39
• koncert zespo∏u PARTITA – Gimnazjum nr 120,
ul. Armii Krajowej 39
Patronat honorowy na festiwalem objà∏ Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy pan
Edward K∏os.
Patronat medialny: WiadomoÊci Sàsiedzkie, Radio dla Ciebie.
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grudnia (sobota) godz. 13.00 – HEJ
KOL¢DA, KOL¢DA! XXII edycja mazowieckiego konkursu na instrumentalne wykonanie kol´dy.

15

grudnia (Êroda) godz. 18.50 – KONCERT KOL¢D w wykonaniu ANTONINY
KRZYSZTO¡.
M i e j s c e : KoÊció∏ NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa, ul., Borkowska 1.
O r g a n i z a t o r : Dzielnica Weso∏a m.st. Warszawy.

26

KS Weso∏a
Uchwa∏a nr 3/2012 Zarzàdu KS Weso∏a
z dnia 16 listopada 2012 r.
w sprawie: skreÊlenia z listy cz∏onków
KS Weso∏a
Zarzàd Klubu Sportowego „Weso∏a” na podstawie § 17 punkt 1.2 uchwala co nast´puje:
§1
SkreÊla si´ z listy cz∏onków Klubu Sportowego
Weso∏a wszystkie osoby, które na dzieƒ
15.02.2012r zalega∏y z op∏acaniem sk∏adek
cz∏onkowskich d∏u˝ej ni˝ 1 rok i mimo pisemnego wezwania, opublikowanego w marcowym wydaniu WiadomoÊci Sàsiedzkich, nie
op∏aci∏y zaleg∏ych sk∏adek cz∏onkowskich
w terminie do 30 kwietnia 2012 r.
§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
§3
Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Prezesowi
KS Weso∏a.
Prezes Zarzàdu KS Weso∏a
Krzysztof Adamski
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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
grudnia (czwartek), godz. 19.00 –
DOROTA ¸ASISZ – 15 LAT Z CERAMIKÑ.
Wernisa˝ ceramiki oraz recital muzyki latynoskiej
w wykonaniu Tomasza Kaszubowskiego.
Dorota ¸asisz jest dyplomowanym plastykiem-ceramikiem. Od 1997 r. zawodowo zajmuje si´ ceramikà, która jest jej wielkà pasjà. Nale˝y do Zwiàzku Ceramików Polskich. Wspó∏pracuje z OÊrodkiem Kultury, prowadzàc od 6 lat
warsztaty ceramiczne i od 3 lat decoupage.
Wspó∏organizator Festiwalu „Ceramika. Moc ˚ywio∏ów” w Weso∏ej.
Zafascynowana staro˝ytnymi kulturami na terenie Nowego Âwiata, zw∏aszcza ceramikà Majów, naczyniami kultury Mimbres i Nazca. Bra∏a
udzia∏ w wykopaliskach archeologicznych, eksplorujàc ceramik´ Inków na peruwiaƒskim sta-
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nowisku Maucallacta. Obecnie prowadzi samodzielnà pracowni´ ceramicznà „Mimbres”. Jej
drugà pasjà sà podró˝e, zw∏aszcza do tajemniczego Êwiata prekolumbijskiej Ameryki.
grudnia (niedziela), godz. 17.00 – MAJOWIE. CYWILIZACJA, KALENDARZ I KONIEC ÂWIATA. Wyk∏ad przedstawi archeolog
i kulturoznawca – M a r e k ¸ a s i s z.
Podczas spotkania przeniesiemy si´ w czasie
i przestrzeni. Udamy si´ na ziemie Majów –
twórców niezwyk∏ej cywilizacji, która rozkwit∏a
w d˝unglach Ameryki Ârodkowej. Poznamy ciekawe fakty dotyczàce tej zagadkowej kultury.
B´dziemy mówiç o piramidach, grobowcach,
królach, o grze w pi∏k´ oraz wojnach. Udamy
si´ do najpi´kniejszych miast Majów, aby zobaczyç malownicze ruiny ukryte g∏´boko w d˝ungli. Na koniec zadamy bardzo wa˝ne pytanie.
Czy Majowie rzeczywiÊcie ustalili koniec Êwiata
na rok 2012?
Wystàpienie b´dzie ilustrowane oryginalnymi
fotografiami wykonanymi przez autora na ziemiach Majów.
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grudnia (czwartek), godz. 19.00 –
WESO¸A – NIEZNANE OBLICZA. Wernisa˝ zdj´ç konkursowych po∏àczony z rozstrzygni´ciem III edycji konkursu fotograficznego
pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy – Pana Edwarda K∏osa.
O r g a n i z a t o r : Dzielnica Weso∏a m.st. Warszawy
i OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
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grudnia (piàtek), godz. 10.50 – MIKROKOSMOS. Koncert zespo∏u Cup of Time
z cyklu „Filharmonia Narodowa dla dzieci”.
Koncert na flet, skrzypce, akordeon i wiolonczel´ prezentujàcy instrumentalne miniatury.
Z ró˝nych melodii, rytmów i kolorów u∏o˝ymy
opowieÊç o Êwiecie realnym i baÊniowym, a tak˝e o kosmicznych, gwiezdnych przestrzeniach.
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grudnia (niedziela) godz. 16.00 – ZIMA
U KUBUSIA PUSZATKA. Przedstawienie
dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru ART-RE.
Spektakl na podstawie przygód Kubusia Puchatka wed∏ug A. A. Milne’a. KubuÊ budzi si´
pewnego ranka i wyczuwa zmiany w przyrodzie.
Postanawia wyruszyç na poszukiwanie zimy. Tymczasem przyjaciele ze Stumilowego Lasu poczynili
ju˝ przygotowania do powitania Pani Zimy. Spektakl porusza tematyk´ zmian zachodzàcych
w przyrodzie, bezpieczeƒstwa podczas ferii zimowych i przygotowaƒ do Âwiàt Bo˝ego Narodzenia.
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grudnia (niedziela), godz. 14.00–
–18.00 – ÂWIÑTECZNY KIERMASZ R¢KODZIE¸A. Zapraszamy wszystkich tych, którzy
szukajà oryginalnych prezentów Êwiàtecznych!
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Jestem ceramikiem
Z Dorotà ¸asisz, prowadzàcà sekcj´ ceramiki w OÊrodku Kultury Weso∏a, rozmawia
Katarzyna Szaszkiewicz.
Niebawem wernisa˝ Pani prac z okazji
15-lecia pracy twórczej. Jakie sà Pani poczàtki w ceramice?
Âmia∏o mo˝na powiedzieç, ˝e urodzi∏am si´
plastykiem. Odkàd pami´tam, zawsze si´ga∏am
po ró˝ne techniki plastyczne; by∏am konserwatorem zabytków, wystawiennikiem, zajmowa∏am si´ reklamà wizualnà, ucz´szcza∏am na malarstwo sztalugowe, biega∏am na wyk∏ady z historii sztuki. W 1997 r. trafi∏am na pracowni´
ceramicznà p. Tadeusza Waltera i poczu∏am, ˝e
to jest to. Nast´pnie na 5 lat wyemigrowa∏am
na studia w Instytucie Archeologii UJ w Krakowie, gdzie zafascynowa∏am si´ ceramikà kultur Nowego Âwiata, zw∏aszcza Majów i Mimbres. Mia∏am wielkie szcz´Êcie uczestniczyç
w wykopaliskach archeologicznych na peruwiaƒskim stanowisku, gdzie eksplorowa∏am
staro˝ytnà ceramik´ Inków. UÊwiadomi∏am sobie jeszcze wyraêniej, jak na przestrzeni dziejów ceramika wpisuje si´ w ˝ycie cz∏owieka.
Jak wyglàda proces tworzenia od pomys∏u do efektu?
Pomys∏ to jedno, a efekt ostateczny to ju˝
zupe∏nie co innego. Lepienie to d∏ugi proces
i pomys∏ ewoluuje sukcesywnie w trakcie pracy. Paradoksalnie to nie ja decyduj´ o finalnym
wyglàdzie, ale to glina, jej zachowanie przy
schni´ciu, efekty szkliwa i wypa∏ w wysokiej
temperaturze ostatecznie decydujà o tym.
Jaka jest wiodàca tematyka Pani prac?
Nie czuj´, aby w mojej pracy widoczna by∏a
okreÊlona tematyka, chocia˝ wiem, ˝e niektórzy kojarzà mnie z rzeêbami Anio∏ów, inni z misami. Ja sama lepi´ zawsze to, z czym budz´
si´ rano, otwieram pracowni´ i zabieram si´
za glin´. Przedwczoraj lepi∏am komplet miseczek, dzisiaj zacz´∏am umywalk´. Ceramika daje ogromne mo˝liwoÊci, a ja z nich korzystam.
Co mo˝e nam Pani powiedzieç o zbli˝ajàcej si´ wystawie?
Nadal nie mog´ uwierzyç, ˝e da∏am si´ namówiç. Mój mà˝ i Maja Musia∏ z OK nieustajàco mobilizujà mnie do realizacji wielu projektów, tym
razem do tej wystawy. Intensywnie pracuj´; lepi´, cyzeluj´, wypalam, siedz´ w oparach pieca,
s∏ucham muzyki i tworz´. Na wystawie znajdà si´
równie˝ wspomnienia moich pierwszych prac.

Kiedy zacz´∏a Pani
prac´ na rzecz twórczej
edukacji dzieci?
Do mojej pierwszej pracowni przychodzi∏y
dzieci moich znajomych i wówczas zaobserwowa∏am, ˝e Êwietnie sobie radzà. Nast´pnie rozpocz´∏a si´ moja przygoda ceramiczna, trwajàca ju˝ wiele lat w OÊrodku Kultury. Przez te lata w∏o˝y∏am wiele pracy, aby sekcja rozwin´∏a
si´ nale˝ycie i aby uczestnicy poczuli, jak fanta-

Wielka fascynacja – ceramika Majów.
Copan Ruinas, Honduras.

stycznie mo˝na sp´dziç czas z niepozornym kawa∏kiem gliny. Jestem równie˝ zapraszana do
szkó∏, przedszkoli, pracowni, aby przeprowadziç warsztaty dla osób w ka˝dym wieku.

JakieÊ kolejne wyzwania przed Panià?
Zosta∏am zaproszona do prezentacji autorskich prac w dwóch warszawskich OÊrodkach
Kultury.
W coroczny kalendarz imprez wpisuje si´ tak˝e przeglàd twórczoÊci uczestników sekcji ceramiki i decoupage’u, malarstwa i rysunku w OK
w Weso∏ej. Ruszam tak˝e do organizacji wraz
z OÊrodkiem „II Festiwalu Ceramika. Moc ˚ywio∏ów”, który planujemy na wiosn´ 2013 r. Ponadto organizuj´ plener ceramiczno-malarski w Kazimierzu Dolnym dla dzieci. Generalnie mam
mas´ pomys∏ów i du˝e szcz´Êcie w ich realizacji.
Oprócz ceramiki ma Pani jeszcze jakàÊ
pasj´?
Uwielbiam podró˝owaç. Badam prekolumbijskie kultury Ameryk. ¸àcz´ ceramiczne fascynacje z poznawaniem pi´knego Êwiata. Lubi´ te˝ decoupage. Uwa˝am jednak, ˝e ˝yjemy w czasach, kiedy nale˝y mieç jednà specjalizacj´. Nie mo˝na malowaç, Êpiewaç, taƒczyç, lepiç, byç politykiem i pisarzem, poniewa˝ w niczym nie jest si´ tak naprawd´ dostatecznie dobrym i wiarygodnym dla odbiorców. Robienie wszystkiego nie oznacza kreatywnoÊci, ale Êwiadczy o nietrafieniu na konkretnà twórczà drog´. Ca∏e szcz´Êcie ja swojà
drog´ odnalaz∏am. Jestem ceramikiem.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Dzi´kuj´ równie˝ i zapraszam na wernisa˝
6 grudnia do ODT Pogodna.

Skàd bierze si´ ta
energia do pracy i popularyzacji ceramiki?
Ceramika jest mojà
wielkà pasjà, samo s∏owo
„ceramika” kojarzy mi si´
z czymÊ bardzo przyjemnym. Organizowanie wystaw, festiwali ceramicznych czy plenerów prezentujàcych prace twórców, ma∏ych i du˝ych, jest
dla mnie czymÊ zupe∏nie
oczywistym. Chc´ równie˝ podkreÊliç, na czym
polega prawdziwa ceramika, wypalana w wysokiej temperaturze, angobowana, szkliwiona. Jest
mi niezmiernie mi∏o, kiedy dzieci mogà pochwaliç
si´ swoimi dzie∏ami, sp´dziç czas na zabawie.

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

Doskonałe na prezenty !!!

Sulejówek ul. DWORCOWA 72, pon.–pt. 1030-1800, sob. 1000-1400
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Niezwyk∏a biblioteka parafialna zaprasza!
Proboszcz Parafii NajÊwi´tszego Serca Pana
Jezusa – Ksiàdz Pra∏at Krzysztof Cyliƒski oraz
Ksiàdz Bartek Kopeç zapraszajà w ramach akcji „Podziel si´ dobrà ksià˝kà” do wirtualnej biblioteki parafialnej.

rafii). Zainteresowanych wypo˝yczeniem którejÊ z pozycji prosimy o kontakt pod adresem
wirtualna.biblioteka@interia.pl – przeÊlemy telefon do w∏aÊciciela danej ksià˝ki i dalej
osoba zainteresowana b´dzie mog∏a kontaktowaç si´ z w∏aÊcicielem ksià˝ki ju˝ sama
w celu uzgodnienia terminu i miejsca przekazania ksià˝ki. Mamy wielkà nadziej´, ˝e ksià˝ki b´dà wraca∏y do w∏aÊcicieli w dobrym
(= niezmienionym) stanie.

Je˝eli ktoÊ chcia∏by si´ przy∏àczyç do tej inicjatywy i udost´pniaç innym swoje ciekawe
ksià˝ki o wierze, duchowoÊci i budowaniu dobrych relacji, prosimy równie˝ o kontakt pod
wy˝ej wymienionym adresem e-mailowym
– z góry dzi´kujemy!
Serdecznie zapraszamy i ˝yczymy mi∏ej lektury!!!
Ewa Stolarz
poezji Buszmana sk∏adajàcà
si´ na album p∏ytowy „Strofy
˝ycia”. Podczas niedzielnego
wieczoru autor osobiÊcie recytowa∏
swoje wiersze, których wys∏ucha∏o
ok. 100 osób. Jak powiedzia∏ ks.
Piotr Mazurek, prowadzàcy spotkanie z poetà, „w KoÊciele jest obecne s∏owo, które zbli˝a do Pana Boga, stàd pomys∏ zaproszenia poety
w∏aÊnie tu”. Na zakoƒczenie wydarzenia t∏umnie oblegany autor mi∏oÊnikom swoich wierszy podpisywa∏ wydania drukowane i p∏ytowe. Wi´cej informacji na stronie: www.buszman.com.

Buszman w Zielonej
Dlaczego wirtualnej? Bo nie mamy biblioteki
z ksià˝kami zgromadzonymi w jednym miejscu.
Mamy za to list´ ksià˝ek zamieszczonà na stronie internetowej Parafii NajÊwi´tszego Serca
Pana Jezusa – www.parafiastaramilosna.pl.
Ksià˝ki znajdujàce si´ na liÊcie sà w∏asnoÊcià
ksi´˝y, parafian oraz sympatyków Parafii, którzy chcà si´ dzieliç ksià˝kami o wierze, duchowoÊci i budowaniu dobrych relacji i sà gotowi
po˝yczaç je innym (równie˝ osobom spoza Pa-
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W dniu 18.11.12 r. w koÊciele
p.w. Êw. Brata Alberta w osiedlu
Zielona odby∏ si´ wieczór autorski
znanego polskiego poety Cezarego
Krzysztofa Buszmana. Dzieciƒstwo
i m∏odoÊç sp´dzi∏ on w Gdyni.
W latach 1997–2005 przebywa∏
w Wielkiej Brytanii, gdzie kontynuowa∏ dzia∏alnoÊç twórczà. Wiersze
poety by∏y cz´sto w kr´gu zainteresowaƒ wielu autorytetów polskiej kultury,
w tym m.in. Agnieszki Osieckiej, której spodoba∏a si´ w jego wierszach „swoista gra s∏ów”, czy
Krzysztofa Kolbergera, który nagra∏ recytacj´

Tekst i zdj´cie: Jacek Kalinowski

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

W Bibliotece Publicznej...
SPOTKANIE Z JOANNÑ OLECH
Biblioteka Publiczna zaprosi∏a w listopadowy poranek (8.11.2012) czwartoklasistów ze
SP 172 i SP 171 na spotkanie z autorkà ksià˝ek
dla dzieci i m∏odzie˝y – Joannà Olech. Podczas
spotkania dzieci pozna∏y wielu ksià˝kowych

bohaterów. PublicznoÊç bra∏a udzia∏ w quizach
i konkursach zwiàzanych z twórczoÊcià naszego goÊcia. Mo˝na by∏o zdobyç specjalny pomponowy banknot, by wymieniç go póêniej
na czekoladowego cukierka. Zach´camy
do poznawania ksià˝ek Joanny Olech, choçby
legendarnej „Dynastii Mizio∏ków”.
ZAGRALI W JEDNEJ ORKIESTRZE
Co by by∏o, gdyby… Alternatywnà histori´
okresu odzyskania niepodleg∏oÊci przedstawi∏
s∏uchaczom Otwartej Lekcji Historii 13 listopada 2012 r. prof. Grzegorz Nowik.

Gdyby zabrak∏o Ignacego Jana Paderewskiego, nie by∏oby znanego na ca∏ym Êwiecie
pianisty i kompozytora polskiego, a tak˝e
dzia∏acza niepodleg∏oÊciowego i polityka. Paderewski cieszy∏ si´ w Êwiecie wielkim autorytetem, nazywany by∏ najwi´kszym ze wszystkich, mistrzem, królem pianistów, czarodziejem klawiatury.
Prowadzi∏ dzia∏alnoÊç dyplomatycznà na
rzecz Polski i Polaków, wykorzystujàc swà
popularnoÊç na Zachodzie. Zbiera∏ fundusze
na pomoc ofiarom wielkiej wojny i by∏ jednym ze wspó∏za∏o˝ycieli komitetów pomocy
Polakom w Pary˝u i Londynie. Wielu Polakom dzi´ki jego pomocy uda∏o si´ prze˝yç
g∏odne lata 1918–1919.
Przyjaêni∏ si´ m.in. z prezydentem Stanów
Zjednoczonych Thomasem Woodrow Wilsonem, któremu w styczniu 1917 przekaza∏ me-

moria∏ na temat Polski. Dzi´ki niemu sprawa
niepodleg∏oÊci naszego kraju (13 punkt) znalaz∏a si´ w s∏ynnym programie pokojowym
– 14 punktach Wilsona.
Gdyby zabrak∏o Józefa Pi∏sudskiego, nie
by∏oby Legionów Polskich i zwyci´skiej Bitwy
Warszawskiej.
Nadanie Pi∏sudskiemu tytu∏u Naczelnika
Paƒstwa by∏o Êwiadomym nawiàzaniem
do Tadeusza KoÊciuszki, który mia∏ najwy˝szà
w∏adz´ cywilnà i wojskowà w paƒstwie.
„Rok temu z garÊcià ma∏à ludzi, êle uzbrojonych i êle wyposa˝onych, rozpoczà∏em wojn´.
Ca∏y Êwiat stanà∏ wtedy do boju. Nie chcia∏em
pozwoliç, by w czasie, gdy na ˝ywym ciele naszej Ojczyzny miano wyràbaç mieczami nowe
granice paƒstw i narodów, samych tylko Polaków przy tym brakowa∏o. Nie chcia∏em dopuÊciç, by na szalach losów wa˝àcych si´ nad naszymi g∏owami, na szalach, na które miecze
rzucano, zabrak∏o szabli polskiej!” (Józef Pi∏sudski 6.VIII.1915)
Gdyby zabrak∏o Romana Dmowskiego,
nie by∏oby ruchu narodowego i spo∏ecznego,
który dzia∏a∏ w trzech zaborach. Za pomocà
organizacji spo∏ecznych, towarzystw Êpiewaczych rozbudzano i umacniano wÊród zniewolonych Polaków ÊwiadomoÊç narodowà.
28 czerwca 1919 w Wersalu Dmowski wraz
z Paderewskim podpisali traktat wersalski, przywracajàcy formalnie Polsk´ na mapie Europy.
Trzej wa˝ni dla Polski m´˝owie stanu zagrali razem z wieloma innymi, w jednej orkiestrze. Potrafili wyciszyç najbardziej zajad∏e
spory, aby s∏u˝yç dobru Polski.
Druga cz´Êç spotkania to pytania do naszego goÊcia, a tych jak zwykle by∏o wiele.
Dzi´kujemy serdecznie uczestnikom naszych lekcji za to, ˝e dzielà si´ swoimi myÊlami i spostrze˝eniami. Jest to dla nas ogromne
bogactwo i inspiracja do przysz∏ych dzia∏aƒ.

BIBLIOTEKA ZAPRASZA W GRUDNIU:
DKK W GRUDNIU
Zapraszamy do Biblioteki G∏ównej osoby
doros∏e na poniedzia∏kowe spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksià˝ki (g. 12.00). Najbli˝sze
spotkania klubu:
• 3.12.2012 „PL-boy” Marcin Szczygielski,
• 10.12.2012 „Houston, mamy problem” Katarzyna Grochola,
• 17.12.2012 „Trociny” Krzysztof Varga.
OTWARTA LEKCJA HISTORII
ZE S¸AWOMIREM KOPREM
Zapraszamy na literackà
ods∏on´ cyklu Otwarte Lekcje
Historii 6.12.2012 g. 18.30.
GoÊciem spotkania b´dzie
S∏awomir Koper – pisarz
i historyk, autor ksià˝ek: „Tajemnice i sensacje Êwiata antycznego”, „˚ycie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej”, „Kobiety w∏adzy PRL”.
W swoich publikacjach S∏awomir Koper
przedstawia histori´ w kontekÊcie ˝ycia prywatnego i codziennego oraz obyczajowoÊci
charakterystycznej dla danej epoki. Wychodzi
z za∏o˝enia, „˝e ˝ycie prywatne, z jego
wszystkimi sk∏adnikami jest istotnà cz´Êcià
biografii ka˝dego cz∏owieka. A polityk czy artysta ukazany «w szlafroku i kapciach» zyskuje tylko na autentycznoÊci”. Wst´p wolny.
SPOTKANIE Z AGATÑ TUSZY¡SKÑ
W grudniu zapraszamy do Biblioteki
G∏ównej na spotkanie z Agatà Tuszyƒskà
(18.12.2012, godz. 18.30). Podczas wieczoru odb´dzie si´ promocja najnowszej ksià˝ki
autorki „Tyrmandowie. Romans amerykaƒski”. Spotkanie poprowadzi Dorota Malinowska-Grupiƒska.
Agata Tuszyƒska – pisarka, poetka, reporta˝ystka, historyk teatru. Autorka m.in. biografii Marii Wisnowskiej, Ireny Krzywickiej, Isaaca
Bashevisa Singera, Wiery Gran. Wst´p wolny.

GRAMY LITERATUR¢ – BYCZEK FERNANDO
16 listopada 2012 zaprosiliÊmy drugie klasy
ze SP Nr 171 i SP Nr 172 na warsztaty muzyczno-literackie. Spotkanie dotyczy∏o ksià˝ki
„Byczek Fernando”
Munro Leafa – znanej opowieÊci o byczku, który zamiast
braç udzia∏ w walkach w Madrycie,
05-077 Warszawa
wola∏ wàchaç kwiatki pod swoim ulubioul. Mahoniowa 4
nym drzewem. Zatel. 22 773 15 68
j´cia poprowadzi∏a
animatorka – Mar535 333 753
celina Sowa, towarzyszy∏ jej gitarzysta
licencja nr 0513/06
Stefan Narojek.

Justyna Kwiatkowska

Biuro Księgowe
Ewa Gadomska
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Kàcik bibliofila
˚ycie prywatne
elit artystycznych Drugiej
Rzeczypospolitej
S∏awomir Koper
W ksi´garniach, ale
i oczywiÊcie w naszej
bibliotece, pojawi∏o si´
w ostatnim czasie par´
ciekawych pozycji pana S∏awomira Kopera.
Pan Koper jest historykiem, absolwentem Wydzia∏u Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich ksià˝kach opisuje ró˝ne

Qlturka

okresy dziejów naszego kraju, ale niewàtpliwie najbardziej zafascynowany jest czasem
Drugiej Rzeczypospolitej, okreÊlajàc go jako
wyjàtkowo wdzi´czny. Autor przekonuje nas,
i˝ ˝adna epoka w historii Polski nie zanotowa∏a „podobnej eksplozji talentów i to praktycznie w ka˝dej dziedzinie”. Znajdziecie tu Paƒstwo tematy ró˝ne: po trochu o zwyk∏ej, codziennej egzystencji znakomitych skamandrytów z ich mi∏oÊciami, zwiàzkami, ale i problemami, narkomanià, alkoholizmem, czy te˝
odmiennymi preferencjami seksualnymi.
W owym klimacie przybli˝ona zostaje nam
twórczoÊç takich znakomitoÊci jak m.in.: ˚eromski, Na∏kowska, Tuwim, Witkacy, a tak˝e
aktorstwo Jaracza, Ordonki, Zuli Pogorzelskiej, Smosarskiej i wielu innych. Polecam!

sta historia o m∏odzieƒczej przyjaêni. Eli
jest bowiem wieloletnim wampirem, który
nie ma nic wspólnego
z milutkim Edwardem
z sagi „Zmierzch”. Jest
bezwzgl´dna, a swojego opiekuna zmusza
do mordowania za nià m∏odych ch∏opców
i przynoszenia jej krwi w kanistrach. Nie ma te˝
oporów przed samodzielnym zdobywaniem
po˝ywienia i wykorzystywaniem do tego nie
tylko nieprzeci´tnych zdolnoÊci, ale te˝ swojego na pozór niewinnego wyglàdu, na który ∏atwo nabierajà si´ przypadkowi przechodnie.
Inaczej traktuje tylko Oskara, przed którym
przez d∏ugi czas ukrywa swojà to˝samoÊç.
Poza podj´ciem tak trudnych tematów jak szkolna przemoc fizyczna i psychiczna, której doznaje Oskar,
rozwód jego rodziców czy
wreszcie trudy bycia „innym”,
film dostarcza te˝ wra˝eƒ
wielbicielom kina grozy. Re˝yser Tomas Alfredson doskonale buduje napi´cie, nie stosujàc przy tym tanich chwytów jak przys∏owiowy wyskakujàcy zza rogu potwór. Nie
boi si´ te˝ niezb´dników
strasznego kina oraz nie ∏agodzi ani postaci Eli, ani jej relacji z Oskarem
bàdê jego ze szkolnymi kolegami. Nie ma
obaw przed pokazaniem krwi, która nie jest
nam serwowana po serii zbli˝eƒ i muzycznych
ostrze˝eƒ tylko prosto z mostu, m∏odzieƒczej
nagoÊci czy te˝ perwersyjnego zadowolenia
z przemocy i zemsty. Mamy tu wi´c naprawd´
udane po∏àczenie mi∏osnej historii, podj´cia
tematów tabu oraz horroru. JeÊli zatem ktoÊ
szuka dramatu, przy okazji ma sposobnoÊç
przekonaç si´ do kina grozy, jeÊli ktoÊ szuka ki-

Szwedzka mieszanka
romansu i grozy
POZWÓL MI WEJÂå
re˝. Tomas Alfredson
Na ekrany polskich kin
w∏aÊnie wesz∏a ostatnia
cz´Êç sagi „Zmierzch”, która po raz pierwszy zaproponowa∏a nam wampira,
który nie morduje, nie wykazuje nawet zbytnich rozterek z tym zwiàzanych (tak jak w „Wywiadzie z Wampirem” i dalszych ekranizacjach ksià˝ek Anne Rice), a dodatkowo b∏yszczy, zamiast p∏onàç, w s∏oƒcu. I mo˝e nawet nie czepialibyÊmy si´ innowacyjnego podejÊcia do wampirycznego tematu,
ale ca∏oÊci po prostu nie da si´ oglàdaç – jest to
zwyczajne romansid∏o, które pretenduje do bycia czymÊ troch´ bardziej mrocznym, niestety
– bez skutku. Nie mówi´ tu jednak, ˝e film
o wampirach zawsze musi byç czystym horrorem, aby by∏ dobry. Jako przyk∏ad niech pos∏u˝y
szwedzkie „Pozwól mi wejÊç” z 2008 roku.
Na poczàtku warto wspomnieç, ˝e filmu tego nie nale˝y myliç z amerykaƒskim remakiem
z 2010 roku, który w Polsce ma ten sam tytu∏
(po angielsku istnieje drobna ró˝nica: szwedzka wersja to „Let the right one in”, a zaoceaniczna to po prostu „Let me in”). Weêmy
pod lup´ tylko orygina∏, jako ˝e adaptacja
ksià˝ki Johna Ajvide Lindqvista uda∏a si´ Szwedom du˝o lepiej. Fabu∏a skupia si´ na relacji
wyalienowanego dwunastoletniego ch∏opca,
Oskara, oraz nieco dziwacznej dziewczynki
w jego wieku, Eli, która razem z du˝o starszym
panem zamieszka∏a w∏aÊnie obok g∏ównego
bohatera. Jako dwójka odmieƒców szybko
znajdujà wspólny j´zyk, jednak nie jest to pro-
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Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Puzo M. – Omerta
2. Mahfuz N. – Pensjonat Miramar
3. Giffin E. – Pewnego dnia

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Stanecka Z. – Zosia i dentysta
2. Nadeau N. – KajtuÊ. Wyprawa na
zakupy

Literatura popularnonaukowa:
1. Koper S. – ˚ycie prywatne elit artystycznych Drugiej Rzeczypospolitej
2. Eagleman D. – Mózg incognito

Iza Zych

na grozy, dostanie przy okazji kilka przemyconych trudnych, a zarazem wa˝nych wàtków.
Dodatkowo film jest na wskroÊ skandynawski, co ma wiele zalet. Jest prosty, nie budowany na typowo hollywoodzkich chwytach (jak
tàpni´cia w muzyce towarzyszàce przera˝ajàcym sytuacjom – one same w sobie sà przera˝ajàce, muzyka nie musi nas utwierdzaç w tym,
˝e dany bohater zaiste podrzyna innemu gard∏o), do bólu szczery i oszcz´dny. Gra aktorska
równie˝ jest godna podziwu – wierzymy we
wszystko, co dzieje si´ na ekranie (no, mo˝e
poza wampirami). Nie ma tu nadgrywania oraz
sztucznoÊci (nawet u dzieci!). WiarygodnoÊci
historii dodaje na pewno fakt, ˝e na ekranie nie
pojawiajà si´ celebryci, ale ma∏o znane twarze
naprawd´ zdolnych ludzi.
Film pozwala nam te˝ zag∏´biç si´ na chwil´ w klimat minionych lat osiemdziesiàtych, zarówno poprzez stroje, muzyk´, jak
i historyczne odwo∏ania.
JeÊli wi´c chcecie zrobiç
sobie wieczór z wampirycznymi filmami, nie idêcie do kina na „Zmierzch:
Przed Âwitem”. Najlepiej
zostaƒcie w domu ze znajomymi, zgaÊcie Êwiat∏a
i w∏ó˝cie do odtwarzacza DVD p∏yt´ z „Pozwól
mi wejÊç”. Je˝eli zostanie
wam troch´ czasu, mo˝ecie poÊwi´ciç chwil´
na obejrzenie amerykaƒskiej wersji, która
w sumie jest bardzo podobna do szwedzkiej,
ale, no có˝, po prostu amerykaƒska. Dlatego
mo˝e zostaƒmy przy kinie europejskim
i wreszcie nale˝ycie je doceƒmy. Bo ostatnio
z tym coraz gorzej, kiedy wszyscy zwracajà
g∏owy w stron´ Hollywood.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Oto nasi kolejni najm∏odsi sàsiedzi. Ich
rodzicom, a tak˝e rodzicom wszystkich
innych weso∏owskich maluchów, ˝yczymy wiele radoÊci. A wy, Drogie Maleƒstwa, witajcie wÊród nas! RoÊnijcie zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla swoich rodziców.
Mieszkacie w malowniczo po∏o˝onej dzielnicy, wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na Was spore
grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

Witajcie
wÊród
nas

Oskar Borowski

KrzyÊ Jaczewski

Zapraszamy do publikacji zdj´ç najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Nieposiadajàcym
Urodzi∏ si´ 9 sierpnia 2012 r.
Urodzi∏ si´ 23 maja 2012 r.
portretu nowo narodzonego maleƒstwa nasz sponsor, firma Foto-OSKAR, wykona takie
Waga: 3450 g, wzrost 57 cm.
Waga: 3120 g, wzrost 56 cm.
zdj´cie za darmo! Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10
Brat Nikodema.
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 18 grudnia 2012 r.

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

Polski sport przed wojnà
Po historycznà ksià˝k´ o sporcie raczej nie
si´gn´∏abym tak po prostu, bo nie lubi´ niekoƒczàcego si´ ciàgu dat z suchymi opisami
przyporzàdkowanych im wydarzeƒ, a z tym
w∏aÊnie kojarzà mi si´ publikacje historyczne. Ale kiedy autorem jest mieszkaniec naszej dzielnicy, warto zawiesiç literackie przyzwyczajenia i poznaç bli˝ej to, o czym piszà
sàsiedzi. Tym sposobem zapozna∏am si´
z ksià˝kà Krzysztofa Szujeckiego pt. „˚ycie
sportowe w Drugiej Rzeczypospolitej”.
Choç Êledzenie kszta∏towania si´ struktur
organizacyjnych polskiego sportu w latach 1918–1924 i powstawania
kolejnych zwiàzków sportowych w póêniejszym okresie nie by∏o dla
mnie pasjonujàce, to ju˝ dalsze rozdzia∏y potrafià zaciekawiç czytelnika licznymi ciekawostkami i cz´sto pojawiajàcymi si´ cytatami z ówczesnej prasy – polskiej i zagranicznej – i ze wspomnieƒ zawodników
bioràcych udzia∏ w tamtych wydarzeniach. Towarzyszàce im zdj´cia
dope∏niajà ca∏oÊci i pozwalajà jeszcze lepiej poczuç atmosfer´ zawodów sportowych okresu mi´dzywojennego. Na ich tle poznajemy sylwetki czo∏owych polskich sportowców, w tym takich legendarnych postaci jak Janusz Kusociƒski czy Jadwiga J´drzejowska.
Zgodnie z podtytu∏em ksià˝ki – „Sukcesy. Ciekawostki. Sensacje”

Rodzice – dzieciom: Kol´dy Êwiata

– nie zabrak∏o ˝adnego z tych elementów. Ale opisane sà równie˝ pora˝ki – zarówno te, które wynikn´∏y z czysto sportowych przyczyn, jak
i przegrane niesprawiedliwe, wàtpliwe, ukartowane. Jednak mimo tak
ró˝norodnych kolei losu i trudnych poczàtków polskiego sportu, znajdujàcy si´ na koƒcu ksià˝ki wykaz medali sportowców z kraju nad Wis∏à (m.in. kompletna lista polskich medalistów mistrzostw Europy i mistrzostw Êwiata z okresu 1925–1939, zestawienie autorskie nigdzie
wczeÊniej nie publikowane) zajmuje kilka stron, co najlepiej Êwiadczy
o wytrwa∏oÊci i determinacji naszych zawodników.
Hanna Kowalska

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

Mieszkanie 62 m2 + garaż 13 m2
za cenę 355 000 zł
Stan deweloperski

Niepubliczne Przedszkole Our Preschool serdecznie zaprasza
na uroczysty koncert Êwiàteczny „Rodzice – dzieciom: Kol´dy Êwiata”.
Koncert odb´dzie si´ 20 grudnia o godz. 16.30 w sali widowiskowej przedszkola przy ul. Pi∏sudskiego 73 w Weso∏ej. Wst´p wolny.
W programie kol´dy Êwiata wykonane przez rodziców naszych
przedszkolaków przy wsparciu profesjonalnych muzyków. Zapraszamy ca∏e rodziny! Mamy nadziej´, ˝e si´ spotkamy, by pi´knie wejÊç
w atmosfer´ Bo˝ego Narodzenia. Niech ten koncert b´dzie naszymi
najlepszymi ˝yczeniami i prezentem na nadchodzàce Êwi´ta!
Zespó∏ Our Preschool
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Zielony P∏omieƒ
Ârodowisko 44
Harcerstwo pojawi∏o si´ na terenie Starej Mi∏osny ju˝ w 1998 r., gdy powsta∏a pierwsza m´ska dru˝yna. Przez nast´pne lata rozszerzaliÊmy
swojà dzia∏alnoÊç i obecnie dzia∏amy nie tylko
na osiedlu, ale równie˝ w Weso∏ej i Zakr´cie,
a w sk∏ad szczepu wchodzi aktualnie 6 dru˝yn,
w tym dwie gromady zuchowe. W ciàgu roku organizujemy wyjazdy na obozy, akcje zarobkowe,
jak i dzia∏amy na rzecz lokalnej spo∏ecznoÊci.
W najbli˝szym czasie jedziemy na Ukrain´, w celu odwiedzenia Polaków mieszkajàcych na
wschodzie w ramach Akcji Paczka.

miejsca i poznaç nowe kole˝anki, napisz na adres
44mdhkasjopea @gmail.com.
Czuwaj!
Dru˝ynowa
pwd. Zuzanna Porzeziƒska w´dr.
***
44 Warszawska Dru˝yna Harcerzy „Kedyw”
dzia∏a w centralnej cz´Êci Weso∏ej. Do dru˝yny nale˝y g∏ównie m∏odzie˝ z SP nr 171 w Weso∏ej, ale

Kontakt – pwd. Tomasz Mileszyk HO
tomekmileszyk@gmail.com
kom. 604 162 590

wià, a jednoczeÊnie coÊ z nich po˝ytecznego
wynoszà. Niesamowita atmosfera zbli˝a do siebie wszystkie druhny. Ca∏à tà pracà kieruje dru˝ynowa, samarytanka Agnieszka Koz∏owska.
To w∏aÊnie do niej nale˝y si´ zg∏osiç w pierwszej kolejnoÊci, w razie ch´ci do∏àczenia do dru˝yny. Agnieszka dost´pna jest pod numerem telefonu: 606-391-735 oraz adresem mailowym
gusia.k@wp.pl. Wi´cej o nas mo˝na poczytaç
na stronie 44archandraja.wordpress.com.
***
44 Warszawska Dru˝yna Harcerzy „Stanica”
dzia∏a na osiedlu Stara Mi∏osna w dzielnicy Weso∏a w Warszawie. Do dru˝yny ucz´szcza m∏odzie˝ z trzech Szkó∏ Podstawowych: nr 173 im.
Górników Polskich, nowo powsta∏ej nr 353
i Szko∏y Podstawowej w Zakr´cie im. Cypriana Kamila Norwida oraz z Gimnazjum nr 119.

***
44 Mazowiecka Dru˝yna Harcerek „Kasjopea”
im. Danuty Siedzikówny „Inki”
jest te˝ u nas kilka osób z SP nr 3 w Sulejówku,
a tak˝e z kilku ró˝nych gimnazjów i liceów. Nasza
dru˝yna, wywodzàca si´ ze „Stanicy”, w tym roku
obchodzi∏a swoje 5-lecie. Goràco zach´camy
wszystkich ch´tnych ucz´szczajàcych do co najmniej 5 klasy podstawówki do do∏àczenia do nas!

Nasza dru˝yna dzia∏a na terenie Weso∏ej Centrum przy Szkole Podstawowej nr 171 im. Stanis∏awa Staszica. Harcerkà w naszych szeregach
mo˝e zostaç ka˝da dziewczynka, która chodzi minimum do 4 klasy szko∏y podstawowej. Oprócz
cotygodniowych zbiórek zast´pów jeêdzimy
na obozy, zimowiska czy te˝ biwaki, prze˝ywajàc
niesamowite przygody. Dru˝yna dzia∏a w ramach
wolontariatu, np. akcja zbierania nakr´tek wymienianych w póêniejszym czasie na turnus rehabilitacyjny dla chorej dziewczynki, opieka nad zapomnianymi grobami na weso∏owskim cmentarzu, czy te˝ pomoc w nauce dzieciom z rodzinnego domu dziecka w Weso∏ej. JeÊli chcia∏abyÊ
prze˝yç niesamowite chwile, zobaczyç ciekawe

Dru˝ynowy pwd. Krzysztof Korobczuk HO
tel. 516 181 251
krzysiek.korobczuk@gmail.com
strona: kedyw44.zhr.pl
***
Nasza dru˝yna, 44 Mazowiecka Dru˝yna Harcerek „Archandraja” im. El˝biety Zawackiej

Dru˝ynowy pwd. Hubert Zieliƒski HO
tel. 696 297 094
e-mail h.zielinski@zhr.pl
***
44 WGZ „Stra˝nicy Pó∏nocy” ju˝ od roku dzia∏a na terenie Starej Mi∏osny. Do gromady ucz´szczajà przede wszystkim osoby ze szko∏y podstawowej nr 173 i 353, ale nie ograniczamy swej

„ZO” dzia∏a ju˝ ponad 13 lat w Starej
Mi∏oÊnie i Zakr´cie.
Ka˝dego wrzeÊnia
do∏àcza do nas kilkanaÊcie dziewczynek
w wieku ok. 11–12
lat. W ciàgu roku harcerskiego (który de
facto pokrywa si´
z rokiem szkolnym)
dziewczynki na zbiórkach w zast´pach
uczestniczà w zaj´ciach, podczas których dobrze si´ ba-
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Dru˝yna odnosi liczne sukcesy w Choràgwi Mazowieckiej – 3 miejsce w Turnieju Êw. Jerzego
oraz 3 miejsce w Turnieju Dru˝yn LeÊnych.
W przysz∏ym roku w kwietniu Stanica b´dzie
Êwi´towaç XV-lecie, o którym na pewno jeszcze
us∏yszycie. Wszystkich ch´tnych serdecznie zapraszamy w nasze szeregi!

dzia∏alnoÊci tylko do tych szkó∏. W tym roku
wzi´liÊmy udzia∏ w wielkim zlocie o tytu∏ Najdzielniejszej Gromady Mazowsza. Zapraszamy
do naszych szeregów wszystkich ch´tnych ch∏opaków z klas 1–3. Czekamy na Was.
Kontakt: pwd. Tomasz Mileszyk HO
tomekmileszyk@gmail.com
kom. 604 162 590

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Nasta∏a pora roku, w której uciekamy myÊlami do ciep∏ych krajów. Nie zawsze za naszymi
marzeniami mo˝e podà˝yç nasze cia∏o. Jest
jednak w Weso∏ej takie miejsce, które bez koniecznoÊci wyjazdu na rajskie wyspy umo˝liwi
nam prawdziwy relaks we wn´trzach rodem ze
s∏onecznej Italii. To Villa Park Weso∏a – nie
tylko obiekt konferencyjno-hotelowy, ale te˝
wspania∏a restauracja oraz atrakcyjne wellness
& SPA o bogatej ofercie i przyst´pnych cenach.

Klasyczne zabiegi takie jak masa˝e, manicure czy zabiegi kosmetyczne na twarz, to tylko
cz´Êç proponowanych przez SPA przyjemnoÊci.
Kompleksowe rytua∏y o kuszàcych nazwach
„Czekoladowe szaleƒstwo” czy „Orientalny do-

tyk” rozpieszczà nie tylko cia∏o, ale tak˝e
i zmys∏y. Zwolennicy aktywnego wypoczynku z pewnoÊcià polubià Fitness Park
– kameralna si∏ownia i basen z klimatycznymi freskami na Êcianach zach´cà do çwiczeƒ nawet najbardziej wymagajàcych goÊci. W grocie solnej odetchniemy krystalicznie czystym powietrzem, a w saunie
rozgrzejemy zm´czone po çwiczeniach
mi´Ênie. Dla osób poszukujàcych odpoczynku i regeneracji organizowane sà weekendowe pobyty SPA („Love Story”, „Lejdis”,
„SPA de Luxe dla Dwojga”), podczas których od piàtkowego do
niedzielnego popo∏udnia mo˝na korzystaç z dobrodziejstw
strefy wellness & SPA, majàc zagwarantowany nocleg i wy˝ywienie All Inclusive.
Sale restauracyjne: Trattoria,
Oran˝eria i Kafeteria kuszà ciekawà aran˝acjà, zapachami wyjàtkowych potraw, a przede wszystkim niepowtarzalnym klimatem, jaki panuje w ka˝dej z nich.
Dania proponowane przez Szefa Kuchni sprostajà najbardziej wyszukanym gustom i wymaganiom. Nacieszà zmys∏y niejednego smakosza

poszukujàcego nowych doznaƒ. Propozycjà
godnà uwagi sà Niedzielne Obiady Rodzinne
ze specjalnym menu dla dzieci i interesujàcymi
animacjami, które zachwycà nasze pociechy.
W codziennym zabieganiu rzadko kiedy mo˝na celebrowaç wspólny posi∏ek, warto wi´c
nadaç niedzieli charakter ma∏ego rodzinnego
Êwi´ta i udaç si´ z najbli˝szymi do nieodleg∏ej,
bo zlokalizowanej przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 89, restauracji w hotelu Villa Park Weso∏a.
JeÊli nie macie jeszcze planów na Sylwestra,
Êledêcie stron´ www.villaparkwesola.pl
oraz profil na Facebooku, wkrótce pojawi si´
tam ciekawa propozycja, a tak˝e atrakcyjny
konkurs...
Hanna Kowalska
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Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz tutaj

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Âpiewajàce Robusiaki
nagra∏y p∏yt´ pt. „Weseli anieli”
Zima to okres mroêny, czasem ponury,
lecz nie w Niepublicznym Przedszkolu
„RobuÊ”! Tutaj zawsze sp´dzamy czas
w ciekawy sposób.
To miejsce, w którym dzieci sà szcz´Êliwe
i bardzo kreatywne. W∏aÊnie t´ ostatnià cech´
wykorzystaliÊmy i po raz kolejny wydaliÊmy
p∏yt´ – tym razem o tematyce Êwiàtecznej.
Przedszkole w listopadzie zamieni∏o si´
w studio nagraƒ, mali
artyÊci mogli poczuç
si´ jak prawdziwe
gwiazdy, wchodzàc
do magicznego pokoju, w którym znajduje
si´ wiele interesujàcych urzàdzeƒ. Dzieci
bez problemu wczu∏y
si´ w rol´ i zak∏adajàc
s∏uchawki, po prostu
Êpiewa∏y, by∏a to ciekawa przygoda nie tylko dla dzieci, ale i dla nauczycieli, gdy mogliÊmy obserwowaç, jak nasi wychowankowie
odnoszà sukces.

Naszym celem by∏o uwiecznienie niezwyk∏ych talentów wokalnych podopiecznych „Robusia”. U nas ciàgle odkrywamy nowych potencjalnych idoli.
˚al nam, ˝e niektóre z tych talentów mog∏yby zostaç nigdy nie odkryte. Dlatego
nagraliÊmy p∏yt´ pt. „Weseli Anieli” i mamy nadziej´, ˝e nie po raz ostatni realizujemy projekt zwiàzany z nagraniem
naszych Robusiaków.
Wszystkie dotychczasowe p∏yty powsta∏y
pod kierownictwem pani
Renaty Struzik, która
w naszym przedszkolu
prowadzi zaj´cia z umuzykalnienia.
Premiera p∏yty przewidziana jest w po∏owie
grudnia tego roku, serdecznie
zapraszamy.
W nagraniu udzia∏ wzi´∏y
dzieci z wszystkich grup. W tym roku Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia b´dziemy sp´dzaç, s∏uchajàc
p∏yty z kol´dami nagranymi przez nasze dzieci.

Przedświąteczny
szok cenowy
w Metamorfoza Day Spa.

Usługa czesania
i strzyżenia – 35%
Oferta ważna od 24.11.2012 r do końca grudnia 2012.

ul. Trakt Brzeski 62,
05-077 Warszawa-Wesoła
tel. 22 763-20-90

www.metamorfoza-spa.pl
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Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia to
czas, kiedy odnajdujemy w sobie radoÊç dziecka, zachwyt Êwiàtecznie
udekorowanym drzewkiem, wzruszenie podczas ∏amania si´ op∏atkiem. Niech te emocje nami zaw∏adnà, uczynià ten czas wyjàtkowym,
pe∏nym samych dobrych odczuç.
Wszystkim czytelnikom ˝yczymy
Weso∏ych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia.
Dyrekcja i w∏aÊciciele
Niepublicznego Przedszkola
„RobuÊ”
mgr Beata Chalecka – nauczyciel

Aby intensywne przygotowania do Świąt
przełamać chwilami relaksu, proponujemy
Państwu zabiegi w atrakcyjnych cenach:
1 grudnia: Zabieg z kwasami Purles –10%
3 grudnia: Wybrany zabieg na twarz THALGO –10%
4 grudnia: Wybrany zabieg na ciało ORGANIQUE –10%
5 grudnia: Depilacja laserowa –15%
6 grudnia: Rekonstrukcja włosów JOICO –10%
7 grudnia: Przy manicure klasycznym – paraﬁna GRATIS
8 grudnia: Wybrany masaż –15%
10 grudnia: Kąpiel Kleopatry w kozim mleku –15%
11 grudnia: Przy koloryzacji włosów – lakierowanie paznokci GRATIS
12 grudnia: Wybrany zabieg na ciało –10%
13 grudnia: Mikrodermabrazja –10%
14 grudnia: Masaż kamieniami –10%
15 grudnia: Peeling na ciało –10%
17 grudnia: Do każdego zabiegu na twarz – henna i regulacja GRATIS!
18 grudnia: Opalanie natryskowe –10%
19 grudnia: Wybrany masaż –15%
20 grudnia: Pedicure SPA –10%
21 grudnia: Mezoterapia –10%
22 grudnia: Manicure Spa –10%
24 grudnia: Kosmetyki marki ORGANIQUE –5%.
* Oferta przedświąteczna nie łączy się z aktualnymi promocjami oraz pakietami.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Sielsko, anielsko...
„Ludzie, nauczcie si´ Êpiewaç i taƒczyç,
bo Anio∏owie w niebie
nie b´dà wiedzieç, co z Wami zrobiç.”
Âw. Augustyn
Tak naprawd´ najlepiej rozpoczàç takà nauk´ od ma∏ego, tak jak dzieci z ChrzeÊcijaƒskiego Artystycznego Klubu Malucha „Anio∏ek”.
Na co dzieƒ jest tu mnóstwo Êpiewu, muzyki i taƒca, a co dopiero wtedy, gdy jest ku temu specjalna okazja! Pani dyrektor placówki
jest muzykiem i bardzo dba o to, by takich
okazji nie brakowa∏o.
Ostatnio w „Anio∏ku” odby∏ si´ huczny Bal
Anielski. By∏ on okazjà nie tylko do wspólnej
zabawy i radosnego zm´czenia, ale tak˝e do
szaleƒstwa kostiumowego. Dzieciaki, jak na
bal anielski przysta∏o, wystàpi∏y w przebraniach anio∏ów, i trzeba przyznaç, ˝e by∏y same
sobà zachwycone, patrzàc i w lustro, i na
wspó∏uczestników zabawy.
Królowa∏y: biel, srebro, z∏oto i b∏´kit; pióra, skrzyd∏a, aureole. Nie zabrak∏o te˝ du˝ych anio∏ów, na bal zostali zaproszeni równie˝ rodzice ma∏ych „anio∏ków”, oczywiÊcie
tak˝e w tematycznych przebraniach. Jak˝e
mi∏o by∏o maluchom widzieç mam´ z iÊcie
anielskimi w∏osami, jak˝e ∏atwo by∏o wierzyç, ˝e tata ze skrzyd∏ami to naprawd´
Anio∏ – nie cz∏owiek!
W rajskiej atmosferze i niebiaƒskiej scenerii,
o którà zadba∏a anielska (i nie tylko od Êwi´ta!)
kadra, gdzieÊ znikn´∏y niesforne maluchy, nasze

ma∏e urwisy i rozrabiaki dnia
powszedniego. Wszystkie zamieni∏y si´ pod wp∏ywem
chwili w bezproblemowe Êwi´toszki ☺ !
Taƒcom i Êpiewom, zabawom i konkursom
nie by∏o koƒca, a nasi milusiƒscy nie wykazywali oznak zm´czenia.
Widzàc, jak taƒczà i bawià si´ z radoÊcià,
mo˝na by∏o wyobraziç sobie, ˝e tak w∏aÊnie
„wszyscy Êwi´ci balujà w niebie, z∏oty sypie
si´ kurz...”.
OczywiÊcie, jak przysta∏o na Artystyczny
Klub Malucha, na chwil´ wszyscy stali si´ artystami. Dzieci wraz z rodzicami zabrali si´ do
wykonania przepi´knego anio∏a. Anio∏ów nigdy dosyç, gdy˝ ka˝dy ma jakieÊ ciekawe zadanie w rodzinie.
Za trud przygotowania personel otrzyma∏
najpi´kniejsze podzi´kowanie – zadowolenie
dzieci i satysfakcj´ rodziców. Mo˝na si´ spodziewaç, ˝e taki anielski bal zostanie
w „Anio∏ku” powtórzony.
Tym bardziej, ˝e jest Êwietnà alternatywà
i kontrà dla zalewajàcej nas fali spirytyzmu
i êle poj´tej zabawy Halloween. Zdecydowanie bezpieczniej i przyjaêniej czu∏y si´ dzieci
w otoczeniu „Niebieskich Pos∏aƒców” i „Wys∏anników Boga”, ni˝ wÊród wiedêm, duchów i Êwiecàcych dyƒ z krzywymi uÊmiechami! Brrr...
Zgodnie z przes∏aniem ChrzeÊcijaƒskiego
Artystycznego Klubu Malucha naszym domem
jest Niebo i tam chcemy prowadziç nasze
dzieci, tak˝e przez zabaw´ i taniec.
Anna Grajewska – mama Madzi

Rajd Niepodleg∏oÊci w SSP 12
W Spo∏ecznej Szkole Podstawowej nr 12 im.
Emanuela Bu∏haka od jakiegoÊ czasu poszukujemy najodpowiedniejszej formy obchodzenia
Êwi´ta Dnia Niepodleg∏oÊci. PrzygotowywaliÊmy rajdy w terenie, wspó∏pracowaliÊmy
z Jednostkà Wojskowà w Weso∏ej. Tradycyjnie
przygotowaliÊmy obchody Êwi´ta i w tym roku. Tradycyjnie, ale nie tak samo.
W czwartek 8 listopada odby∏ si´ w szkole
Rajd Niepodleg∏oÊci, w którym na posterunkach uczniowie „sprawdzali” innych uczniów.
Zacz´∏o si´ o 8.30 podzieleniem uczniów na
„rodzinki”, w których starsi uczniowie opiekowali si´ m∏odszymi. Poczàtkowo wyglàda∏o to
troch´ chaotycznie. I zauwa˝y∏em obawy rodziców, którzy widzieli ten moment. Jednak
bardzo szybko utworzy∏y si´ grupy gotowe
do dzia∏ania. Nauczyciele w tym dniu byli tylko pomocnikami.
Rodzinki na terenie szko∏y odwiedza∏y posterunki, w których sprawdza∏y swojà wiedz´
i umiej´tnoÊci. Na poczàtek wszyscy uczestni-

czyli w Festiwalu PieÊni Patriotycznej. Na innych posterunkach uczniowie przygotowali
legendy polskie w brawurowych przedstawieniach, pokazywali miejsca historyczne
na naszym terenie. Rodzinki przesz∏y podstawowe szkolenie wojskowe, czyli musztr´.
Jednym z zadaƒ by∏o przedstawienie wylosowanej scenki historycznej, by∏a te˝ mo˝liwoÊç
odpisania na list, który przys∏a∏a do uczestników postaç z tamtych czasów.
Dzieci jedzàce Êniadanie w swoich grupach
wyglàda∏y jak odpoczywajàce Legiony. Bezcenny widok.
Na jednym ze stanowisk o nazwie Gra Zaborowa, mo˝na by∏o poczuç, jak to by∏o pod
zaborem. Zresztà ca∏oÊç by∏a pomyÊlana jako
gra. Jeszcze tylko test historyczny i dopasowanie postaci do opisów i karta grupy wype∏niona. Pora na w pe∏ni zas∏u˝ony obiad.
Najlepsza grupa w nagrod´ jedzie do Pa∏acu
Prezydenckiego.
Cezary Kielczyk

Dzieƒ Dobrego
Jedzenia
16 listopada 2012 r. obchodziliÊmy w Szkole Podstawowej 353 Dzieƒ Dobrego Jedzenia. Celem akcji by∏o uÊwiadamianie m∏odym ludziom, jak wa˝nà sprawà jest przestrzeganie zasad zrównowa˝onej diety.
Z badaƒ wynika, ˝e coraz wi´ksza liczba
spo∏eczeƒstwa polskiego cierpi na ró˝ne schorzenia zwiàzane z uk∏adem pokarmowym.
Szacuje si´, i˝ nawet co czwarty Polak ma problemy z cukrzycà. Jednak to nie jest jedyne zagro˝enie zwiàzane z nieprzestrzeganiem zasad w∏aÊciwego od˝ywiania si´. Coraz cz´Êciej obserwuje si´ problemy z oty∏oÊcià u bardzo m∏odych ludzi. Stres, nieprzestrzeganie
zasad diety zrównowa˝onej i obecnoÊç bakterii chorobotwórczych Helicobacter pylori sà
najcz´stszà przyczynà wrzodów ˝o∏àdka.
WczeÊnie zacz´ta edukacja prozdrowotna naszych dzieci jest w stanie zapobiec wi´kszoÊci
chorób zwiàzanych zarówno z uk∏adem pokarmowym, jak i krwionoÊnym.
Szko∏a Podstawowa nr 353 bardzo aktywnie
w∏àczy∏a si´ w akcj´ Dnia Dobrego Jedzenia,
którego has∏em by∏o „Drugie Êniadanie do szko∏y”. Na lekcjach przyrody poprzedzajàcych ten
szczególny dzieƒ wyjaÊnialiÊmy naszym dzieciom, na czym polega dieta zrównowa˝ona i czemu tak wa˝ne jest przestrzeganie jej zasad. PrzekonywaliÊmy, i˝ to dzi´ki w∏aÊciwej diecie bogatej w b∏onnik i witaminy jesteÊmy w stanie regulowaç prac´ naszego uk∏adu pokarmowego, zapobiegajàc licznym schorzeniom. T∏umaczyliÊmy, jak wa˝ne jest spo˝ywanie du˝ej
iloÊci cukrów, ale nie tych wyst´pujàcych w s∏odyczach, lecz zjadanych wraz z pieczywem, makaronem czy ziemniakami. W trakcie godzin wychowawczych dzieci mog∏y wykorzystaç zdobytà wiedz´. Uczniowie uk∏adali jad∏ospis na ka˝dy dzieƒ tygodnia, uwzgl´dniajàc zasady diety
zrównowa˝onej. M∏odsze dzieci rozwiàzywa∏y
rebusy, zagadki, rymowanki zwiàzane z has∏em
Dnia Dobrego Jedzenia. Krótka prezentacja multimedialna „Zdrowo jem” pomog∏a usystematyzowaç zdobyte informacje, by jak najlepiej odpowiedzieç na pytania konkursowe „Wiem, co
jem”. Podsumowaniem Dnia Dobrego Jedzenia
by∏o wr´czenie przez Panià Dyrektor nagród laureatom konkursu „Wiem, co jem”. MogliÊmy
równie˝ wys∏uchaç wierszy recytowanych przez
uczniów naszej szko∏y, których tematykà by∏y
warzywa i owoce, wys∏uchaç piosenek zwiàzanych z tym szczególnym dniem i obejrzeç scenk´ prezentowanà przez uczniów na temat zasad
prawid∏owego od˝ywiania si´.
Ten dzieƒ by∏ wyjàtkowo zdrowy, kolorowy
i niesamowicie smaczny.
Magdalena Przyby∏ek
nauczyciel przyrody w SP 353
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i dokonania Marsza∏ka, stara si´ godnie reprezentowaç szko∏´ Jego imienia.
Po cz´Êci oficjalnej uczniowie poszczególnych klas przystàpili do prezentacji bohaterów walczàcych o wolnoÊç
ojczyzny. Reprezentanci,
przedstawiajàc
plakat,
opowiadali o najwa˝niejszych faktach z ˝ycia danej
postaci historycznej, a nast´pnie zawieszali swe
dzie∏a w auli. W ten sposób powsta∏a niezwyk∏a
galeria, która jeszcze d∏ugo b´dzie cennym
êród∏em wiedzy o wybitnych przedstawicielach naszego narodu. Wszyscy oni, mimo i˝
mieli ró˝ne wizje niepodleg∏ej ojczyzny, przyczynili si´ do odzyskania wolnoÊci po latach
upokorzeƒ i niedoli.

Âwi´to Szko∏y w Gimnazjum 119
Âwi´to Szko∏y w Gimnazjum 119 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego przypada
w dniu szczególnym dla wszystkich Polaków – 11 listopada. Jest to bowiem Êwi´to odzyskania przez nasz kraj niepodleg∏oÊci po 123 latach niewoli. Imi´ patrona
szko∏y, w sposób niemal˝e symboliczny,
kojarzy si´ z tym Êwi´tem.
9 listopada w gimnazjum odÊwi´tnie ubrana m∏odzie˝ uroczyÊcie obchodzi∏a najwa˝niejszy w kalendarzu szko∏y dzieƒ. By∏ on zwieƒczeniem, trwajàcego kilka tygodni, projektu:
Polscy bohaterowie w walce o wolnà Polsk´,
którego koordynatorem by∏a nauczycielka historii pani Miros∏awa Wiesio∏ek. W ramach tego przedsi´wzi´cia wszystkie klasy pierwsze
zapozna∏y si´ z dokonaniami patrona szko∏y
podczas wycieczek do Dworku Milusin w Sulejówku, uczniowie klas drugich wzi´li udzia∏
w warsztatach nt. symboli narodowych pt.
Barwy nieoboj´tne w Milusinie. W ramach
projektu odby∏ si´ równie˝ coroczny konkurs
wiedzy o Patronie, spotkanie klas drugich
i trzecich z historykiem, konkurs recytatorski
poezji patriotycznej, konkurs na najlepszy plakat o Marsza∏ku oraz konkurs wiedzy o szkole.
Widaç wi´c, ˝e projekt ten wymaga∏ od
uczniów ogromnego zaanga˝owania.
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W dniu Êwi´ta szko∏y
uczniowie, którzy wykonali najlepsze prace, z dumà
i satysfakcjà odebrali nagrody i dyplomy. W konkursie wiedzy o Patronie
Szko∏y I miejsce zaj´∏a
Aleksandra Ko∏akowska,
a II miejsce Olga Radzikowska. W konkursie na
plakat o Patronie Szko∏y
nagrodzeni zostali: Oskar Âwiderski, Kamil
Ojdana, Miko∏aj CieÊlak i Maciej Zieliƒski.
W konkursie recytacji poezji patriotycznej
I miejsce jury przyzna∏o dwóm uczennicom:
Katarzynie Biardzie, za pi´knà recytacj´
wiersza K. I. Ga∏czyƒskiego: „Piosenka o Wicie
Stwoszu” i Martynie Paluch, która przejmujàco zinterpretowa∏a utwór A. Mickiewicza:
„Âmierç pu∏kownika”. Miejsce II zaj´∏a Dominika Moƒka, a III – Aleksandra Uma. Du˝ym
zainteresowaniem uczniów cieszy∏ si´ konkurs
wiedzy o szkole. Nagrodzeni w nim zostali:
Weronika Wieczorek – I miejsce, Ma∏gorzata Cybulska – II miejsce, Hanna Smolak i Jomana Salameh – III miejsce.
Cz´Êç oficjalnà w auli rozpocz´∏o wprowadzenie sztandaru szko∏y i uroczyste odÊpiewanie hymnu narodowego.
Nast´pnie
m∏odzie˝ powita∏a
przyby∏ych
goÊci,
przedstawicieli rodziców, dyrekcj´ szko∏y,
uczniów, nauczycieli
i innych pracowników. G∏os zabra∏a pani dyrektor Ewa Tucholska. W swoich
s∏owach da∏a wyraz
dumie z tak szlachetnego Patrona szko∏y,
a tak˝e z m∏odzie˝y,
która znajàc ˝ycie

Druga cz´Êç uroczystoÊci, spektakl artystyczny, wprowadzi∏a wszystkich w nastrój pe∏en
zadumy nad trudnymi losami naszego narodu.
M∏odzie˝ klasy IIF, pod kierunkiem polonistki,
pani Hanny Grodzkiej-Figza∏, w pi´knej scenerii
recytowa∏a poezj´ patriotycznà. W tle rozbrzmiewa∏o „Requiem” Mozarta, które w przejmujàcy sposób wzmaga∏o emocje widzów.
Mamy nadziej´, ˝e dzieƒ ten by∏ zarówno
dla uczniów szko∏y, jak i nauczycieli niezwyk∏ym prze˝yciem. By∏ te˝ z pewnoÊcià solidnà
lekcjà historii, tak wa˝nà w dzisiejszym procesie kszta∏towania nowoczesnego patriotyzmu.
Urszula Szulepa, Ma∏gorzata Grzelewska

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Szko∏a Podstawowa nr 171 laureatkà

Certyfikatu Wars i Sawa!!!
Jednym z najwa˝niejszych przedsi´wzi´ç
edukacyjnych Warszawy jest program „Warszawski system wspierania uzdolnionych
WARS i SAWA”. To istotny element polityki
miasta, a tak˝e naszych szkolnych dzia∏aƒ. Kolejnym etapem budowania systemu przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy jest przyznawanie
wybranym szko∏om Certyfikatów Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA jako potwierdzenia osiàgni´cia przez te placówki po˝àdanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych.
III edycja programu – podobnie jak dwie
poprzednie – cieszy∏a si´ ogromnym zainteresowaniem warszawskich szkó∏. O tegoroczne
laury ubiega∏o si´ 79 szkó∏, a otrzyma∏o – 59,
w tym nasza szko∏a.
Z ogromnà radoÊcià mo˝emy pochwaliç

si´ sukcesami w dziedzinie promocji
uczniów zdolnych i uzyskaniem zaszczytnego Certyfikatu.

UroczystoÊç wr´czenia Certyfikatów WARS
i SAWA Prezydenta m.st. Warszawy odby∏a
si´ 8 paêdziernika w Centrum Nauki Kopernik. Jak co roku uczestniczyli w niej cz∏onkowie Kapitu∏y opiniujàcej wnioski, burmistrzowie dzielnic, przedstawiciele szkó∏ oraz warszawskiego Êrodowiska edukacyjno-kulturalnego. Honorowym goÊciem gali by∏a Prezydent Miasta Sto∏ecznego Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Z ramienia Szko∏y Podstawowej nr 171
w uroczystoÊci uczestniczy∏y dyrektor Beata
Bielska-Karwot, lider Zespo∏u Wspierania
Uzdolnionych Renata Wnukowska oraz delegatka uczniów Zuzanna Woiƒska. Imprezie towarzyszy∏ pokaz popularnonaukowy pn. „CiÊnienie, czyli 20 000 torebek cukru”.
Transmisj´ uroczystoÊci mo˝na obejrzeç
pod poni˝szym linkiem: http://www.popler.tv/
BEWarszawa.
Lider Szkolnego Zespo∏u
Wspierania Uzdolnionych

Renata Wnukowska

Spotkanie z ksià˝kà
Kontakt z ksià˝kà oznacza poznawanie
utworów literatury dzieci´cej i rozwijanie zainteresowaƒ czytelniczych, a tak˝e pozytywnie
wp∏ywa na harmonijny rozwój dziecka i kszta∏towanie w∏aÊciwych postaw. Dostosowane
do poziomu rozwoju i mo˝liwoÊci odbioru
ksià˝ki kszta∏tujà postawy spo∏eczno-moralne,

a sam kontakt z ksià˝kà
oznacza poznawanie j´zyka literackiego i poszerzanie wiedzy. Sprzyja to skupieniu uwagi, rozwojowi wyobraêni, mowy i myÊlenia oraz rozumieniu wartoÊci takich jak dobro, pi´kno, przyjaêƒ,
prawda. TreÊci dostarczane przez literatur´
wzbogacajà tak˝e ró˝ne formy dzia∏alnoÊci
dziecka, np. dzia∏ania plastyczne. Utwory literackie zach´cajà do zabaw w teatr, wyzwalajà
aktywnoÊç s∏ownà i ekspresj´, zach´cajà do s∏uchania i wspólnego czytania, a postawy bohaterów majà du˝y wp∏yw na zachowanie dzieci.
Dzieƒ 21 listopada kl. Ia i kl. 0c sp´dzi∏y
wÊród ksià˝ek w warszawskim empiku. Spotkanie prowadzi∏ Zespó∏ „Przecinek i Kropka”
pod honorowym patronatem Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Dzieci obejrza∏y kàciki
z ró˝nymi rodzajami ksià˝ek, s∏ucha∏y bajek
i dowiedzia∏y si´ jak powstaje ksià˝ka, zanim
trafi na pó∏k´ ksi´garskà. Na zakoƒczenie spotkania dzieciom wr´czono ksià˝ki i pamiàtko-

BETI

konkurs językowy!

Anin, ul. Kajki 97 pon.-pt. 11-18, sobota 10-14

Do wygrania 4x 50 zł,
zł

nagroda główna 500 zł.
zł

GALERIA ODZIEŻY DAMSKIEJ

Aby wziąć udział wystarczy wykonać
proste zadanie konkursowe
i przesłać odpowiedź e-mailem.

TOREBKI

ODZIEŻ W ROZMIARACH do

XXXL

Wychowawca kl. Ia

Barbara ˚bikowska

Świąteczny

FASHION STYLE

KOŃCÓWKI KOLEKCJI

we dyplomy za prze˝ycie fantastycznej i odkrywczej wyprawy do Êwiata ksià˝ek, za poznanie Êwiata pe∏nego magii i pi´kna i... za
odkrycie wielkiej tajemnicy ksià˝ek. ˚yczymy
dzieciom wielu takich odkryç!

Szczegóły na

www.mastersclub.pl
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Migawki z SP 1 7 4
Lekcja patriotyzmu dla najm∏odszych
27 wrzeÊnia uczniowie klasy I, II a i II b wybrali si´ do Muzeum Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku na przedstawienie teatralne pt. „Pies
i wilk, czyli o niepodleg∏oÊci dla najm∏odszych”.
Bohaterowie bajki wprowadzili m∏odych widzów w Êwiat takich poj´ç jak: wolnoÊç, podleg∏oÊç i niepodleg∏oÊç. W zaj´ciach warsztatowych,
przygotowanych przez profesjonalny zespó∏, nasi

uczniowie bardzo ch´tnie anga˝owali si´ i brali
czynny udzia∏. To by∏a wspania∏a lekcja patriotyzmu. W ciekawy i zrozumia∏y sposób przybli˝y∏a
ona dzieciom sens Âwi´ta Niepodleg∏oÊci.
Euro Week – Szko∏a Liderów
Uczniowie naszej szko∏y ju˝ po raz drugi mieli
okazj´ uczestniczyç, w dniach 2–6.10.12 r., w obozie szkoleniowym Euro Week – Szko∏a Liderów,

który zorganizowany zosta∏ w pi´knej
górskiej miejscowoÊci D∏ugopoleZdrój w pobli˝u Bystrzycy K∏odzkiej
przez Europejskie Forum M∏odzie˝y.
Celem obozu by∏ rozwój najcenniejszych obecnie umiej´tnoÊci spo∏ecznych – pracy w grupie,
kierowania, prowadzenia prezentacji, poznawania struktur Unii Europejskiej. Zaj´cia by∏y prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, gier
symulacyjnych i praktycznych çwiczeƒ przez wolontariuszy z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec,
Austrii, Rumunii, Dominikany, Argentyny, Meksyku, Litwy, Indonezji, Finlandii, Wietnamu, Ekwadoru, Kenii, Nepalu, Indii, Kolumbii i Turcji. Zaj´cia odbywa∏y si´ w j´zyku angielskim.
W trakcie trwania szkolenia wszyscy uczestnicy mieli szans´ zapoznaç si´ z zasadami projektów Wolontariatu Europejskiego, projektów dotyczàcych Ameryki Po∏udniowej, Ârodkowej,
Afryki, Azji, jak równie˝ mi´dzynarodowych wymian m∏odzie˝y. Ka˝dy z uczestników mia∏ mo˝liwoÊç konwersacji w j´zyku angielskim oraz poznania muzyki i taƒców narodowych z krajów
wolontariuszy goszczonych przez EFM.
Ewa Wawrowska

Zdaniem uczestniczki obozu:
„Wyjazd do Bystrzycy K∏odzkiej by∏ moim zdaniem strza∏em w dziesiàtk´.
Ka˝dy z wolontariuszy przygotowa∏ dla nas interesujàce prezentacje. Pokazali nam wiele ciekawych rzeczy i co najwa˝niejsze – doÊwiadczyliÊmy
wreszcie uczucia, jak
si´ naprawd´ komunikuje po angielsku. Trzeba by∏o starannie dobieraç s∏owa, by porozumieç si´ z wolontariuszami. Ci z kolei byli
mili, zabawni i wyrozumiali. Atmosfera by∏a
przyjemna. Mi´dzy ciekawymi grupowymi zaj´ciami by∏ czas na odpoczynek i rozrywk´.
MyÊl´, ˝e powinno byç
wi´cej takich wyjazdów, na których uczniowie mogà doskonaliç
j´zyk angielski”.
Martyna
Lewkowicz, kl. VI
Samorzàd uczniowski
Prze∏om wrzeÊnia
i paêdziernika to czas
szkolnej „kampanii
wyborczej” do samorzàdu uczniowskiego.
Wiszàce plakaty kandydatów zach´ca∏y do
g∏osowania na nich.
Demokratyczne wybory wÊród uczniów
klas IV, V i VI wy∏oni∏y
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sk∏ad Samorzàdu Uczniowskiego: Tomasz Kupiec
(kl. VI), Piotr Bednarczuk (kl. V), Wiktoria Sieczkowska (kl. VI) oraz Martyna Lewkowicz (kl. VI).
Opiekunem samorzàdu jest pani Barbara Szkur∏at.
Gratulujemy i czekamy na ciekawe pomys∏y
uatrakcyjniajàce ˝ycie szkolne uczniów.

Pierwszà formà dzia∏alnoÊci samorzàdu by∏a
akcja charytatywna „Szko∏o, Pomó˝ i Ty”.
Z inicjatywny Samorzàdu Uczniowskiego,
uczniowie klasy VI przystàpili do akcji charytatywnej wspierajàcej Fundacj´ „Pomó˝ i Ty” (Fundacja
na rzecz Osób Niewidomych i Niepe∏nosprawnych). Uczniowie w ostatnich dniach paêdziernika
podczas przerw sprzedawali cegie∏ki w postaci
pomocy naukowych. Akcja uczy pozytywnego
stosunku do osób potrzebujàcych i cierpiàcych.
Koncerty inne ni˝ wsz´dzie
Choç za oknem jesienna szaruga, w naszej
szkole 5 listopada przez godzin´ panowa∏a goràca atmosfera. W ramach koncertów umuzykalniajàcych uczniowie poznali program „Dotyk Afryki”,
prezentujàcy afrykaƒskie instrumenty perkusyjne.

Wystàpi∏a trójka czarnoskórych muzyków, która
poprowadzi∏a muzyczne warsztaty gry na b´bnach: djembe, marakasy, dum-dum, balafon. Goràce afrykaƒskie rytmy rozrusza∏y ka˝dego ucznia.
Dzieƒ Dobrego Jedzenia
– Drugie Êniadanie do szko∏y
Wzorem lat ubieg∏ych dzieƒ 16 listopada
w naszej szkole by∏ Dniem Dobrego Jedzenia.
W tym roku obchodziliÊmy go pod has∏em „Drugie Êniadanie do szko∏y”. Aby zach´ciç uczniów
do urozmaicania swoich szkolnych posi∏ków odby∏y si´ pogadanki na temat zdrowych produktów
i zasad higieny ich spo˝ywania. Uczniowie, wykorzystujàc bank pomys∏ów, stworzyli plakaty
i szkolnà ksià˝k´ kucharskà, która prezentowa∏a
przepisy na smaczne i zdrowe Êniadanie.
Nasi uczniowie ju˝ wiedzà, ˝e drugie Êniadanie
nie musi byç „nudne”.
Nauczyciele SP 174

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Âwi´to szkolnej biblioteki
Od kilku ju˝ lat
w paêdzierniku biblioteki szkolne
majà swoje Êwi´to. To czas zwrócenia uwagi uczniów
na wag´ czytania
w ich rozwoju,
przyciàgni´cia czytelnika do biblioteki, zainteresowania ksià˝kà, kszta∏towania zaanga˝owanych postaw i poszerzania horyzontów
wiedzy. W Szkole Podstawowej nr 353 organizowaliÊmy je po raz pierwszy.
W obchody Êwi´ta biblioteki zaanga˝owali
si´ wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Wielkà atrakcjà by∏ Maraton biblioteczny, czyli konkurs sk∏adajàcy si´ z czterech etapów:
1) Czytanie ze zrozumieniem
2) Znam mojà bibliotek´ – konkurs wiedzy bibliotecznej
3) Wiedza doda ci skrzyde∏ – minikonkurs frazeologiczny
4) Z ksià˝kà za pan brat – konkurs wiedzy czytelniczej.
Wyniki poszczególnych etapów Êledzili nie
tylko uczestnicy konkursu, ale tak˝e ich kibice.
Zwyci´zcà Maratonu zosta∏ uczeƒ klasy 6a,
Adam Sobieszek, tak˝e laureat II i IV etapu;
II miejsce zajà∏ uczeƒ klasy 6a, Kacper Ciacharowski, równie˝ zwyci´zca I etapu, III miejsce
uczeƒ klasy 6b, Damian Kalityƒski, bez zwyci´stw etapowych, ale jak widaç wytrwa∏oÊç
i systematycznoÊç pop∏aca. Zwyci´zcà III etapu zosta∏a Hanna Filipowska z klasy 5c. Ka˝dy
uczestnik otrzyma∏ dyplom i podarunek ksià˝kowy, a zwyci´zcy zas∏u˝one nagrody, których
sponsorem by∏a Rada Rodziców. Uczniom gratulujemy, a rodzicom dzi´kujemy za owocnà
wspó∏prac´.
Âwi´towanie biblioteki zaowocowa∏o pomys∏owymi pracami uczniów. Klasy najm∏odsze wykona∏y prace zbiorowe, gazetki
tematyczne. Pierwsze klasy „Symbole biblioteki”, klasy drugie – „Historyjk´ o bibliote-

ce”, a trzecie wizualizacj´ has∏a szko∏y „Sà
dwie rzeczy, które mo˝emy daç naszym dzieciom. Pierwsza to korzenie, druga to skrzyd∏a”. B´dà one wykorzystane jako pomoce
w pracy dydaktycznej. Teraz w bibliotece
mo˝na oglàdaç wystaw´ prac plastycznych
„Moja biblioteka” oraz zabawne i niezwykle
mi∏e misiowe przytulanki i plakaty na „Mi´dzynarodowy Dzieƒ Pluszowego Misia” wykonane przez uczniów klas 4–5. Uczniowie
klas 6 próbowali uporaç si´ z ekslibrisem
naszej szkolnej biblioteki. To trudne wyzwanie jeszcze raz podejmiemy w przysz∏ym roku. Mo˝e wtedy uda si´ stworzyç nasze logo lub ciekawy ekslibris.
W naszym Êwi´towaniu aktywnie uczestniczyli rodzice. Og∏oszone zosta∏y dwie akcje, „Podziel si´ ksià˝kà” i „Strona za z∏otówk´”. Dzi´ki aktywnoÊci rodziców i mieszkaƒ-

ców naszej dzielnicy szkolna biblioteka
wzbogaci∏a si´ o pokaêny ksi´gozbiór. Trafi∏y
do nas pozycje lekturowe, wydawnictwa informacyjne, ksià˝ki popularnonaukowe,
zbiory poezji i wiele interesujàcych opowiadaƒ i powieÊci dla dzieci i m∏odzie˝y. W tym
miejscu jeszcze raz serdecznie dzi´kujemy
za pi´kny dar serca.
Ukoronowaniem bibliotecznego Êwi´towania by∏o pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika. Dzieci zapozna∏y si´ z lokalem biblioteki, jej ksi´gozbiorem i obowiàzujàcym regulaminem. Uczestniczy∏y w przedstawieniu teatrzyku Kamishibai – ciekawej formie promujàcej czytelnictwo.
Minà∏ paêdziernik i zakoƒczy∏o si´ nasze
Êwi´towanie. Jak widaç, by∏ to bardzo pracowity miesiàc, a omówiliÊmy tutaj tylko dzia∏ania podj´te przez szkolnà bibliotek´. W listopadzie tak˝e zamierzamy uczyç si´ ciekawie.
Miros∏awa Ciacharowska

XXI Fina∏ Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy w 119
13 stycznia 2013 roku odb´dzie
si´ XXI Fina∏ WOÂP pod has∏em
„Dla ratowania ˝ycia dzieci
i godnej opieki medycznej
dla seniorów”.
Tradycyjnie na naszym osiedlu
„Orkiestra gra” w Gimnazjum
nr 119 przy ul. Klimatycznej 1
w Warszawie.
Zapraszamy do auli naszej szko∏y
na popisy wokalne, instrumentalne i taneczne
uczniów oraz przyjació∏. Jak zwykle odb´dzie
si´ aukcja, a nasza kawiarenka zaserwuje kaw´, herbat´ i wspania∏e ciasta przygotowane
przez m∏odzie˝ i rodziców.
W programie przewidujemy liczne niespodzianki.

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm

Ju˝ dziÊ goràco zapraszamy wszystkich, którym bliska jest idea
Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy,
do udzia∏u w styczniowej imprezie, ale tak˝e
do wspó∏pracy w zakresie organizacji koncertu,
kàcików kulinarnych, aukcji
i niespodzianek.
Ch´tnych prosimy o kontakt
(22 773-23-35 w. 204, 207 lub 213).
O szczegó∏ach imprezy w dniu XXI Fina∏u
poinformujemy na plakatach i ulotkach.

SKLEP OBUWNICZY

BUCIK

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 

Sztab WOÂP przy Gimnazjum 119
w Warszawie-Weso∏ej

ul. 1-go Praskiego Pułku 34
Warszawa-Wesoła

Obuwie dla całej rodziny!

Zapraszamy:
od pon do pt 10:30-18:30
w soboty od 10:00-14:00

tel. 601 515 840
693 120 553
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1 0 lat

Liceum Bu∏haka

I Spo∏eczne Liceum Ogólnokszta∏càce
im. Emanuela Bu∏haka w mijajàcym ju˝
roku wesz∏o w drugie dziesi´ciolecie
swojego istnienia.
Ten skromny jubileusz przywo∏uje, nie tak
odleg∏e, wspomnienia zwiàzane z powstaniem Szko∏y b´dàcej naturalnà kontynuacjà
Pierwszego Gimnazjum Autorskiego. Liceum
zosta∏o otwarte przede wszystkim z myÊlà
o uczniach, którzy, jako pierwszy rocznik, koƒczyli gimnazjum – wówczas nowy „produkt”
reformy systemu edukacji.
I Liceum Spo∏eczne mia∏o byç alternatywà
dla du˝ych szkó∏ sto∏ecznych, znacznie oddalonych od naszej dzielnicy, cz´sto oferujàcych
wysoki poziom nauczania, ale nie zawsze stawiajàcych na harmonijny rozwój osobowoÊci
m∏odego cz∏owieka.
Dlatego najwa˝niejszym za∏o˝eniem naszego
Liceum sta∏o si´ osiàgni´cie równowagi mi´dzy
rozwojem intelektualnym a emocjonalnym
ucznia, stworzenie dobrej atmosfery w szkole,
która kszta∏towa∏aby poczucie bezpieczeƒstwa
m∏odzie˝y i budowa∏a zaufanie do pedagogów.
Oczywistà konsekwencjà tego za∏o˝enia by∏o
powstanie programu dydaktycznego i wprowadzenie takich rozwiàzaƒ organizacyjnych, które

ANGIELSKI
NIEMIECKI
HISZPA¡SKI

Nauczyciele i licealiÊci – przedstawienie
z okazji 10-lecia liceum

s∏u˝y∏y indywidualizacji nauczania. WzbogaciliÊmy ofert´ programowà, zwi´kszajàc liczb´ godzin przedmiotów ogólnokszta∏càcych, z du˝ym
naciskiem na nauk´ j´zyków obcych. JednoczeÊnie wprowadziliÊmy system tzw. fakultetów,
w ramach którego m∏odzie˝, w bardzo ma∏ych
grupach, mog∏a uczyç si´ wybranych przez siebie przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
Takie rozwiàzanie gwarantowa∏o dobre przygotowanie uczniów do matury i otwiera∏o
przed nimi drog´ do dalszych studiów.
Liceum ukoƒczy∏o, i z sukcesem zda∏o egzamin
maturalny, ju˝ 7 roczników absolwentów. Wszyscy podj´li studia wy˝sze, w wi´kszoÊci na renomowanych, paƒstwowych uczelniach. Wi´kszoÊç
z nich studiuje na Uniwersytecie Warszawskim, ale tak˝e w Akademii Sztuk Pi´knych,
na Politechnice Warszawskiej i w SGGW.
Niektórzy wybrali
uczelnie zagraniczne,
zw∏aszcza angloj´zyczne – dzi´ki wysokiemu poziomowi nauczania j´zyków obcych w naszym Liceum mogli bez problemu podjàç studia
w j´zyku angielskim.

DziÊ, tak jak 10 lat temu, staramy si´ wpajaç naszym uczniom nie tylko zami∏owanie
do wiedzy, ale tak˝e wra˝liwoÊç spo∏ecznà,
otwartoÊç na Êwiat, kreatywnoÊç i potrzeb´
uczestniczenia w kulturze.
Nasze tradycyjne szkolne wydarzenia kulturalne, takie jak Warsztaty Teatralne, Zaduszki
Poetyckie czy szkolna Wigilia, dzi´ki swej niepowtarzalnoÊci, przyciàgajà tak˝e uczniów z innych szkó∏ i, zawsze serdecznie witanych, absolwentów. M∏odzie˝, od poczàtku istnienia Liceum, uczestniczy w wymianach zagranicznych
i licznych projektach naukowych. Tradycjà ostatnich lat sta∏y si´ warsztaty z udzia∏em uczniów
naszej szko∏y i m∏odzie˝y z niemieckich liceów.
Odbywajà si´ one w Krzy˝owej – symbolicznym
miejscu polsko–niemieckiego pojednania.
Wspó∏pracujemy z placówkami naukowymi
– Wydzia∏em Chemii i Biologii UW, Instytutem
Fizyki Jàdrowej w Âwierku, organizujemy regularne spotkania z wybitnymi przedstawicie-

Asia Litwin, uczennica kl. III LO,
wicemistrzyni Êwiata w kitesurfingu

lami Êwiata nauki. Wa˝nà cz´Êcià szkolnego
˝ycia sta∏o si´ uczestniczenie w akcjach spo∏ecznych, takich jak Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy czy Misja Afrykaƒska (rokrocznie
organizujemy aukcj´, z której dochody przeznaczane sà na edukacj´ afrykaƒskich dzieci).
Mimo ˝e tych 10 lat nie by∏o wolnych od
trudnoÊci, jestem przekonana, i˝ uda∏o si´
stworzyç mocne podstawy, na których szko∏a
b´dzie mog∏a si´ rozwijaç przez kolejne dziesi´ciolecia.
Jolanta Wiak
(nauczycielka j´zyka polskiego w I SLO)

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

kursantom
Wszystkim naszym
szej wspania³ej
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¿
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dzielnicy ¿yczymy W
601 64 67 68
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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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Spacer z bohaterami
legend warszawskich
Na lekcjach j´zyka polskiego poznaliÊmy
kilka bardzo ciekawych legend warszawskich.
Nie by∏y to jednak zwyczajne lekcje, ale fantastyczna zabawa.
Po przeczytaniu tekstów wybraliÊmy te legendarne postacie, które najbardziej nam si´
podoba∏y. Problem polega∏ na tym, ˝e nie by∏o
ch´tnych do prezentowania niektórych postaci,
a inne mia∏y ogromne powodzenie. Role Syrenki warszawskiej oraz Sawy cieszy∏y si´ najwi´kszym zainteresowaniem m∏odych aktorów. By∏o
bardzo weso∏o, poniewa˝ nawet niektórzy
ch∏opcy chcieli byç syrenami. W koƒcu uda∏o si´
rozdzieliç role tak, aby ka˝dy z nas by∏ zadowolony. Kolejnym etapem przygotowaƒ by∏o zaprojektowanie i stworzenie kostiumu zgodnie
z treÊcià legendy i czasem, o którym opowiada.

Chmielorzy. NapisaliÊmy krótkie prezentacje naszych legendarnych bohaterów
i nauczyliÊmy si´ ich
na pami´ç. ZaprezentowaliÊmy legendy warszawskie na Starym MieÊcie, dok∏adnie w tych
miejscach, o których wczeÊniej czytaliÊmy.
Warto by∏o odwiedziç te legendarne miejsca w Warszawie i udawaç, ˝e jest si´ boha-

terem z innej epoki.
Dzi´ki temu poznaliÊmy
te˝ cz´Êç historii miasta,
w którym ˝yjemy. DowiedzieliÊmy si´, ile tajemnic kryje Warszawa,
odkryliÊmy w sobie talenty aktorskie, nauczyliÊmy si´ pracowaç
w grupie i polubiliÊmy
wyst´powaç przed publicznoÊcià.
Uczniowie klasy 4a
ze Szko∏y Podstawowej nr 171
pod kierunkiem p. K. Grodeckiej

Niektórzy wypo˝yczali stroje, inni improwizowali, robiàc je w domu z rodzicami. Naj∏adniejszy strój dla Syreny warszawskiej mia∏a Julka
K∏oda. Ogromne wra˝enie robi∏a Ola Grodzka
przebrana za bogatego kupca. Korona Leona
Czarneckiego, który by∏ królem Kazimierzem
Odnowicielem, widoczna by∏a chyba z ka˝dego
miejsca w Warszawie. Równie dostojnie w gronostajowej pelerynie wyglàda∏ Bartek Spoczyƒski. Pi´knà Sawà by∏y Gabrysia Haber i Natalia
Rozwadowska, a najwi´cej radoÊci na swoich
wide∏kach przynios∏o nam ca∏e stadko diab∏ów

Zamykamy na zim´
Zima zbli˝a si´ wielkimi krokami, nied∏ugo
Ênieg przykryje wszystko wokó∏. Równie˝ place zabaw b´dà ca∏e bia∏e. Zainstalowane na
nich zabawki, mog∏yby ulec zniszczeniu z powodu niskich temperatur i zalegajàcego Êniegu, zostanà wi´c zdemontowane na wszystkich weso∏owskich placach zabaw w∏aÊnie
z nadejÊciem pierwszych Êniegów. Pojawià
si´ dopiero na wiosn´ – Zarzàd Dzielnicy planuje ich ponowny monta˝ po 15 marca lub
wczeÊniej, jeÊli aura na to pozwoli.
Anna Ksi´˝opolska
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Polski Komitet Pomocy Spo∏ecznej
ChcielibyÊmy Paƒstwu przybli˝yç dzia∏ajàcy
na terenie naszej dzielnicy oddzia∏ PKPS. Jest to
organizacja pozarzàdowa zarejestrowana jako
stowarzyszenie charytatywne. Poczàtek dzia∏alnoÊci Polskiego Komitetu Pomocy Spo∏ecznej
si´ga roku 1958. Niespe∏na pó∏wieczna dzia∏alnoÊç skupia si´ na niesieniu fachowej pomocy,
udzielaniu materialnego i organizacyjnego
wsparcia oraz przywracaniu nadziei i poczucia
bezpieczeƒstwa ludziom znajdujàcym si´
w trudnych sytuacjach ˝yciowych.
Siedziba PKPS-u w naszej dzielnicy mieÊci si´
w lokalu wynaj´tym od Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej przy ulicy 1 Praskiego Pu∏ku 31. Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Helena Kazimierczak. Cz∏onkowie sà wolontariuszami, którzy
niosà bezinteresownà pomoc w myÊl has∏a
„My s∏u˝ymy”. Finansowanie dzia∏alnoÊci Komitetu opiera si´ na Êrodkach pozyskanych
na cele statutowe oraz na sk∏adkach cz∏onków.
PKPS zajmuje si´ dostarczaniem ˝ywnoÊci
potrzebujàcym z Zielonej, Weso∏ej-Centrum
i Starej Mi∏osny, którzy zg∏aszajà si´ ze skierowaniami z OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej. Produk-

ty pochodzà z Banku ˚ywnoÊci. Dzi´ki udost´pnieniu przez Pana Zbigniewa Putk´ samochodu
mo˝liwy jest dowóz pozyskanej ˝ywnoÊci. Pe∏ni
zapa∏u i ch´ci do pomocy wolontariusze osobiÊcie odbierajà produkty oraz zajmujà si´ za∏adowaniem i roz∏adowaniem samochodu. W okresie przedÊwiàtecznym pod has∏em „Magia
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia” rozdawane sà przez
ochotników paczki tym, którzy sà samotni.
Dodatkowo przy PKPS w naszej dzielnicy
pr´˝nie dzia∏a Klub Seniora. Niezwyk∏à inicjatywà realizowanà w ramach Klubu jest „Jesieƒ w Akademii Spotkaƒ Pokoleniowych”.
Seniorzy spotykajà si´ z uczniami zaprzyjaênionych szkó∏, by wspólnie organizowaç imprezy okolicznoÊciowe oraz wzajemnie uczyç
si´ „swoich Êwiatów”. Spotkania te odznaczajà si´ niezwyk∏à pomys∏owoÊcià oraz wyjàtkowà atmosferà. Niedawno zorganizowany zosta∏ Dzieƒ Niepodleg∏oÊci na terenie Stra˝y,
w którym udzia∏ wzi´∏o wielu mieszkaƒców
nie tylko naszej dzielnicy. Po uroczystej Mszy
Êw. z udzia∏em szeÊciu ksi´˝y odby∏ si´ koncert patriotyczny oraz pocz´stunek staropol-

W Twoim ogrodzie

RoÊliny na Bo˝e Narodzenie
Grudzieƒ to miesiàc Êwiàtecznych przygotowaƒ i dekorowania domu. W takim okresie
nale˝y pami´taç równie˝ o roÊlinach, które
wprowadzà do niego Êwiàteczny nastrój,
zapach i szczypt´ koloru. RoÊliny dope∏nià
gwiazdkowà atmosfer´, stanowiàc przynale˝ny akcent zarówno domowych, jak i ogrodowych dekoracji. W ferworze Êwiàtecznych
przygotowaƒ nie powinniÊmy zapomnieç
o udekorowaniu domu barwnymi roÊlinami
z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia. Mimo ˝e
Êwi´ta przypadajà na okres zimowy, przyroda
i tak obfituje w niezwyk∏e gatunki roÊlin
i kwiatów, które zachwycà kolorami i formà.
Prym b´dà jak co roku wiod∏y, zarówno
w mieszkaniu, jak i w ogrodzie, Êwiàteczne
drzewka – Êwierki i jod∏y. Kupujàc choink´,
zdecydujmy si´ na t´ prawdziwà, pachnàcà lasem i ˝ywicà. Oprócz walorów ˝ywej roÊliny
wybierzemy te˝ opcj´ bardziej ekologicznà.
Legalnà sprzeda˝ choinek prowadzà m.in. dobre centra ogrodnicze i szkó∏ki oraz jednostki
Lasów Paƒstwowych. Co roku choinki sà przygotowywane w nadleÊnictwach i leÊnictwach
w ka˝dym regionie kraju. Znajdziemy tam
drzewka o ró˝nej wysokoÊci. Wybór wielkoÊci
drzewka zale˝y wy∏àcznie od naszych preferencji i zasobnoÊci portfela, ale pami´tajmy –
im wi´ksza roÊlina, tym wi´ksza cena. Mo˝e-
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my wybraç drzewka ci´te, które b´dà cieszyç
oko przez ok. 1–2 tygodnie, lub w donicach –
te postojà znacznie d∏u˝ej i mo˝na po Êwi´tach
posadziç je w ogródku. Kupujàc roÊlin´ w donicy, sprawdêmy jej system korzeniowy, musi
byç zwarty i nienaruszony. Ma∏a donica mo˝e
Êwiadczyç o z∏ej jakoÊci samej roÊliny lub wykopaniu jej bezpoÊrednio przed sprzeda˝à.
Symbolem Bo˝ego Narodzenia jest jemio∏a.
Jako ozdoba bo˝onarodzeniowa przyby∏a do
Polski poÊrednio z Niemiec, które zaczerpn´∏y
ten zwyczaj od innych krajów. PopularnoÊç zawdzi´cza mistycznym wartoÊciom, jakie przypisywano jej przez wieki. Symbolizuje mi´dzy innymi dobrobyt, ˝ycie, zgod´ i p∏odnoÊç. Jemio∏´ kupujemy jako roÊlin´ ci´tà, która nie wymaga specjalnej piel´gnacji. W∏o˝ona do wazonu
z wodà d∏u˝ej utrzyma Êwie˝oÊç, a podwieszona pod sufitem zasuszy si´ i w tej formie mo˝e
przetrwaç nawet do nast´pnych Êwiàt.
Pi´knà roÊlinà bo˝onarodzeniowà jest
ostrokrzew. Mo˝emy go z powodzeniem
uprawiaç w naszych ogrodach, a z ga∏àzek
wykonaç Êwiàteczne stroiki. Ostrokrzew dobrze znosi nasze warunki klimatyczne, jest zimozielony, a póênà jesienià pojawiajà si´ na
nim zebrane w niewielkie grupy dekoracyjne
czerwone, okràg∏e owoce, które pi´knie kontrastujà z zielonymi liÊçmi na tle bia∏ego Ênie-

skim bigosem. UroczystoÊci
towarzyszy∏ nie tylko podnios∏y ton, ale tak˝e przyjazna,
sàsiedzka atmosfera.
Cz∏onkowie Akademii Spotkaƒ odwiedzili
ju˝ m.in.: zabytkowe wodociàgi, Centrum Kopernika, Planetarium, siedzib´ Polskiej Telewizji, Belweder oraz, w towarzystwie pos∏a
Micha∏a Szczerby, Kancelari´ Premiera. W planach jest tak˝e wyjÊcie do Pa∏acu Prezydenckiego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Akademia organizuje równie˝ regularne
spotkania z teatrem. M∏odzie˝ wraz z seniorami mia∏a okazj´ byç ju˝ w Sali Kongresowej,
Teatrze Wielkim, Akademii Teatralnej, Teatrze
Roma oraz Teatrze Buffo na wielu wyjàtkowych spektaklach.
Dzia∏alnoÊç PKPS-u odznacza si´ bezinteresownoÊcià oraz du˝à aktywnoÊcià. Jego cz∏onkowie pomagajà potrzebujàcym, ale tak˝e
uczà m∏odzie˝ wartoÊci, które powinny przetrwaç, takich jak patriotyzm, kultura oraz pasja. Pomoc najubo˝szym oraz pomys∏ na Akademi´ Spotkaƒ Pokoleniowych zas∏ugujà
na uznanie i gratulacje pomys∏odawcom.
Katarzyna Szyszka

gu. Kolory te bezpoÊrednio wià˝à si´ ze Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia. W ogrodzie znajdziemy równie˝ grudniowà „Ró˝´ Bo˝ego Narodzenia”, czyli ciemiernik. Jest to niezwykle
dekoracyjna zimozielona krzewinka, która zakwita w∏aÊnie w okresie zimowym. S∏ynàca
z nietypowej pory kwitnienia roÊlina posiada
w zale˝noÊci od odmiany kwiaty zielonkawe,
ró˝owe, bia∏e i fioletowe.
Jednà z bardziej dekoracyjnych roÊlin kojarzàcych si´ z Bo˝ym Narodzeniem jest poinsecja, zwana tak˝e gwiazdà betlejemskà lub wilczomleczem nadobnym. Ozdobà roÊliny wbrew
pozorom wcale nie sà kwiaty, a pi´knie wybarwione na czerwono lub kremowo liÊcie zwane
przykwiatkami. W grudniu kolorem b´dà cieszyç równie˝ kwiaty szlumbergery, nale˝àcej
do rodziny kaktusowatych, znanej jako zygokaktus lub grudnik. Wspania∏à ozdobà mieszkania mogà byç cyklameny perskie, azalie indyjskie i dekoracyjne psianki. Dwa pierwsze
urzeknà barwà bia∏à lub w odcieniach ró˝u egzotycznie wyglàdajàcych kwiatów, a psianki
czerwonopomaraƒczowymi kulistymi owocami. Przypominajà one maleƒkie, pomaraƒczowe bombki Êwiàteczne. Dodatkowe przybranie
kwitnàcych zimà roÊlin dope∏ni Êwiàteczny wyglàd ka˝dego mieszkania i ogrodu.
mgr in˝. Nina Klejnowska
Architekt krajobrazu, projektantka ogrodów,
mi∏oÊniczka przyrody o˝ywionej i nieo˝ywionej. Na co dzieƒ w∏aÊcicielka pracowni architektury krajobrazu i sztuki ogrodowej.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Okiem coacha

Jak pozbyç si´ stresu
Stres. Znajà go wszyscy.
Jest wynikiem poÊpiechu,
nadmiaru bodêców, pilnych
spraw... Nasza spokojna,
zielona dzielnica, szcz´Êliwie ulokowana z dala od
ha∏aÊliwego centrum, daje
nam wprawdzie znakomite
antidotum – las i cisz´, ale
jest coÊ jeszcze, co mo˝emy zrobiç sami, aby
czuç si´ lepiej, szcz´Êliwiej, radoÊniej.
Sposób jest bardzo prosty – lekarstwem na
stres jest... oddech i ÊwiadomoÊç, ˝e emocje
to cz´Êç nas.
Kiedy pojawiajà si´ emocje generujàce stres
– niepewnoÊç, obawa, l´k – ˝e czegoÊ nie zdà˝ymy, ˝e gdzieÊ si´ spóênimy, ˝e coÊ si´ nam
nie uda... budzà one w nas opór. Zamiast przyjàç je, zaakceptowaç, okazaç uwa˝noÊç i szacunek – uruchamiamy obronne mechanizmy.
Kiedy t∏umimy emocje, w efekcie zmienia
si´ nasz oddech, bo go instynktownie wstrzymujemy. Mi´dzy wdechem a wydechem robimy mikroprzerwy, które pozwalajà na kontrolowanie emocji. JeÊli nie damy im szansy, ˝eby wybrzmia∏y, zostajà one z nami przez d∏ugi czas, a oddech jest sp∏ycony. „Produktem
koƒcowym” jest sztywnoÊç mi´Êni, bóle karku
i poczucie ogólnego zm´czenia.
Ka˝dy z nas ma okreÊlonà pul´ energii. JeÊli
zu˝yjemy jà na opór, na walk´ z emocjami, pozbawimy si´ mocy. To kwestia wyboru – czy
chcesz byç ofiarà, czy podmiotem. W drugim

przypadku dajesz sobie prawo do wyra˝ania
emocji i ono zaczyna dzia∏aç na twojà korzyÊç.
Emocje majà za sobà si∏´.
Trzeba jednak pozwoliç im spe∏niç swoje
zadanie. To nic nie da, kiedy z powodu smutku kupisz sobie nowà szmink´ lub tabliczk´
czekolady.

Co mo˝esz zrobiç?
Odkryj siebie
Znajdê codziennie chwil´ dla siebie. Usiàdê
wygodnie lub po∏ó˝ si´. Zadbaj o to, by wokó∏
panowa∏a cisza i spokój. Weê dwadzieÊcia oddechów (w czterech seriach po cztery oddechy
normalne i piàty g∏´boki. Staraj si´ nie robiç
przerwy mi´dzy wdechami a wydechami i odwrotnie). Skoncentruj si´ na oddychaniu
i na swoim ciele. Poczuj je. Skup si´ przez chwil´ na ka˝dej jego cz´Êci. Nie myÊl o niczym.
Po prostu bàdê. Poczuj swojà obecnoÊç, swojà
fizycznoÊç. Poczuj, ˝e jesteÊ, ˝e istniejesz.
åwiczenie to wykonuj zawsze wtedy, kiedy
czujesz, ˝e zbiera si´ w tobie napi´cie. Staraj
si´ pami´taç o nim rano, zanim zaczniesz
dzieƒ, i wieczorem, zanim zaÊniesz.
Uszanuj swoje emocje
Kiedy zdob´dziesz ju˝ wi´kszà wpraw´
w koncentrowaniu si´ na sobie, przed∏u˝ nieco çwiczenie.
W chwili gdy osiàgniesz stan koncentracji,
zacznij ws∏uchiwaç si´ w swój nastrój. JeÊli
poczujesz z∏oÊç, smutek lub gniew, nie walcz

z nimi, nie osàdzaj ich. Te uczucia to cz´Êç ciebie. Istnieje powód, ˝e si´ pojawiajà. To wa˝na informacja, list do Ciebie – od Ciebie. JeÊli
si´ smucisz, masz chandr´, czujesz z∏oÊç,
wstyd lub zazdroÊç, to znaczy, ˝e coÊ wymaga
uwagi. ˚e w jakimÊ obszarze ˝ycia potrzebujesz wsparcia i wzmocnienia.
Zrób za∏o˝enie, ˝e wszystkie stany emocjonalne sà pozytywne. Gdy si´ pojawià, powitaj
je jak pos∏aƒca, pozwól si´ wypowiedzieç...
nie osàdzaj. Kiedy je poczujesz – wyobraê sobie, ˝e nimi oddychasz. Obserwuj, co si´ z nimi dzieje. Daj im przestrzeƒ.
A wtedy ka˝da emocja uka˝e swojà konstruktywnà stron´ i wyznaczy nam drog´ do zmian.
I jeszcze coÊ.
Akceptacja. Akceptacja nie oznacza aprobaty.
To raczej ten stan, w którym potrafimy odnieÊç
si´ ze spokojem do faktów, przyjmujàc sprawy
takimi, jakimi sà. Twoje opinie i osàdy dotyczàce Ciebie oraz otaczajàcych Ci´ ludzi i sytuacji
wp∏ywajà na to, czy ulegasz stresowi, czy nie.
Mo˝esz np. codziennie, patrzàc w lustro –
mówiç sobie, ˝e jesteÊ za niski lub za gruba,
pozbawiajàc si´ w ten sposób poczucia atrakcyjnoÊci i zadowolenia z siebie. Mo˝esz tak˝e
– a jest to twój wybór – stwierdziç fakt –
mam 168 cm wzrostu, nosz´ ubrania w rozmiarze 44. I akceptuj´ to. W ten sposób negatywnà ocen´ zamieniasz w fakt, którego nie
u˝ywasz ju˝ d∏u˝ej do dr´czenia siebie.
˚ycz´ Wam bezstresowej codziennoÊci i zapraszam na profesjonalne sesje oddechowe.
Joanna Godecka
Lifecoach
joannagodecka@wp.pl

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

Dr Igor WiÊniewski

Dermatolog • Chirurg • Internista • Badania USG
Warszawa – Stara Miłosna

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

Zapisy telefoniczne:

tel. 22 403 07 65, 530 512 245
PRACE WYSOKOÂCIOWE

„PO LINIE”

Faktura VAT

☎ 606-808-358
• WYCINANIE I PODCINANIE DRZEW
• UDRA˚NIANIE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Kàcik stylistki

Uroczyste chwile

C AT E R I N G Â W I ÑT E C Z N Y – 6 0 0 8 0 4 4 0 4

Grudzieƒ to miesiàc wyjàtkowy: popularne czarnà marynark´ za∏oimieniny, wigilijne spotkania, Êwi´ta i w koƒcu ˝yç bluzk´ z odrobinà cenoworoczne szaleƒstwa. Wigilijna kolacja jest kinów. Równie wa˝nym
jednà z najbardziej uroczystych w ca∏ym roku, elementem stylizacji jest
wi´c strój na t´ okazj´ zawsze powinien byç subtelna bi˝uteria, eleodÊwi´tny. Zapewni nam dobre samopoczucie ganckie buty, starannie
i b´dzie wyrazem szacunku do pozosta∏ych dobrana fryzura, nienaosób zasiadajàcych przy stole. Âwi´ta to za- ganne paznokcie i makizwyczaj spotkania wielopokoleniowe, okazja ja˝ w ciep∏ych tonacjach.
do zobaczenia dawno niewidzianych osób.
Elegancki m´˝czyzna
Ze wzgl´du na obecnoÊç osób starszych nie w wigilijny wieczór mo˝e
ubieramy si´ zbyt ekstrawagancko i wyzywa- mieç na sobie klasyczny
jàco, unikamy g∏´bokich dekoltów i bardzo ciemny garnitur z jasnà koszulà lub mniej forkrótkich spódniczek. Na
malny, w stylu „smart casuten wieczór Êwietnie
al”, dla panów którzy za garsprawdzà si´ bardzo koniturami nie przepadajà. Styl
biece i eleganckie suten pozwala na ∏àczenie elekienki koktajlowe, a takmentów klasyki i sportowych
˝e bluzki ze spódnicà lub
akcentów, np. spodnie chispodniami. Mo˝emy zano, uszyte z g∏adkiej bawe∏szaleç z kolorem, na winy typu „twill” lub ze sztrukgili´ za∏ó˝my np. z∏oto,
su, o zbli˝onym kroju do
srebro, grafit, czerwieƒ.
spodni garniturowych, w koOdrobiny finezji dodadzà
lorze granatu, be˝u, bordo,
mieniàce si´ materia∏y.
bràzu, do tego marynarka
Mo˝emy pod klasycznà
lub sweter. Podstawà stylu
Makija˝ na sylwestra
sà dobrej jakoÊci tkaniny oraz skórzane
i jedwabne dodatki.
Coraz cz´Êciej organizowane sà wigilie firmowe, które
odbywajà si´ w miejscu pracy, w klubie
lub restauracji. Dobór stroju zale˝y od
miejsca
imprezy.
W przypadku gdy wigilia jest w miejscu
pracy, ubieramy si´
bardziej elegancko
ni˝ na co dzieƒ. Spo-
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Kolekcja Êwiàteczna Mohito

tkania w klubach lub restauracji pozwalajà
na wi´kszà rozmaitoÊç ubraƒ. Idàc do restauracji, nastawiamy si´ na stroje koktajlowe,
a do klubu na strój bardziej swobodny, ale
z nutà elegancji. Tak jak w przypadku spotkaƒ
w gronie rodzinnym, tak˝e i tu unikamy g∏´bokich dekoltów i krótkich spódniczek.
Noc sylwestrowa to okazja do odejÊcia od
schematów, szansa na odrobin´ szaleƒstwa.
W tym roku nadal modny jest kolor czarny, ale
tak˝e burgund, czerwieƒ, srebro i z∏oto. Strój
powinien byç w konwencji wieczorowej z wiodàcym akcentem glamour. Modne obecnie
matowe lub b∏yszczàce cekiny znajdà swoje
miejsce na sukienkach, ˝akietach lub bolerkach. Nie mo˝e zabraknàç tak˝e ozdobnych bi˝uteryjnych aplikacji. Wybór stroju na noworocznà zabaw´ uzale˝niony jest od rangi
i miejsca zabawy. Dope∏nieniem sylwestrowej
stylizacji b´dzie sza∏owa fryzura i mocniejszy
makija˝, np. smoky eyes (przydymione oko).

Weso∏ych Âwiàt
Bo˝ego Narodzenia
oraz sza∏owego
Nowego Roku!
Ma∏gorzata Grabczyƒska
wiza˝ystka
gosia@makeupart.pl

Mo˝esz byç jeszcze pi´kniejsza na Sylwestra

Studio Zdrowia i Urody

Gabinet Masa˝u
Kosmetyka

Tel. 501 050 544, ul. Patriotów 309A
Z TÑ REKLAMÑ
• NowoÊç – BHS-202
do 20% rabatu
• Elektrostymulacja
• MASA˚E: leczniczy, odchudzajàcy i inne...
• Kosmetyka twarzy i ciała, pedicure i manicure

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Strefa zdrowia

Jak nie przytyç zimà?
W okresie zimowym wskazówka na wadze
tak ∏atwo przesuwa si´ w prawà stron´... Niewielka dawka ruchu i bardziej kaloryczna dieta to najwa˝niejsze czynniki prowadzàce do
zwi´kszenia masy cia∏a.
Wiosnà i latem mamy mnóstwo okazji, by
pozbyç si´ niechcianych kilogramów. S∏oƒce
ka˝dego dnia zach´ca do przeja˝d˝ek rowerowych, spacerów i zabaw z dzieçmi, a stoiska
z warzywami i owocami motywujà do komponowania zdrowych, lekkostrawnych posi∏ków. Majówka czy wyjazd wakacyjny dodatkowo mobilizujà nas do zadbania o wyglàd
i zrzucenia kilku dodatkowych kilogramów.
Co zrobiç, by utrzymaç wypracowanà wag´
przez zim´? Oto 10 cennych wskazówek, które pozwolà cieszyç si´ szczup∏à sylwetkà a˝
do wiosny!
1. Nie zapominaj o pe∏nowartoÊciowym
Êniadaniu. Sentencja „Jedz królewskie
Êniadanie, ksià˝´cy obiad i kolacj´ biedaków” powinna staç si´ dla Ciebie z∏otà zasadà. Zjadajàc Êniadanie przed godzinà 9.00, a kolacj´ najpóêniej o godzinie 18.00, ˝yjesz zgodnie z naturalnym rytmem swojego organizmu.

2. åwicz ka˝dego dnia. Niestety sama zdrowa dieta nie zawsze wystarczy do utrzymania wymarzonej masy cia∏a. Ruch dodatkowo przyspiesza utrat´ tkanki t∏uszczowej.
Pami´taj jednak, ˝e tkanka t∏uszczowa spala si´ dopiero po ok. 20 minutach çwiczeƒ,
dlatego 30 minut ruchu dziennie to absolutne minimum.
3. Na g∏ód – stosuj mi´t´. ˚ucie mi´towej
gumy, wypicie goràcego naparu z mi´ty czy
umycie z´bów pastà o mocnym mi´towym
smaku skutecznie poskramiajà apetyt.
4. Posi∏ki zjadaj na ma∏ych talerzach.
Na ma∏ym talerzu zmieÊci si´ taka porcja jedzenia, która zaspokaja g∏ód. Uwa˝aj tak˝e
na kolory: niebieski hamuje g∏ód, natomiast ˝ó∏ty i czerwony wzmagajà apetyt
(dlatego tak cz´sto stosowane sà w restauracjach typu fast food).
5. Wyeliminuj cukier. Postaw na gorzkà kaw´
i herbat´. Spróbuj delektowaç si´ naturalnym smakiem tych naparów, a nie zawartym w nich cukrem. Szacuje si´, ˝e samo
wyeliminowanie z diety s∏odzonych napoi
(herbaty, kawy oraz napoi kolorowych) pozwala pozbyç si´ nawet 5 kg w ciàgu roku!

Choroby wirusowe kotów
Koty to po psach najcz´Êciej hodowane zwierz´ta domowe. Warto
wi´c poznaç niektóre
choroby zagra˝ajàce naszym podopiecznym.
Najwa˝niejszà chorobà
wirusowà kotów jest wyst´pujàca na ca∏ym Êwiecie panleukopenia.
èród∏em zaka˝enia sà wydzieliny i wydaliny
chorych zwierzàt (ka∏, Êlina, mocz). Do zara˝enia mo˝e dojÊç poprzez kontakt z chorym
osobnikiem lub z osobà, która mia∏a kontakt
z chorym kotem. Najcz´Êciej do zachorowaƒ
dochodzi w du˝ych skupiskach zwierzàt, np.
na gie∏dach, w sklepach zoologicznych. Wyst´puje najcz´Êciej u m∏odych osobników, ale
zaraziç mo˝e si´ kot w ka˝dym wieku. G∏ównym objawem ogólnym jest utrzymujàca si´
przez 24 godziny goràczka do 40°C. W tym
czasie mo˝e dojÊç do Êmierci, jeÊli rozwinie si´
postaç nadostra. W innych przypadkach goràczka spada, ale po 3–4 dniach znów wzrasta. Wtedy te˝ dochodzà inne objawy, takie
jak: bolesnoÊç brzucha, brak apetytu, wymioty, trudna do opanowania biegunka oraz wy-

chudzenie. G∏ównà przyczynà Êmierci jest odwodnienie. Jedynym ratunkiem w takiej sytuacji jest intensywne nawodnienie kota. U bardzo m∏odych kotów dochodzà jeszcze objawy
ze strony centralnego uk∏adu nerwowego, takie jak brak równowagi czy chwiejny chód.
Kaliciwirusowa choroba kotów to choroba uk∏adu oddechowego przebiegajàca z zapaleniem spojówek, nosa, tchawicy, p∏uc. Inne objawy to goràczka, posmutnienie, ot´pienie, sennoÊç, wyp∏yw z nosa. ZachorowalnoÊç
jest wysoka, a u m∏odych kociàt ÊmiertelnoÊç
mo˝e dochodziç do 30%. Nawet po wyzdrowieniu jeszcze przez d∏ugi czas utrzymuje si´
nosicielstwo wirusa.
Bia∏aczka to choroba wywo∏ywana przez
wirus bia∏aczki (FeLV). Wywo∏ywane przez ten
wirus choroby nowotworowe wyst´pujà
na ca∏ym Êwiecie i sà najcz´stszà przyczynà
Êmierci kotów (po wypadkach). Objawy to nawracajàce zapalenia ró˝nych narzàdów (jelit,
jamy ustnej, p∏uc, skóry), a tak˝e nowotwory
np. szpiku kostnego. Wirus ten mo˝e przez
wiele miesi´cy, a nawet lat byç w stanie tzw.
„uÊpienia” i dopiero póêniej uaktywniç si´
i spowodowaç chorob´. Do zaka˝enia dochodzi najcz´Êciej poprzez Êlin´, ka∏, mocz, ale

6. Aktywnie walcz ze stresem. Zamiast podjadaç, wyjdê na kilka minut na powietrze
i g∏´boko oddychaj. Spacer do lasu czy zabawa z dzieckiem na pewno szybciej ukojà
nerwy ni˝ garÊç czekoladek.
7. Jedz regularnie co 3 godziny. Nieregularne posi∏ki nie tylko prowadzà do wahaƒ poziomu cukru we krwi, przez co wywo∏ujà
tzw. „ataki wilczego g∏odu”, ale sprawiajà
równie˝, ˝e organizm gromadzi zapasy
w postaci t∏uszczu.
8. Postaw na naturalne soki z warzyw.
G´ste soki z warzyw (pomidorowy, marchewkowy czy wielowarzywny) skutecznie
pomagajà pozbyç si´ napadów g∏odu. Majà
niewiele kalorii, za to bardzo du˝o b∏onnika.
9. Nie musisz rezygnowaç z przekàsek –
wystarczy je zmieniç. Zastàp s∏odycze suszonymi owocami (rodzynkami, Êliwkami
czy morelami), które doskonale poprawiajà
trawienie. Zamiast pàczka czy kawa∏ka sernika zjedz sa∏atk´ z owoców polanà gorzkà
czekoladà.
10. Co 5–7 dni kontroluj wag´. Mas´ cia∏a
najlepiej sprawdzaç rano, na czczo. Gdy zauwa˝ymy nawet nieznaczny wzrost wagi,
warto przynajmniej przez jeden dzieƒ zrezygnowaç z kolacji.
Urszula Religioni
specjalista zdrowia publicznego

równie˝ mleko. Bia∏aczka jest chorobà nieuleczalnà, dlatego leczenie polega przede
wszystkim na poprawie samopoczucia i ∏agodzeniu objawów. Zwierz´ powinno unikaç
stresu i mieç odpowiednià diet´. Najbardziej
wra˝liwe sà m∏ode koty. Wirus ten bardzo
szybko ginie w Êrodowisku zewn´trznym, dlatego nie mo˝na go przynieÊç do domu na butach czy ubraniu. Do zara˝enia mo˝e dojÊç tylko poprzez d∏ugotrwa∏y i bezpoÊredni kontakt
z chorym zwierz´ciem. Dlatego chorujà g∏ównie koty z du˝ych hodowli, schronisk lub stad.
Mimo ˝e nie ma dowodów na mo˝liwoÊç
zaka˝enia si´ ludzi wirusami kotów, to jednak
wielu lekarzy uwa˝a, i˝ kobiety w cià˝y, dzieci i osoby z upoÊledzonà odpornoÊcià powinny unikaç kontaktu z chorym zwierz´ciem.
Pami´tajmy! Przede wszystkim chroƒmy nasze koty przed chorobami poprzez szczepienia. Natomiast jeÊli ju˝ dojdzie do zachorowania, trzeba jak najszybciej skontaktowaç si´
z lekarzem weterynarii.
Katarzyna Zakrzewska
Lekarz weterynarii

Gabinet Weterynaryjny
Stara Mi∏osna, ul. Rubinowa 14
Tel. 22 773 13 89, 604 871 490
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✔
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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

res

mgr Gabriela Baron – psycholog kliniczny
oferuje pomoc terapeutycznà:

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

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

GABINET PSYCHOLOGICZNY

s

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

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

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

ALKOHOLE
SKLEP NA UL. POGODNEJ 27

Czynny we wszystkie dni tygodnia, od 10.00 do 24.00.

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

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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22 745-55-00

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. Jana 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.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Auto Kot
Twój partner na drodze

Mechanika pojazdowa
Blacharstwo-lakiernictwo
Stacja Kontroli
Pojazdów
Pomoc drogowa
Wypozyczalnia
samochodów

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

• RTG na miejscu

NOWOÂå!

• leczenie z u˝yciem podtlenku
azotu (sedacja wziewna)

• ozonoterapia
Konsultacje ortodontyczne – 6 grudnia, 3 stycznia od godz. 1500
Przyjmujàcy lekarze:
• Edyta Kuza,
• Aneta Wróbel,
• Marta Wieczorek

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

BIURO 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)
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

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

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), Warszawa-Wesoła

tel.

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

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE
LECZENIE DZIECI I DOROSŁYCH:
w
w
w
w

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa

(22) 773 21 12; 518 662 799

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

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

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

motortest ®

Krzysztof Szadkowski

www.motortest.com.pl

Pe∏na oferta finansowa: kredyty 50/50, standardowe,
leasingi, pakiety ubezpieczeniowe – wartoÊç
fakturowa do 3 lat. Bezgotówkowa likwidacja szkód.

Zapraszamy do salonu przy ul. Hynka 2a (Warszawa-Ok´cie,)
Godziny otwarcia: pon–pt 9–18, sob 9–14, tel./fax 22 868-01-21 do 23, 22 868-22-56
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www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Prosimy przesy∏aç je e-mailem na adres:

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
◗ Zakr´t, dzia∏ka budowlana pow. 3000 m2 zabudowa jednorodzinna wolnostojàca lub bliêniacza. Mo˝liwoÊç podzia∏u. atrakcyjna cena tel. 501 620 666
◗ Mieszkanie na sprzeda˝ w Sulejówku os. przy Wspólnej
o pow. 70 m2 (3 pokoje), w stanie deweloperskim. PILNE
cena do negocjacji 399tys. tel. 507 952 121
◗ Wynajm´ mieszkanie w bloku 40m/kw. 2pokoje, kuchnia,
∏azienka, przedpokój, balkon w Sulejówku przy ul. Idzikowskiego tel. 22 7737124, 601316892, 607098787
◗ Sprzedam mieszkanie w Starej Mi∏osnej, okolice ul. Pogodnej, bezczynszowe, 3 pokoje, 57 metrów, piwnica,
du˝y balkon, cena 430000 do negocjacji. tel. 516181250

Odstàpi´ Sklep z artyku∏ami dzieci´cymi
Sklep w Warszawie, dzia∏ajàcy od ponad
7 lat, posiadajàcy sta∏à grup´ klientów.
W sta∏ej ofercie: zabawki, gry, torby i plecaki,
ubranka i akc. niemowl´ce, gad˝ety.
Wi´cej informacji: 502 100 560
91

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE
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◗ Mam do wynaj´cia 3-pokojowe mieszkanie – samodzielna cz´Êç domu na du˝ej dzia∏ce. 506 142 445
◗ Sprzedam bezpoÊrednio 54 m, na osiedlu „Pod Sosnami”
w Starej Mi∏osnej. S∏oneczne i ciep∏e. Niskie koszty utrzymania. Cena 375000 z∏ za mieszkanie i 20000 z∏ gara˝.
Tel. 695 556 081.
◗ SPRZEDAM TANIO pi´kny du˝y dom 300 m2 na du˝ej leÊnej dzia∏ce 2000 m2 w Majdanie/Wiàzowna 600m od
Starej Mi∏osnej tel. 500123700.
◗ Dzia∏k´ kupi´ prywatnie pod szeregowiec w starej mi∏osnej, tel. 607-960-366.
◗ Sprzedam mieszkanie 67m2+gara˝ i m-ce parkingowe.
Cena 400 tys. 608 084 971.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏ki budowlane o powierzchniach 2400m2 w Nowym Koniku, cena do uzgodnienia.
Tel. 728925966.
◗ Sprzedam dom 320m 2 Stara Mi∏osna dzia∏ka 1055m2
tel 791 647 242.
◗ Pilnie szukam samodzielnego pokoju w Weso∏ej –
tel. 663365650.

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl
◗ Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 39 m kw., ciche, bezczynszowe, w bardzo dobrej lokalizacji w centrum Weso∏ej (du˝a piwnica, mo˝liwoÊç parkowania). Tel.
504.464.489.
◗ Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, nowe wykonczone,
w bloku z winda. Stara Milosna ul. Mazowiecka.
Do mieszkania przynalezy komorka lokatorska – cena 370
tys. tel. 519 125 975
◗ Sprzedam BEZPOÂREDNIO Êrodkowy segment 250 m2
w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Poezji 14. Stan deweloperski
(+media), pow. dzia∏ki 158 m2. Tel. (25) 781 15 34.
◗ Bardzo ∏adna dzia∏ka budowlana, Lipowo/ Wiàzowna,
4300 m2, pràd, woda miejska, dobra komunikacja, infrastruktura, 475 tys., do negocjacji. Tel. 602606158.

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

Tel. 601 262 086.

8

SK¸ AD KRUSZYW
Zakr´t, ul. Trakt Brzeski 33.
www.KAMEA.waw.pl
tel. 507-95-22-33, 506-721-980
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W¢GIEL • MIA¸ • KRUSZYWO

◗ Pilnie sprzedam segment w Weso∏ej blisko Urz´du Dzielnicy. 360 m/kw z dzia∏kà zalesionà 1130 m/kw. Tel.
605 957 147.
◗ Sprzedam mieszkanie 83 m2, komfortowe z 2000 roku
na os. zamkni´tym, 4 pokoje, kuchnia widna, 2 ∏azienki,
lod˝a, piwnica, 2 miejsca parkingowe w cenie. Mog´
przyjàç kawalerk´ w rozliczeniu. Cena do negocjacji.
tel. 608 736 533.

TRANSPORT – wywóz gruzu,
mebli, liÊci, ga∏´zi. Sprzàtanie
piwnic, gara˝y. Oczyszczanie
dzia∏ek, placów po budowie.
Tel. 607-390-585
49
◗ 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
◗ 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 96m2, 4950 z∏ za m2.
Tel: 504-102-544.
◗ Atrakcyjny segment skrajny z pi´knym ogrodem, Stara
Mi∏osna 180/350m2, technologia kanadyjska, gara˝, 5 pokoi, kanalizacja, woda miejska, gaz. 599 tys., do negocjacji. Tel. 602606158.

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
◗ Sprzedam mieszkanie 27m2, komfortowe, 1 pokój oraz
widna kuchnia, ∏azienka. Cena do negocjacji. Tel:
781 496 613
◗ MIESZKANIE SPRZEDAM – 49m2, 2 pokoje Sulejówek
nowe bloki Pi∏sudskiego, stan developerski, termin oddania VI 2013 r. – 275 000 z∏. tel. 535-635-635, e-mail:
informatykwesola@gmail.com
◗ Sprzedam dom: 1/2bliêniaka Zakr´t, stan surowy otwarty
na dzia∏ce 650 m2, media, droga asfaltowa, okolica nowych domów, bezpoÊrednio sprzedam 310 tys. z∏. Tel.
504078195.
◗ Sprzedam dzia∏k´ Zakr´t o pow. 1140 m2 (rozpocz´ta
budowa bliêniaka), media, asfalt, okolica nowych domów, szko∏a, przychodnia, sklepy, bezpoÊrednio cena
270tys. z∏. Tel. 601 620 890.
◗ Sprzedam dom bliêniaczy w Sulejówku, 200 m, dzia∏ka 600 m, stan bardzo dobry do odÊwie˝enia, starodrzew, tel: 605 55 60 98. BezpoÊrednio, 860 tys.
◗ Sprzedam SEGMENT w Starej Mi∏osnej. ¸adnie wkoƒczony. W rozliczeniu dzia∏ka lub mieszkanie – kierunek Miƒsk
lub Lublin, inne propozycje – 692 977 947.
◗ Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe z balkonem, 42 m2,
II pi´tro na Osiedlu pod Sosnami. tel. 501 072 917

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Sprzedam suknie 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,
e-mail: olgasu@op.pl
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà ecru, rozm. 36/38 + bolerko.
Jednocz´Êciowa, zdobiona delikatnymi cekinami z przodu, w dobrym stanie, po czyszczeniu, zakupiona w salonie Tylko Ona. Cena ok. 60 z∏. Na ˝yczenie mog´ przes∏aç
mailem zdj´cia. Tel.: 508-117-335
◗ Sprzedam tanio ceg∏´ czerwonà, Winenberger 25-ka.
Dwie palety, które zosta∏y po budowie oraz pi´kne kamienie, du˝e i ma∏e na skalniak itp. tel. 500-098-569
◗ KUPIE STARE PROSPEKTY SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI
TEL. 600817479
◗ Snowboard m∏odzie˝owy sprzedam (deska, wiàzania, buty: nr 37). U˝ywany kilka razy w ciàgu jednego sezonu.
Tel. 601 299 146
◗ Sprzedam u˝ywane meble Magellan Voxu w bardzo dobrym stanie. Tel. 601 355 855
◗ Kupi´ bezpoÊrednio STARE OBRAZY wymagajàce konserwacji, z dziurami, rozdarte. Tel.: 66 555 37 19.

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

Tel. 660-769-211
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◗ Buty do taƒca czarne firmy Capezio R45. Rozmiar 41, cena 100 pln, tel. 604 444 135.
◗ Odkurzacz „WODNIK” filtr wodny wersja eksportowa,
tel. 602681756.
◗ Telefon-fax firmy PANASONIC tel. 602681756.
◗ Mam do sprzedania ciuszki dla nastolatki. Sà to ubrania
u˝ywane, ale w bardzo dobrym stanie. Sprzedam
za drobne kwoty. Tel. 606447707.
◗ Sprzedam garnitur 3 cz´Êciowy dla gimnazjalisty szczup∏y.
Spodnie 78- 80 w pasie. Stan bardzo dobry. cena 150z∏.
tel. 605 356 836.
◗ Oddam sprawny telewizor, kolor, 28 cali, tel. 691 133 737.
◗ Sprzedam nowy, nie u˝ywany kaloryfer za po∏ow´ ceny.
Wymiary 120 cm x 90 cm. tel. 608 736 533
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131

◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam,
tel 22 615-30-60
◗ Sprzedam keyboard Casio CTK-411, u˝ywany-Tanio!
◗ Odbior´ wszystko co metalowe (pralki grzejniki lodówki
kuchenki itp) Nr kontaktowy 789239864
◗ Wyprzeda˝ ubraƒ ze stoiska stylizacji dla paƒ o rozm.
36/38/40 (spódnice, spodnie, naszyjniki, torebki) tel.
502 600 775.
◗ Rega∏ stan bdb, dwa fotele, w´dki, maszyna do szycia
¸ucznik nowa, walizkowa tel. 781 496 613
◗ Sprzedam wersalke w dobrym stanie. wymiary 180/ 130.
Kolor zielony. 250 zl. tel. 513-521-202

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY
◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci w nauce, odrobiç lekcje, poszerzyç wiedz´. Dostosowanie zaj´ç do potrzeb ucznia. Etap wczesnoszkolny kl.
I–III. Dojazd gratis. Tel: 0 728 814 601.

KOREPETYCJE
Z J¢ZYKA POLSKIEGO
gimnazjum, liceum
tel. 722 050 702
www.polski.waw.pl

◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 515-3494-60.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna, tel.
602 276 202.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach
szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel.
22 872 96 31, kom. 604 753 455.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie nauczania – tel. 22-773-28-07.

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

◗ 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) firmy Sposabella. Do sukni do∏àcz´ welon, kwiat
na g∏ow´ oraz futerko. Na ˝yczenie mog´ udost´pniç
zdj´cia. Tel; 510-618-518, mail:olgasu@op.pl

◗ 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.
◗ Business/General English – lektorka akademicka
tel: 604 433 728.
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ FRANCUSKI z dojazdem – tel. 602 276 202.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie nauczania. Tel. 22 773 28 07.
◗ 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: 507287286.

US¸UGI KRAWIECKIE, KALETNICTWO

US¸UGI OGRODOWE

US¸UGI GEODEZYJNE

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

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

mapy, ZUD, tyczenia,
inwentaryzacje

Tel. 513-148-238

Tel.: 508 895 802, 22 773 30 44

!!! POGOTOWIE KOMPUTEROWE !!!

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

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

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

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

56

NIERUCHOMOÂCI

67

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

85

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

Józefów, ul. NadwiÊlaƒska 40

tel. 601 851 660

Tel. 502 923 453
domikomp@domikomp.pl

60

37

35

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

ul. Trakt Brzeski 35 (sklep Marcpol)
czynne: wt-pt 1200-1900, sob 1000-1400

tel.: 692 905 352

48

◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci w nauce, odrobiç lekcje, poszerzyç wiedz´. Dostosowanie zaj´ç do potrzeb ucznia. Etap wczesnoszkolny kl.
I-III Dojazd gratis. tel: 0728814601
◗ MATEMATYKA – Student drugiego roku Lotnictwa i Kosmonautyki WAT udziela korepetycji z matematyki oraz
pomoc w odrabianiu lekcji (podstawówka, gimnazjum, liceum). 793 606 960.
74

W i z a ˝ – dyplomowana wiza˝ystka
oferuje us∏ugi z zakresu makija˝u wieczorowego, Êlubnego, dziennego i okolicznoÊciowego.
Doradztwo indywidualne i analiza kolorystyczna. Sprzeda˝ kosmetyków piel´gnacyjnych.
Dojazd do klienta gratis. Tel: 505 523 824.

◗ MATEMATYKA – student piàtego roku PW udzieli korepetycji dla uczniów gimnazjum i liceum. 508-529-094.
◗ Odrabianie lekcji z dzieckiem, nadrabianie zaleg∏oÊci
(wszystkie przedmioty) oraz korepetycje z j´z. angielskiego – dla dzieci z klas m∏odszych (I-III). DoÊwiadczony nauczyciel z d∏ugoletnim sta˝em. Tel.: 788-822-788
◗ HISZPA¡SKI – Poprowadz´ korepetycje, nauk´ od podstaw, przygotowanie do egzaminów DELE oraz matur. Posiadam doÊwiadczenie w nauczaniu j´zyka na ró˝nych
poziomach. Telefon 794 680 940.
◗ ANGIELSKI. Prywatne lekcje i konwersjacje dla dzieci,
m∏odzie˝y i doros∏ych z ANGIELKÑ w Starej Mi∏osnej. Tel.
(22) 773 40 37 lub 730 011 145.

PROFESJONALNY MASA˚
LECZNICZY, ODCHUDZAJÑCY,
RELAKSACYJNY.

83

531-273-768
◗ Korepetycje z j. ang. posiadam certyfikaty j´zykowe, nauka poza granicami kraju, praktyczne stosowanie j´zyka,
cierpliwie i skutecznie wyjaÊniam wàtpliwoÊci. Micha∏
798274926, micwil91@gmail.com
◗ Korepetycje z j. niem. dla dzieci i m∏odzie˝y, cierpliwie
i skutecznie wyjaÊniam materia∏. Praktyczne stosowanie
j´zyka. Micha∏ 798274926 micwil91@gmail.com
◗ MATEMATYKA – matura, studia, gimnazjum. Wy˝sza ocena zawsze w Twoim zasi´gu. Magister matematyki, 14 lat
doÊwiadczenia, dziesiàtki zadowolonych Klientów. Dojazd do ucznia, stawka negocjowalna. Tel. 794 79 76 79.

tel.:

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam wózek dzieci´cy , 3 cz´Êciowy, spacerówka
,gondola , fotelik, cena okazja 600 z∏, u˝ywany w Starej
Mi∏osnej, równie˝ na spacery po lesie 663978985

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

tel. 600 030 096

50

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

OGRODY – Projektowanie i realizacja
Architektura Krajobrazu

w w w. g a r d e n p l e a s u r e . p l

Tel. 22 783-28-37; 606-752-724
23

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

13

◗ Gara˝ do wynaj´cia: Stara Mi∏osna ul GoÊciniec. Cena do
uzgodnienia. Tel. 510445454.
◗ Do wynaj´cia miejsce w gara˝u podziemnym na osiedlu
Akacjowa. Od 01/12/2012 r. ; cena 200 z∏/mc. Tel. 601837-374.
◗ Do wynaj´cia samodzielne mieszkanie w Halinowie. Oficyna. tel: 603 313 938.
◗ Wynajm´ lokal 110 m.kw przy Trakcie Brzeskim. Przy lokalu parking. Tel. 501-707-236.
◗ Wynajm´ mieszkanie w Weso∏ej od zaraz,3 pokoje w pe∏ni umeblowane, 3 minuty od stacji kolejowej tel.
506258398.
◗ Pomieszczenie warsztatowe lub magazynowe 100 m2
(15 m. d∏ugoÊci x 4 m. wysokoÊci) 1200,00 z∏ + op∏aty
tel. 530 588 250.
◗ Wynajm´ budynek (gara˝, magazyn) 60m2+300m2 placu,
Warszawa Weso∏a (blisko Traktu Brzeskiego) teren ogrodzony cena 800 z∏+media tel.601 620 890.
◗ Wynajm´ domek wolnostojàcy, Weso∏a, niezale˝ny, 65 m2,
2 pokoje, kuchnia, ∏azienka, przedpokój, ogrzewanie gazowe, miejsce parkingowe na posesji, brama na pilota.
Tel. 22 773 73 36.

HOTEL DLA KOTÓW
I MA¸YCH ZWIERZÑT
Stara Mi∏osna
Lek. wet. Izabela Rupiƒska
tel. 606-482-555, 22-773-10-88

7

◗ Wynajm´ od zaraz 2 pokojowe mieszkanie z balkonem,
wyposa˝one, 34 m2 na I pi´trze na osiedlu strze˝onym
„Pod Sosnami” ul. Jeêdziecka tel. 608 736 533.
◗ Warsztat samochodowy – poszukuj´ do wynaj´cia;
min. 3 stanowiska, w Weso∏ej lub bliskiej okolicy. Tel.
601 620 890.

STRZY˚ENIE, KÑPIELE
I PIEL¢GNACJA DLA
ZWIERZÑT
tel. 22 773-10-88, 698-422-928

◗ Sprzedam u˝ywane LEGO duplo THOMAS&FRIENDS 2-5
lat: 3352, 3354, 3301, 3353, 2734, 2735 - ca∏oÊç 200 z∏
- do negocjacji. Mo˝liwoÊç przes∏ania zdj´ç na e-mail.
509 578 211, pawkomo@o2.pl
◗ Sprzedam ciuszki dla dzieci od 5 mies. do 1,5 roku ˝ycia,
po 2–5 z∏. Tel.: 508-117-335
◗ Sprzedam drewniane ∏ó˝eczko z szufladà, 120x60 cm, 3
stopniowa regulacja, wyjmowane szczebelki, kolor olcha, Dzielnica Wawer, cena 100 z∏, tel. 728-380-150,
anna.nowosielska@vp.pl
◗ Kupi´ u˝ywany pe∏nowymiarowy stó∏ do ping-ponga .
Tel: 665 039 476
◗ Sprzedam wózek BEBETTO 8w1(z fotelikiem samochodowym) zielony ma∏o u˝ywany 500z∏ do negocjacji. Tel.
781 607 112.
◗ Sprzedam ubranka ma∏o u˝ywane, lekkie i ciep∏e dla
ch∏opczyka i dziewczynki , wiek 0-6 miesi´cy, przywiezione z Anglii. Tel. 666 327 035.
◗ Sprzedam kombinezon jednocz´Êciowy dla dziewczynki
ró˝owy, mo˝e byç na narty, na 122-128 cm, tunik´ we∏nianà i inne przywiezione z Anglii. Tel. 666 327 035.

Pracownia Sztuki Ogrodowej

36

45

◗ KONWERSACJE NIEMIECKIE w Starej Milosnie, bez lektora, bez kosztow dla odnowienia znajomosci jezyka. Spotkania w ciagu dnia. Tel. 690020428.
◗ CHEMIA, ANGIELSKI korepetycje w atrakcyjnej cenie. Poziom podstawowy i rozszerzony. Szeroki zakres materia∏u. Cena 30z∏/60 min Tel : 507287286.
◗ 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.
◗ Terapeuta,nauczyciel - pomoc dzieciom z trudnoÊciami w
uczeniu si´ matematyki,dysleksji, dysgrafii i dysortografii.
Diagnoza dojrza∏oÊci szkolnej 5 i 6 - latków. Dojazd do
domu. Tel. 791 23 50 25.
◗ Trenerka personalna ch´tnie poprowadzi Twój trening
sportowy lub pomo˝e podnieÊç Ci form´ lub sprawnoÊç
ruchowà. tel. 606447707 Zapraszam!
◗ ANGIELSKI – Student 4 roku Politechniki udzieli korepetycji z j. angielskiego. Na poziomie szko∏y podstawowej i
gimnazjum. 35 z∏/60min dojazd GRATIS tel. 502-238-740
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI. Wszystkie poziomy.
Korepetycje, konwersacje, nadrabianie zaleg∏oÊci w szkole. Studentka anglistyki i iberystyki. Dojazd do ucznia. Tel:
0-518-339-517.
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze komputera dla osób starszych.
Zaj´cia indywidualnie prowadzone przez studenta. Efektywna, spokojna nauka, korzystanie z internetu oraz podstawowych funkcji komputera. Tel. 533 404 404.

GARDEN & PLEASURE

692-081-969

795-631-051

WYNAJM¢

ZWIERZ¢TA
◗ Poszukuj´ domu z podwórkiem dla suczki, bernardynki.
Suczka jest weso∏a i bardzo towarzyska. Nie jest zbyt du˝a. Nasze dziecko jest uczulone na psa i dlatego poszukujemy nowego domu tam gdzie b´dzie mog∏a sobie swobodnie pobiegaç. ChcielibyÊmy p∏aciç za wy˝ywienie dla
niej; e-mail atenka5@op.pl
21

KARMY dla psów i kotów oraz
art. zoologiczne na telefon, z dostawà
do domu GRATIS. Zapraszamy!
Tel. 602-323-888, 22 760-82-42.
www.hauhau24.pl
PRACA – DAM/SZUKAM

◗ Wykonam remont mieszkania,domu w szerokim zakresie.
Ma∏e i du˝e prace. Solidnie i tanio!!!!! Tel. 668 84 59 31
◗ Opiekunka osób starszych zaopiekuje si´ osobà starszà,
samotnà, niepe∏nosprawnà, nie l´˝àcà, codziennie lub kilka razy w tygodniu. posiadam referencje. tel. 507 195 765

prowadzi dj-wodzirej-animator,
we wskazanym miejscu lub w barze
S∏oneczko (w Centrum Pogodna).
5

tel. 502 600 775 – Alicja

• DREWNO KOMINKOWE
• US¸UGI OGRODOWE
• WYCINKA DRZEW
• ODÂNIE˚ANIE

Do Biura NieruchomoÊci Inter-Transfer w Warszawie-Weso∏ej poszukujemy: Manager biura obs∏ugi
klienta, Agent nieruchomoÊci. Mile widziane
doÊwiadczenie w bran˝y na rynku nieruchomoÊci.
Aplikacje (CV + list motywacyjny) z dopiskiem stanowiska prosimy przesy∏aç na adres mailowy biuro@
nieruchomosci-wesola.com.pl, tel. 22 773-55-49.

◗ Wykonam remont mieszkania,domu w szerokim zakresie.
Ma∏e i du˝e prace. Solidnie i tanio!!!!! Tel. 668 84 59 31
◗ Miko∏aj do wynaj´cia. Okolice Weso∏ej i Starej Mi∏osnej.
tel. 508 348 728.
◗ M´˝czyzna lat 45 uczciwy, solidny, abstynent, prawo jazdy B pilnie szuka pracy. tel. 692 423 302.
◗ Cha∏upnictwo przyjm´, mo˝liwoÊç wspó∏pracy, posiadam
warunki, mieszkam w RadoÊci tel. 692 423 302

US¸UGI ÂLUSARSKIE – naprawa
i wymiana zamków – dorabianie kluczy.
OSTRZENIE – cà˝ek, no˝yczek, no˝y i sitek
do mi´sa no˝y do krajalnic, siekier, sekatorów,
no˝yc, no˝y do kosiarek, ∏aƒcuchów do pi∏.
Weso∏a, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 11
tel. 508 348 728, 501 256 908, 22 773 73 88

◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. Tel. 22-78328-37; kom. 606-752-724.
◗ Opieka w domu, gotowanie, zakupy, spacery tel. 503 836
166, 511 210 315.
◗ M∏oda, energiczna przyjmie sprzàtanie domu, mieszkania
raz lub dwa razy w tygodniu. tel. 889 970 158
◗ Ch´tnie zajm´ si´ sprzàtaniem, opiekà nad dzieckiem lub
osobà starszà. tel. 603 310 664
◗ Wc-serwis dolnop∏uka zabudowanego z podwieszanà miskà sedesowà,Geberit,Grohe,Cersanit.Serwis wc-kompakt, do naprawy u˝ywam wy∏àcznie oryginalnych czeÊci
zamiennych. Zadzwoƒ,tel.508-620-962 Sadowski
◗ Z¸OTA RÑCZKA – malowanie, gipsowanie, elektryka –
wymiana gniazda, przewodu,inne, hydraulika – wymiana baterii, umywalki, sp∏uczki, glazura, tarakota, panele, NIE PALÑCY! szybko i solidnie. Telefon: 608 639 984,
602 516 142.

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

www.dogadajciesie.pl
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◗ Drobne NAPRAWY I REMONTY – Z¸OTA RÑCZKA – tel.
601313561.
◗ Sprzàtanie bez Êrodków chemicznych tel. 694 406 957.
◗ 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.
◗ „Z∏ota ràczka” us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel.: 507 097 028.
◗ Pomoc w wyjÊciu z uzale˝nienia: alkohol, narkotyki, hazard, inne. Spotkania, oÊrodki. Bezp∏atnie. Teen Challenge,
www.teenchallenge.pl , tel. 601 620 890.

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

Budowa: KOMINKI ,
GRILLE OGRODOWE,
W¢DZARNIE, kompleksowo.
Tel. 603-555-456

Tel. 503 583 568
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WESO¸E URODZINY dla dzieci
z muzykà i konkursami,

◗ Sprzatanie przedswiateczne domów,mieszkan,biur .Rzetelne.kontakt:667-877-337.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem w wieku przedszkolnym lub starszà osobà, ewentualnie sprzàtanie w domu, pranie, prasowanie. Jestem mieszkankà RadoÊci. tel. 692 423 302.
◗ Sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie okien tel. 503 836
166, 511 210 315.
◗ G∏ówna Ksi´gowa z 25-letnim doÊwiadczeniem podejmie
prac´. Pe∏na ksi´gowoÊç firmy.Licencja Ministerstwa Finansów.Ca∏y lub pó∏ etatu. Dorywcza lub sta∏a.Tel:508
191 801, e mail: bm1@poczta.onet.eu

79

Uk∏adanie kostki brukowej i granitowej.
Tanio, solidnie, gwarancja.
Zakr´t, Trakt Brzeski 185,
www.brukarstwowarszawa.com

◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Posiadam wykszta∏cenie pedagogiczne i referencje z pracy z ma∏ymi dzieçmi. Tel. kont.
503 117 094
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà, uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje. Tel.
600 432 140.

87

mieszkaniowych i samochodowych

US¸UGI BRUKARSKIE

DZIECI – OPIEKA/NIANIA

78

DORABIANIE KLUCZY

◗ J´zyk NIEMIECKI. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia.
500 720 523.
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, dla osób STARSZYCH promocja! Zaj´cia indywidualne prowadzone
przez studenta. Efektywna, spokojna nauka korzystania
z INTERNETU oraz podstawowych funkcji komputera.
Tel. 533 404 404.

89

◗ Korepetycje z j´z. polskiego i matematyki – poziom szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum. Pomoc w bie˝àcej
nauce, w pracach domowych, powtórzenie materia∏u.
Przygotowanie do matury (m.in. pomoc w przygotowaniu
prezentacji). Tanio i solidnie. tel. 503 553 622.
◗ Absolwenci Akademii Muzycznych udzielà lekcji gry na
gitarze elektrycznej, akustycznej i klasycznej. Mi∏a atmosfera. Grasz co chcesz. U˝yczamy gitary jak ktoÊ nie ma.
Mile widziani uczniowie w ka˝dym wieku. Tel:
510 727 363, 508 613 097.
◗ ROSYJSKI – korepetycje, Native Speaker, Stara Mi∏osna,
Anin, Mi´dzylesie, tel. 22 773-35-77.
◗ Korepetycje Historia, WOS, absolwent politologii, pasjonat Historii, cena za 45 minut 20 z∏. telefon 663978985
◗ MATEMATYKA. Korepetycje z Matematyki dla uczniów
gimnazjum i liceum. Tel. 798-936-390
◗ Angielski dla dzieci (przedszkole, podstawówka, gimnazjum). Psycholog doÊwiadczony w pracy z dzieçmi. Bezstresowa nauka, ciekawe materia∏y, gry, zabawy. Certyfikat CAE, 40 z∏/h. tel: 513-606-792.
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PRACOWNIA
PROTETYCZNA
57

Tel. 508 348 728, 501 256 908

Protezy ● Naprawa ● Ekspres
tel. 602 353 191
90

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

BAŁKA¡SKI
SYLWESTER
W KARCMIE DUBICA

500 zł od paryje

ac
Przyjmujemy rezerw

ul. Trakt Brzeski 60B, 05-077 Warszawa-Wesoła
tel.: (22) 760 33 12
e-mail: kontakt@karcmadubica.pl

www.karcmadubica.pl

SKLEP
CHI¡SKI
ITALY FASHION
ODZIE˚ M¢SKA, DAMSKA, DZIECI¢CA

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

ul. Trakt Brzeski 62A, I p.
Stara Mi∏osna
Godziny otwarcia:
pon.–pt. 1000–1900
sobota 1000–1630

Trakt Brzeski
Cieplarniana

SEGMENTY 156 m2, DZIA¸KA 478 m2

zimowe 25% taniej
ty
bu
–
A
CJ
O
M
O
R
P
ent 20% taniej
Wybrany asortym
pominek GRATIS
Powy˝ej 90 z∏ u

Fabryczna

BezpoÊrednio sprzedam

Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

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

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

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

