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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Z prac Rady Dzielnicy
13 grudnia odby∏a si´
kolejna sesja Rady Dzielnicy Weso∏a. G∏ównym
punktem jej obrad by∏o
podj´cie uchwa∏y w sprawie zaopiniowania projektowanych zmian w studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W przypadku naszej dzielnicy by∏y to zaledwie dwie zmiany zarekomendowane pozytywnie (rejon cmentarza i rejon
dzia∏ki pod nowe przedszkole w Starej Mi∏oÊnie) oraz jedna odrzucona przez planistów
zmiana dotyczàca pasa terenu po pó∏nocnej
stronie Traktu Brzeskiego. I w∏aÊnie ta trzecia
odrzucona zmiana wywo∏a∏a goràcà dyskusj´.
Ostatecznie po kilku ostrych polemikach zosta∏a og∏oszona przerwa, po której zosta∏ postawiony i zgodnie przyj´ty przez Rad´ wniosek

o zdj´cie tego punktu z porzàdku obrad i ponowne jego rozpatrzenie na kolejnej sesji.
W kolejnym punkcie Rada pozytywnie zaopiniowa∏a projekt
„przed∏u˝enia” nazwy ul. ˚ytniej
na dalszym, dotychczas bezimiennym jej odcinku, a nast´pnie omówi∏a i uchwali∏a swój
plan pracy na rok 2013. Na koniec sesji zosta∏y przedstawione
plany pracy komisji sta∏ych Rady.
W przerwie obrad odby∏o si´ godzinne spotkanie Êwiàteczno-noworoczne Rady Dzielnicy
z pracownikami Urz´du oraz kierownikami
jednostek organizacyjnych i innych placówek
pracujàcych na rzecz mieszkaƒców. W mi∏ej
atmosferze w∏adze dzielnicy podzi´kowa∏y
wszystkim za miniony rok wyt´˝onej pracy
i za dobrze wype∏niane obowiàzki.

Kolejna sesja Rady jest zaplanowana na
24 stycznia na godz. 14.00, jak zwykle w sali
obrad naszego Urz´du Dzielnicy. Program sesji
b´dzie dost´pny na tydzieƒ wczeÊniej w Internecie. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Przewodniczàcy Rady

Marcin J´drzejewski

Jak zmienià si´ zasady wywozu Êmieci
W czwartek 6 grudnia w Urz´dzie Dzielnicy Rembertów odby∏o si´ spotkanie warszawskich radnych z Piotrem Karczewskim
– pe∏nomocnikiem Prezydenta Warszawy
ds. gospodarowania odpadami komunalnymi. Podsumowanie tego spotkania mo˝na zawrzeç w kilku punktach:
1. Od 1 lipca 2013 r. zmienià si´ zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie, nasze Êmieci stanà si´ w∏asnoÊcià gminy.
2. Dotychczasowe umowy na odbiór Êmieci ka˝dy powinien wypowiedzieç z datà 30 czerwca
2013 r.
3. Od 1 lipca 2013 r. odpady bytowe b´dziemy
mogli:
a) segregowaç do 3 pojemników (MIESZANE,
SUCHE (razem plastik, papier, metal),
SZK¸O) i ponosiç op∏at´ ustalonà dla Êmieci
segregowanych. Tu trzeba b´dzie prawdopodobnie samodzielnie zadbaç o komplet
3 pojemników (choç byç mo˝e firmy zrobià
mieszkaƒcom prezent – to si´ oka˝e),
b) nie segregowaç i ponosiç op∏at´ rycza∏towà ustalonà dla Êmieci niesegregowanych.
4. WysokoÊç op∏aty b´dzie ustalona uchwa∏à
radnych warszawskich i mo˝e opieraç si´ na
jednym z mo˝liwych kluczy: a) iloÊç zu˝ytej
wody, b) powierzchnia domu/mieszkania,
c) osoby zamieszkujàce, d) gospodarstwo
domowe.
Ka˝dy z tych kluczy ma wady, najlepiej by∏oby
p∏aciç za rzeczywiste iloÊci Êmieci – ale g∏ówne zadanie ustawy to „obj´cie op∏atami
wszystkich Êmiecàcych”, zwi´kszenie kontroli
nad utylizacjà Êmieci oraz zwi´kszenie udzia∏u
Êmieci segregowanych.
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5. Radni Warszawy mogà wybraç tylko jednà
z metod, a mieszkaƒcy przed 1 lipca 2013 r.
b´dà musieli z∏o˝yç do Urz´du Dzielnicy deklaracj´ okreÊlajàcà wartoÊç a) lub b) lub c)
lub d) z punktu 4.
6. Ka˝dy mieszkaniec / rodzina / gospodarstwo
domowe b´dzie wnosiç miesi´cznà op∏at´ za
wywóz Êmieci. ÂciàgalnoÊç tej op∏aty b´dzie
podlega∏a rygorom ustawy podatkowej.
7. Warszawa zostanie podzielona na 9 obszarów
– tzn. ˝e z obecnych 140 firm obs∏ugujàcych
gospodark´ Êmieciowà w Warszawie pozostanie 9. OczywiÊcie b´dzie og∏oszony przetarg
na wybór firm.
8. W ramach rycza∏towej (jeszcze nie ustalonej) ceny dodatkowo b´dziemy mogli 4 razy do roku
oddaç liÊcie, traw´ i rzeczy wielkogabarytowe.
9. Powstanà punkty odbioru odpadów komunalnych, gdzie sami (prawdopodobnie bez dodatkowych op∏at) b´dziemy mogli zawieêç
bez ograniczeƒ np. traw´ czy liÊcie cz´Êciej ni˝
4 razy w roku.
10. W czasie prezentacji podano ju˝ ustalone
op∏aty w innych miastach:
a) Wo∏omin i Zielonka – 7,10 z∏ od osoby
(14,20 z∏ za niesegregowane),
b) Zàbki – 28 z∏ od gospodarstwa, 56 z∏ za
niesegregowane,
c) Wroc∏aw – 25 z∏ od osoby,
d) ¸ódê – 18 z∏ od osoby.
Jaki model op∏at wprowadzi stolica i jakie b´dà to ceny – t´ decyzj´ Rada Warszawy podejmie w 2013 roku.
Pojawia si´ tylko pytanie, czy b´dzie to korzystna zmiana dla mieszkaƒców Warszawy. Przyk∏adowo kiedy od 2 lat mam umow´ na odbiór 2 razy w miesiàcu pojemnika 110 l, p∏ac´ za t´ us∏u-

g´ prawie 40 z∏. Moje gospodarstwo to 5 osób,
segregujemy Êmieci do worków w domu (plastik,
szk∏o i papier) – i co 2 tygodnie opró˝niamy te
worki – nic za to nie p∏acàc. Prawdopodobnie dla
Warszawy zostanie wybrana metoda osobowa
z przypuszczalnà cenà 15–18 z∏ przy segregacji
Êmieci. Tak wi´c z punktu widzenia mojej rodziny
op∏ata zmieni si´ z 40 z∏ na 70–90 z∏.

Miros∏aw Gotowiec
Radny Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

ZBIÓRKA CHOINEK
W dniu 19 stycznia 2013 r. (sobota)
w godz. 9.00–14.00 Urzàd Dzielnicy Weso∏a organizuje poÊwiàtecznà zbiórk´ choinek. B´dzie je mo˝na wyrzucaç do specjalnie podstawionych do tego celu kontenerów. Âwiàteczne drzewka mo˝na b´dzie
dostarczyç w∏asnym transportem i bezp∏atnie oddaç w dwóch wyznaczonych miejscach na terenie dzielnicy Weso∏a:
1.PARKING przy Urz´dzie Dzielnicy,
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33,
2.PARKING przy ul. Jana Paw∏a II,
róg ul. Rumiankowej.
Choinki muszà byç pozbawione wszelkich ozdób, poci´te i w∏o˝one w worki.
Do pojemników nie wolno wrzucaç:
choinek sztucznych, ozdób Êwiàtecznych
i innych odpadów.
Wydzia∏ Organizacyjny
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
dziny, aby objàç pomocà maksymalnà liczb´
tych, którzy mogli odczuç skutki wzrostu ceny posi∏ku. O wszystkim mo˝na dowiedzieç
– czyli krajobraz po zmianach w systemie ˝ywienia dzieci w szko∏ach
si´ w sekretariatach szkó∏, mo˝na ca∏à rzecz
przeprowadziç w sposób dyskretny, a dziecWe wrzeÊniu ubieg∏ego w czerwcu ubieg∏ego roku uchwa∏´ w sprako korzystajàce ze stypendium, otrzymuje
roku w dzielnicy Weso∏a wie zasad udzielania stypendiów „Posi∏ek
posi∏ek w taki sam naturalny sposób jak ka˝wprowadzono
zmiany dla ucznia”, majàcà na celu pomoc uczniom
de inne.
w systemie ˝ywienia dzie- pochodzàcym z rodzin znajdujàcych si´ w nie
Obecnie liczba posi∏ków finansowanych
ci w sto∏ówkach szkol- najlepszej sytuacji materialnej bàdê trudnej
w ramach Êrodków OPS jest bardzo zbli˝ona
nych. Reorganizacj´ prze- sytuacji losowej, a nieobj´tych pomocà
do tej, która by∏a przyprowadzono we wszystznawana w ubieg∏ym
kich szko∏ach publicznych.
roku szkolnym. Za to
Dzia∏ania praktyczne policzba tych op∏acanych
przedzi∏y miesiàce rozmów, dyskusji i polemik
w ramach stypendium
z partnerami w ca∏ej sprawie, czyli rodzicami,
„Posi∏ek dla ucznia”
nauczycielami oraz samymi pracownikami
w poszczególnych szkosto∏ówek szkolnych. Wi´kszoÊç da∏a si´ prze∏ach jest ni˝sza w stokonaç, ˝e zmiany niekoniecznie muszà daç tylsunku do okresu sprzed
ko negatywne efekty. Wbrew obawom, zmiareorganizacji ˝ywienia!
ny uda∏o si´ wdro˝yç bez wi´kszych probleI myÊl´, ˝e w tym obszamów organizacyjnych i kosztów ludzkich (firrze – potencjalnych bemy prowadzàce ˝ywienie w szko∏ach w wi´kneficjentów stypendium
szoÊci zosta∏y utworzone przez samych pra˝ywieniowego – sporo
cowników sto∏ówek, a jedyna pochodzàca
jest jeszcze do zrobienia
z zewnàtrz zatrudni∏a tych pracowników –
Pi´ciolatki na sto∏ówce szkolnej
w zakresie informacji
zgodnie z za∏o˝eniami procedury konkursowej
i zmiany nastawienia do
i oczywiÊcie tych pracowników, którzy wyrazi- OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej (ci uczniowie
samej idei, i to tutaj nale˝y upatrywaç mo˝lili takà ch´ç i gotowoÊç).
majà finansowane obiady w∏aÊnie przez
woÊci zwi´kszenia frekwencji na sto∏ówkach
We wszystkich szko∏ach obowiàzuje cena OPS). O stypendium mogà wnioskowaç row naszych szko∏ach.
za obiad okreÊlona wytycznymi Rady i Zarzà- dzice i opiekunowie dzieci, nauczyciele i peMarian Mahor
du Dzielnicy Weso∏a – w wysokoÊci 6,50 z∏. dagodzy, a przyznajà je dyrektorzy szkó∏.
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
Z informacji uzyskanych od placówek wynika, W dzielnicy Weso∏a ustalone zosta∏y tak wyds. Spo∏ecznych
˝e jakoÊç posi∏ków jest utrzymywana na po- sokie górne limity dochodów na cz∏onka roziomie sprzed reorganizacji, a w niektórych
placówkach nawet si´ podnios∏a. Ze strony
rodziców nie by∏o sygna∏ów, aby posi∏ki by∏y
niesmaczne, bàdê zimne.
Pani Agnieszko, Panie Jaros∏awie
Korzystanie z posi∏ków przygotowywanych
w szko∏ach w nowej formule organizacyjnej
W tych trudnych chwilach ca∏ym sercem
w ró˝nych placówkach wyglàda ró˝nie. Sà
jesteÊmy z Wami i Waszymi Bliskimi.
szko∏y, gdzie liczba uczniów korzystajàcych
z posi∏ków nieznacznie spad∏a w stosunku
do okresu przed wprowadzeniem zmian. MaPracownicy szkó∏ i przedszkoli w Dzielnicy
my tak˝e przypadki, gdzie ta liczba wzros∏a
ogromnie (w Starej Mi∏oÊnie w SP 173
i SP 353 z posi∏ków korzysta ∏àcznie o blisko
200 uczniów wi´cej ni˝ w dawnej jedynej na
tym terenie „podstawówce”, SP 173) oraz
przypadki, gdzie odnotowano znaczàcy spadek (Gimnazjum nr 119). Analizujemy przyczyny takiego stanu rzeczy w tej placówce
– mamy wra˝enie, ˝e mo˝e to byç efektem
negatywnej kampanii medialnej, jaka mia∏a
Czo∏em, m∏odzi! wiÊcie nast´pne koncerty w oÊrodku
miejsce przy okazji przeprowadzania zmian
Zima ju˝ do nas kultury, a najbli˝szy w styczniu.
w systemie ˝ywienia, i to w∏aÊnie zw∏aszcza
zawita∏a i a˝ dziw,
Mamy jeszcze par´ niespodzianek,
w Êrodowisku Gimnazjum 119.
˝e drogowcy nie sà którymi na razie nie mo˝emy si´ podzieDla nas najistotniejszy jest fakt zapewnienia
zaskoczeni, chyba liç – zepsu∏oby to niespodziank´ :-) .
mo˝liwoÊci spo˝ywania nieodp∏atnego posi∏ku
˝e
coÊ
mi
umkn´∏o!
Rada oczywiÊcie
Wszyscy w radzie mamy nadziej´, ˝e
tym, dla których finansowa sytuacja rodzindzia∏a, a akcje, które aktualnie planu- wspaniale sp´dziliÊcie Êwi´ta, a Mikona jest na tyle ucià˝liwa, ˝e wzrost ceny za posi∏ek stanowi istotne obcià˝enie bud˝etu.
jemy, to druga edycja „Urzàd jest co- ∏aj nie poskàpi∏!
Wraz z wprowadzeniem reorganizacji
ol!”, nasz udzia∏ w „Pikniku Weso∏a”,
˝ywienia Rada m.st. Warszawy podj´∏a
M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy Weso∏a
wi´kszy ni˝ w ostatnich latach, i oczy-

Stypendium „Posi∏ek dla ucznia”

WieÊci z M∏odzie˝owej
Rady Dzielnicy
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie
Okaza∏o si´, ˝e o starej
podstawówce pami´tajà te˝
absolwenci. Pad∏o wiele ciep∏ych s∏ów, trudno te˝ by∏o
ukryç wzruszenie, które najlepiej Êwiadczy o tym, ˝e szko∏a to nie tylko miejsce, gdzie jedni przekazujà,
a inni zdobywajà wiedz´, ale przede wszystkim
przestrzeƒ wype∏niona z∏o˝onymi, g∏´bokimi relacjami mi´dzyludzkimi. To wzruszenie widoczne
by∏o w oczach górników, gdy by∏a mowa o Ich
ci´˝kiej, niebezpiecznej pracy, w s∏owach pani
Dyrektor Lidii Chmielewskiej witajàcej wszystkich goÊci. Wreszcie na twarzach
uczniów i nauczycieli, którzy
z ogromnym zaanga˝owaniem
przygotowali i zaprezentowali
cz´Êç artystycznà.
Przez kolejne pi´çdziesiàt lat
z ca∏à pewnoÊcià nie zabraknie
pozytywnych zmian w Szkole
Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich – i tak w∏aÊnie ma
byç. To zmiany na lepsze Êwiadczà o rozwoju, ale dwie rzeczy na
pewno pozostanà niezmienne –
to, ˝e mo˝emy byç dumni z naszych uczniów, oraz pragnienie,
by w naszej pracy, radoÊci z codziennych ma∏ych
zwyci´stw z odwagà i wytrwa∏oÊcià naÊladowaç
naszych patronów GÓRNIKÓW POLSKICH.
W dniu jubileuszu mia∏o miejsce jeszcze jedno
wyjàtkowe wydarzenie. W listopadzie nasza szko∏a przystàpi∏a do projektu Archiwa Prze∏omu 19891991 organizowanego przez Kancelari´ Prezydenta RP i kancelari´ Senatu. W dniu 6 grudnia 2012
roku uroczystego otwarcia Szkolnego Archiwum
po∏àczonego z prezentacjà zebranych materia∏ów
dokona∏ p. Robert KubaÊ, kierownik Biura Analiz
i Dokumentacji Archiwum Senatu RP wraz z Burmistrzem Dzielnicy Weso∏a p. Marianem Mahorem
i dyrektor szko∏y p. Lidià Chmielewskà. Oglàdajàc
prezentacj´, otwierajàcy wystaw´ i liczni goÊcie
odÊpiewali pieÊƒ Jacka Kaczmarskiego „Mury”.
Projekt „Archiwa prze∏omu” ma na celu stworzenie elektronicznego, ogólnopolskiego katalogu dla szerokiej liczby u˝ytkowników, umo˝liwiajàc im dost´p do materia∏ów archiwalnych
dotyczàcych tamtego okresu oraz krzewienie
wiedzy na temat historii najnowszej wÊród m∏odzie˝y. Materia∏y archiwalne przekaza∏ szkole
pan Jacek Pajàk rozpoczynajàc nasze starania
o sta∏e powi´kszanie zbiorów.
Wszystkim goÊciom naszej uroczystoÊci sk∏adamy serdeczne podzi´kowania za to, ˝e swojà
obecnoÊcià uÊwietnili obchody tak wa˝nej dla
staromi∏oÊniaƒskiej spo∏ecznoÊci rocznicy.
Darczyƒcom dzi´kujemy za wielkie serce, bez
ich ofiarnoÊci trudno by by∏o przygotowaç tak
wspania∏y Z∏oty Jubileusz.
Fotorelacja z uroczystoÊci na stronie internetowej szko∏y: www.sp173.waw.pl/wydarzenia/
90-swieto-s z k o l y-2 0 12.
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im. Górników Polskich
Barbórka – dzieƒ niezwykle wa˝ny dla ka˝dego Âlàzaka, dla ka˝dego górnika i jego bliskich.
Górnicy wierzà w opiek´ OpatrznoÊci i swojej
or´downiczki Âwi´tej Barbary. W tej pi´knej tradycji Êwi´towania patronki ludzi, którzy na co
dzieƒ w swej pracy tak wiele ryzykujà, jest coÊ
magicznego. Ten dzieƒ to równie˝ nasze Êwi´to
– uczniów i pracowników szko∏y, która ma zaszczyt nosiç miano Górników Polskich. Niezwyk∏y to patron, który stanowi nie tylko wspania∏y
wzorzec, ale od lat okazuje swojej „chrzestnej
córce” wiele serdecznoÊci, ciep∏a i wsparcia.
W tym roku Âwi´to Szko∏y nr 173 w Warszawie mia∏o wyjàtkowy wymiar – obchodziliÊmy
bowiem pi´çdziesiàtà rocznic´ powstania budynku, w którym dziÊ uczà si´ dzieci, a przede
wszystkim pi´çdziesiàtà rocznic´ serdecznej
przyjaêni i wspó∏pracy z naszym patronem.
Tak du˝e przedsi´wzi´cie, jakim by∏a budowa
i organizacja szko∏y „tysiàclatki”, nie dokona∏o
si´ w ciàgu roku. Poprzedzone by∏o olbrzymià
pracà Komitetu Budowy Nowej Szko∏y pod przewodnictwem Bronis∏awa Welesza, dla którego
zapewnienie staromi∏oÊniaƒskim dzieciom godziwych warunków do nauki sta∏o si´ zadaniem
nadrz´dnym. Zadaniem, które mog∏o zostaç zrealizowane dzi´ki pomocy pi´ciu Êlàskich kopalni:
„Wujek”, „Siemianowice”, „Jowisz”, „Bierut” oraz
„Wieczorek”, które w roku 1956 dofinansowa∏y
budow´ szko∏y. Dzi´ki pracy i ofiarnoÊci wielu ludzi 4 grudnia 1962 roku, w dniu imienin patronki górników, nowy budynek zosta∏ oddany
do u˝ytku, otrzymujàc imi´ „Górników Polskich”.
W ciàgu 50 lat placówkà zarzàdza∏o 12 dyrektorów, nast´powa∏o wiele zmian – tak w wyglà-

dzie, jak i w organizacji szko∏y, jednak serdeczna
opieka naszego patrona pozosta∏a niezmienna.
Tegoroczne obchody Âwi´ta Szko∏y zgromadzi∏y wielu znakomitych goÊci. Szef Kancelarii Prezydenta RP pan Jacek Micha∏owski w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronis∏awa Komorowskiego przes∏a∏ gratulacje i ˝yczenia dla ca∏ej
spo∏ecznoÊci szko∏y. Odwiedzili nas Pan Janusz

Swadowski – przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, który odznaczy∏ sztandar szko∏y odznakà
„Zas∏u˝ony dla górnictwa RP”, Pan Roman Noga
– Dyrektor ds. pracy KWK Knurów-Szczyg∏owice,
Pan Jacek Wojciechowicz – wiceprezydent m.st.
Warszawy, Pan Burmistrz Edward K∏os, Pan Burmistrz Marian Mahor, Pan Burmistrz Krzysztof
Kacprzak, Pan Jerzy Paw∏owski – przedstawiciel
Kuratorium OÊwiaty, z ramienia Rady Dzielnicy Pani Katarzyna Zakrzewska, byli dyrektorzy naszej
szko∏y, wielu jej nauczycieli i szereg zaprzyjaênionych osób. Wyjàtkowym goÊciem by∏a Pani Danuta Âwitaj – cz∏onkini komitetu budowy szko∏y.

Pracownicy SP nr 173
im. Górników Polskich
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 Listy do redakcji
Z uwagà przeczyta∏em artyku∏ o potràceniu dziecka
na ul. GoÊciniec. Wspó∏czuj´ poszkodowanemu, jak
i jego rodzinie. Uwa˝am, ˝e zbieranie podpisów to nie
droga do za∏atwienia problemu bezpieczeƒstwa na terenie naszej dzielnicy. Spotkania w Biurze Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego to czysty przyk∏ad typowego „pijaru”. Uczestniczy∏em w takim spotkaniu
w lipcu 2011 roku, gdzie ju˝ wtedy zwróci∏em uwag´
na rozwijanie nadmiernej pr´dkoÊci na ul. GoÊciniec
i Jana Paw∏a, jazd´ po przejÊciach dla pieszych i chodnikach, parkowanie na przejÊciach itp.
Przyk∏ad: Pani prowadzàca spotkanie z ramienia
dzielnicy mia∏a zg∏osiç do Centrum Monitoringu Stra˝y
Miejskiej na ul. Mrówczà jazd´ po przejÊciu i chodniku pod biuro NieruchomoÊci 777, róg Pogodnej i Jana Paw∏a. Efekt jest taki, ˝e jeêdzi∏ codziennie jeden
samochód, a teraz trzy. Na tym samym skrzy˝owaniu
przy budynku wielorodzinnym wy∏amano dwie rurki
b´dàce zabezpieczeniem przed jazdà po przejÊciu dla
pieszych – jest to skrót b´dàcy bezpoÊrednim wjazdem na ul. Jana Paw∏a. Brak realizacji.
Nie jestem ju˝ osobà czynnà zawodowo i chodzàc
po Starej Mi∏osnej, obserwuj´ narastajàcy problem
bezpieczeƒstwa mieszkaƒców i nieprzestrzegania
przepisów przez kierowców. Oto kilka z nich:
Samochody zaopatrujàce cukierni´ Gamma i Smakosza na ul. Jana Paw∏a je˝d˝à po kilkadziesiàt metrów po chodniku i przez przejÊcie dla pieszych. Nagminna jest jazda przez podwójnà lini´ ciàg∏à a póêniej pod pràd w tym samym miejscu i pod aptekà p.
Borkowskiej, parkowanie na przejÊciu pod pocztà. Nie
wynika to z braku miejsc do parkowania, bo ich jest
wystarczajàca iloÊç po drugiej stronie ulicy.
Brak chodników na ul. Pogodnej powoduje, ˝e ruch
pieszy odbywa si´ po ulicy, skóra cierpnie, z jakà pr´dkoÊcià omijani sà mieszkaƒcy, czy to b´dzie nast´pne
miejsce, gdzie dojdzie do potràcenia?
Oddzielnà sprawà sà strefy zamieszkania ustanawiane przez Urzàd Dzielnicy (znak D-40), w obr´bie
których na porzàdku dziennym jest dowolnoÊç w parkowaniu, przekraczanie pr´dkoÊci dopuszczalnej
od dwóch do czterech razy, a s∏u˝by powo∏ane do tego celu nie dzia∏ajà dobrze na tych terenach.
Jedynie egzekwowanie prawa i nieuchronnoÊç kary
mo˝e spowodowaç popraw´ sytuacji. Jednostkowe
dzia∏ania spo∏ecznoÊci nie rozwiàzujà problemu ca∏oÊciowo. Mi´dzy innymi do tego celu wybraliÊmy w∏adze dzielnicy, które majà obowiàzek wspó∏pracy ze
wszystkimi s∏u˝bami, które zosta∏y do tego celu powo∏ane, ale niestety jak widaç nie wyglàda to najlepiej.
O tym, ˝e mo˝na poprawiç sytuacj´, Êwiadczy fakt,
˝e by∏y burmistrz Nowego Jorku Giulliani, który z miasta o najwi´kszej liczbie przest´pstw i wykroczeƒ doprowadzi∏ Nowy Jork do miasta ∏adu i porzàdku.
Zatroskany Mieszkaniec
(imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji)
***

List otwarty do burmistrza Weso∏ej
w sprawie pomys∏u wygaszenia oddzia∏ów
dla pi´ciolatków w przedszkolach publicznych
Szanowny Panie Burmistrzu,
domagamy si´ zmiany planów Dzielnicy Weso∏a dot.
wygaszenia oddzia∏ów dla pi´ciolatków i uruchomienia
dla nich oddzia∏ów przedszkolnych jedynie przy szko∏ach
podstawowych. Nie zgadzamy z tym i oczekujemy, ˝e
wybór w tej sprawie b´dzie nale˝a∏ do nas, rodziców.
JesteÊmy zdziwieni, ˝e nasza dzielnica wybiega przed

szereg i chce jako pierwsza i jedyna w Warszawie przenieÊç pi´cioletnie dzieci do szkó∏ (bo choç mówi si´ o oddzia∏ach przedszkolnych, de facto b´dzie to szko∏a). Trudno si´ oprzeç wra˝eniu, ˝e dzielnica chce potraktowaç
nas i nasze dzieci jako króliki doÊwiadczalne w ryzykownym eksperymencie i nie zamierzamy na to pozwoliç.
Mamy pewnoÊç popartà Êwiatowymi i polskimi badaniami, ˝e realizacja pomys∏u w∏adz naszej dzielnicy
odbije si´ niekorzystnie na rozwoju naszych dzieci. To
najwa˝niejszy, ale nie jedyny argument. Wysy∏aliÊmy
nasze dzieci do przedszkola „Pod D´bami” majàc pewnoÊç, ˝e b´dà tam do momentu rozpocz´cia edukacji
szkolnej. Teraz dowiadujemy si´, ˝e wprowadzono
nas w b∏àd, a przecie˝ prawo nie dzia∏a wstecz. Kierujàc dzieci do placówki przedszkolnej wiedzieliÊmy ˝e
dzieci zostanà pod opiekà znakomitego i Êwietnie wykwalifikowanego przedszkola. Prób´ przeniesienia naszych dzieci gdzie indziej w najwa˝niejszym momencie ich przedszkolnej edukacji, kiedy nawiàzujà pierwsze przyjaênie, gdy czujà si´ silnie zwiàzane z miejscem i wychowawcami, uwa˝amy za bezprawnà.
Argumentów przeciwko takim rozwiàzaniom jest
wi´cej:
1. Obawa, poparta profesjonalnymi badaniami
psychologicznymi, ze dzieci sà za ma∏e
na zderzenie si´ ze szko∏à. Skutkuje to utratà
poczucia bezpieczeƒstwa (agresja, ha∏as, zamieszanie, stres)
Wiadomo, jak bardzo wa˝ne dla prawid∏owego rozwoju ma∏ych dzieci (w szczególnoÊci dotyczy to dzieci
w wieku przedszkolnym) jest poczucie bezpieczeƒstwa.
Dzieci ucz´szczajàce do przedszkoli obracajà si´ w kameralnym towarzystwie znanych sobie kolegów – rówieÊników (ró˝nica wieku nie przekracza 2 lat). W szko∏ach podstawowych nara˝one by∏yby na kontakt z t∏umem anonimowych, rozbieganych, cz´sto znacznie
starszych dzieci, chocia˝by w drodze na sto∏ówk´,
do szatni czy do toalety. Nie bez znaczenia jest te˝
znacznie wi´ksza przestrzeƒ szkolna, która w konfrontacji z niewielkim, przytulnym, dobrze znanym przedszkolem z pewnoÊcià oka˝e si´ dla naszych dzieci przyt∏aczajàca. Edukacja pi´ciolatków w szkolnych oddzia∏ach
przedszkolnych obywa si´ w zupe∏nie innych warunkach, na które równie˝ nale˝y zwróciç uwag´ sà to np.:
- 30-osobowe klasy, dzieci majà jednà wychowawczynie do godziny 13-tej, póêniej tylko Êwietlica
w której cz´sto przebywa oko∏o 50-cioro dzieci,
a opiekuje si´ nimi tylko jedna osoba doros∏a,
- nie przystosowane sanitariaty
- rodzice odbierajà dzieci przez domofon, majà ograniczony kontakt z nauczycielem
- rodzice nie sà wpuszczeni na teren szko∏y i nie mogà wejÊç do szatni w celu pomocy dziecku chocia˝by w otwarciu szafki czy pomocy w ubraniu si´ –
wià˝e si´ to z wyd∏u˝eniem czasu odbioru dziecka
nawet do 30 minut.
Powy˝sze czynniki nara˝à nasze dzieci na utrat´ poczucia bezpieczeƒstwa. Wiemy, z w∏asnego doÊwiadczenia i innych rodziców, jak trudno w takich warunkach radzà sobie dzieci szeÊcioletnie. Dla nich szko∏a
stanowi wyzwanie i obcià˝a psychicznie. Ci´˝ko wyobraziç sobie, by t´ granic´ wieku zani˝yç jeszcze bardziej, a trzeba pami´taç, ˝e w grupie pi´ciolatków
znajdà si´ te˝ dzieci, które tych 5 lat nie skoƒczy∏y. Wed∏ug badaƒ Europejskiego Centrum Badaƒ nad Gospodarkà (ZEW), które przeanalizowa∏o podobny pomys∏
w Wielkiej Brytanii dzieci, które w wieku 5 lat posz∏y
do szko∏y du˝o gorzej radzi∏y sobie w szkole od tych
dzieci, które rozpocz´∏y szko∏´ rok póêniej – a˝ jedna trzecia (sic!) nie by∏a w stanie przejÊç do gimnazjum. Pi´cioletnie dzieci by∏y nara˝one na mobbing
i przemoc ze strony starszych uczniów.

2. Kontakt z nauczycielem
Nie trzeba udowadniaç, jak bezcenny jest kontakt
przedszkolaka i jego rodzica z nauczycielem. Pi´ciolatki
w przedszkolach przebywajà zazwyczaj stale w obecnoÊci tych samych wychowawczyƒ, a tak˝e innych osób pracujàcych w przedszkolu. Tworzy si´ w ten sposób prawdziwa rodzinna atmosfera. To jest bezcenne w procesie
wychowania ma równie˝ fakt, ˝e nauczyciel Êledzi proces
rozwoju dziecka na przestrzeni 3 lat edukacji przedszkolnej – w ten sposób jest w stanie trafniej zauwa˝yç post´py dziecka na tym jednym z najbardziej spektakularnych
etapów rozwoju, jak równie˝ jego braki, ewentualne
trudnoÊci – i w ten sposób jest mo˝e przy Êcis∏ej wspó∏pracy z rodzicami (w szko∏ach praktycznie brak mo˝liwoÊci bie˝àcego kontaktu rodzica z nauczycielem) lepiej
przygotowaç dziecko do etapu szkolnej edukacji. Nie pozbawiajmy naszych dzieci tych nieocenionych korzyÊci
p∏ynàcych z bliskiego, serdecznego kontaktu z nauczycielem! Decyzja dzielnicy spowoduje, ˝e w trudnym momencie rozwoju dziecko b´dzie musia∏o zderzyç si´ z obcymi
ludêmi, którzy b´dà tylko przystankiem w ich dalszej edukacji. Stres mo˝e spowodowaç cofni´cie si´ dzieci.
3. Zapewnienie w∏aÊciwej opieki i bezpieczeƒstwa
Mamy podstawy sàdziç, ˝e szko∏y podstawowe, funkcjonujàce w obecnej formie (np. zbyt ma∏a liczba nauczycieli) nie sà w stanie zapewniç odpowiedniej opieki
i bezpieczeƒstwa pi´ciolatkom. Z relacji rodziców szeÊciolatków wynika, ˝e dzieci zostawiane sà w salach bez
opieki, w sytuacji gdy nauczyciel musi wyjÊç z jednym
dzieckiem np. do toalety. Nie ma zapewnionej w∏aÊciwej
opieki na sto∏ówce szkolnej (np. dopilnowanie niejadków). Spo˝ywanie posi∏ków przez dzieci w przedszkolu
odbywa si´ w od dawna sprawdzony i odpowiednio dostosowany do wieku przedszkolaków sposób. Warto tu
równie˝ nadmieniç, ˝e posi∏ki przygotowywane przez
catering szkolny dla naszych dzieci powinny uwzgl´dniaç potrzeby ˝ywieniowe pi´ciolatków. Obecnie posi∏ki
sà niesmaczne, zimne i drogie. Wiele starszych dzieci
z nich rezygnuje. A pi´ciolatki powinny mieç zapewnionà takà samà liczb´ posi∏ków jak w przedszkolu. Naszym
zdaniem jest to zagro˝enie dla zdrowia dzieci.
4. Oferta dydaktyczna
Dzieci uczàce si´ w przedszkolu mogà liczyç na wi´kszy wachlarz zaj´ç dostosowanych do ich wieku. Wynika to z faktu, ˝e przedszkole jest przygotowane do sprawowania opieki nad dzieçmi w d∏u˝szym wymiarze godzin. Podczas pobytu w szkole pi´ciolatki „skazane” sà
na zat∏oczonà Êwietlic´ (a je˝eli ma to byç odzia∏ przedszkolny to powinno wyglàdaç to tak jak w przedszkolu
od godz. 7 do 17 w jednej grupie) i ewentualnie na dodatkowo p∏atne zaj´cia dodatkowe odbywajàce si´ ju˝
w towarzystwie dzieci starszych, a nie kolegów z grupy.
To, co nas najbardziej jednak zastanawia w ca∏ej
sprawie, to celowoÊç tego typu dzia∏aƒ. Poza bardzo
prawdopodobnymi negatywnymi skutkami, nie jesteÊmy w stanie doszukaç si´ w planach dzielnicy logicznego uzasadnienia. Argument, ˝e b´dzie mo˝na przyjàç
do przedszkoli wi´kszà liczb´ trzylatków jest bardzo nietrafny w momencie gdy Weso∏a ma w planach wybudowanie dwóch kolejnych przedszkoli i rozbudowanie
trzeciego. Poza tym jak mo˝na wysuwaç argument, ˝e
jedne dzieci b´dà czerpaç korzyÊci kosztem drugich. Jest
to delikatnie rzecz ujmujàc – niestosowne. Podejrzewamy, ˝e przy podejmowaniu takiej decyzji nie kierowano
si´ w najmniejszym stopniu dobrem dzieci, a jedynie
niezrozumia∏ymi dla nas wzgl´dami finansowymi. Jest
to naszym zdaniem podejÊcie niedopuszczalne. Kategorycznie domagamy si´ zmiany podejÊcia dzielnicy do tego problemu i weryfikacji planów dotyczàcych pi´cioletnich dzieci. Mamy informacje, ˝e w innych dzielnicach
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie
Warszawy pi´ciolatki b´dà mog∏y pozostaç w przedszkolach. Nie widzimy powodu, by nasze dzieci by∏y jedynymi w stolicy, którym si´ t´ mo˝liwoÊç odbierze wy∏àcznie z powodu takiego, a nie innego podejÊcia w∏adz
na szczeblu dzielnicowy Weso∏ej. Sami wybieraliÊmy
w∏adze dzielnicy, by nas reprezentowa∏y i dzia∏a∏y w naszym interesie, a nie przeciwko nam i naszym dzieciom.
Ponad to z uzyskanych informacji wynika, ˝e powy˝sze plany dotyczà jedynie dzieci ucz´szczajàcych
do przedszkoli paƒstwowych. Rodzicom pi´ciolatków
ucz´szczajàcych do placówek prywatnych pozostawia
Pan wybór odnoÊnie wys∏ania ich dzieci do szko∏y lub
nie. Nam taki wybór planuje Pan odebraç, co jest
w naszej ocenie jawnà dyskryminacjà oraz faworyzowaniem wybranych rodziców i dzieci.
Domagamy si´ zmiany decyzji, pozostawienia dzieci pi´cioletnich w przedszkolach i prosimy o odpowiedê na nasze pismo.
Z powa˝aniem,
Rodzice Dzieci
z Przedszkola nr 261 „Pod D´bami”
(pisownia listu oryginalna)

LIST OTWARTY BURMISTRZA
DZIELNICY WESO¸A – do rodziców dzieci
w wieku przedszkolnym i m∏odszych
Szanowni Paƒstwo.
Od wielu tygodni docierajà do Zarzàdu dzielnicy pisma zbiorowe oraz pojedyncze g∏osy mieszkaƒców
przeciwne koncepcji kierowania wszystkich dzieci pi´cioletnich do wype∏niania w przysz∏ym roku szkolnym
– 2013/14 – obowiàzku rocznego przygotowania
przedszkolnego w oddzia∏ach tworzonych w szko∏ach.
Kilka miesi´cy wczeÊniej z podobnym nat´˝eniem kierowane by∏y proÊby, petycje, odwo∏ania rodziców
dzieci trzyletnich, dla których zabrak∏o miejsc w naszych publicznych przedszkolach.
Przedstawiam poni˝ej powody, jakie by∏y podstawà
do opracowania koncepcji utworzenia dla wszystkich
dzieci pi´cioletnich miejsc w oddzia∏ach tzw. „zerowych” w szko∏ach.
Projekt koncepcji poprzedzony zosta∏ analizà demograficznà naszej dzielnicy oraz rzetelnà ocenà stanu publicznej infrastruktury przedszkolnej – zarówno tej obecnej, jak i tej, jaka stworzy si´ w horyzoncie dwóch–
–trzech lat. Ju˝ prawie dwa lata temu dyrektorzy przedszkoli pismem z 18 lutego 2011 roku zobowiàzani zostali do powiadomienia rodziców zapisujàcych dzieci
trzyletnie do przedszkoli o tym, ˝e ich dzieci b´dà ucz´szczaç do przedszkola tylko przez dwa lata, a w wieku pi´ciu lat b´dà obowiàzek przygotowania przedszkolnego
wype∏niaç w oddzia∏ach zorganizowanych w szko∏ach.
Obecnie w naszych przedszkolach mamy nieco ponad 300 miejsc dla wszystkich dzieci ∏àcznie w wieku
trzech, czterech i pi´ciu lat. Tyle samo, ile mamy dzieci
Êrednio w ka˝dym roczniku – 300 dzieci – i to tylko dzieci zameldowanych. Oznacza to, ˝e teoretycznie potrzebujemy oko∏o 900 miejsc w przedszkolach. Ka˝dego roku oko∏o 150–175 osób nie ma mo˝liwoÊci zapisania
dziecka do przedszkola publicznego w Weso∏ej, a wielu
innych po prostu nie sk∏ada wniosków o przyj´cie, wiedzàc z góry, ˝e przyj´ta przy rekrutacji punktacja nie da
im szans na przyj´cie dziecka do przedszkola. Po realizacji pe∏nego programu rozbudowy infrastruktury przedszkolnej w dzielnicy (rozbudowa P261, budowa nowego P259 i nowego P260) tych miejsc b´dzie w sumie
oko∏o 450, czyli wcià˝ za ma∏o w stosunku do 900 potrzebujàcych. Przeniesienie dzieci pi´cioletnich do oddzia∏ów przedszkolnych w szko∏ach spowoduje, ˝e proporcje te b´dà wyglàdaç du˝o lepiej: 450 miejsc na 600
potrzebujàcych. Zwa˝ywszy, ˝e statystycznie zawsze
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pewna cz´Êç rodziców korzysta z oferty placówek niepublicznych, mo˝na za∏o˝yç, ˝e pozwoli to na przyj´cie do
przedszkoli w Weso∏ej niemal wszystkich ch´tnych z naszej dzielnicy w wieku od dwóch i pó∏ do czterech lat.
Reasumujàc, dwa zasadnicze powody b´dàce podstawà przedstawienia takiej koncepcji to:
- zwi´kszenie liczby miejsc w przedszkolach dla dzieci trzyletnich ju˝ w roku 2013 i nast´pnych
- stworzenie dla wszystkich pi´ciolatków podobnych
warunków spe∏niania obowiàzkowego wychowania przedszkolnego.
Sàdz´, ˝e oba te powody majà swojà wag´ i sà dowodem troski Zarzàdu o dobro dzieci w szerszym uj´ciu
ni˝ tylko w odniesieniu do grupy tych, które mia∏y zosta∏y przyj´te do przedszkola w Weso∏ej w wieku trzech lat.
W kilku s∏owach przedstawi´ tak˝e dodatkowe argumenty, które przemawiajà za takim rozwiàzaniem,
poza tymi, jakie przytoczy∏em powy˝ej.
W szko∏ach podstawowych dzieci pi´cioletnie majà zapewniony ten sam poziom opieki i bezpieczeƒstwa co
w przedszkolach. Warunki, jakie panujà w szkole, nie odbiegajà bardzo od warunków w przedszkolu, w niektórych
aspektach sà nawet lepsze. Ich kontakt ze starszymi uczniami ograniczony jest do minimum, poniewa˝ w naszych
szko∏ach dla dzieci najm∏odszych przeznaczone sà osobne
cz´Êci budynków, a czas realizacji zaj´ç jest tak dostosowany, aby podczas przerw, posi∏ków oraz zaj´ç na dworze nie
mia∏y kontaktu z uczniami szko∏y (dzieçmi starszymi).
Dzieci z oddzia∏u „zerowego” majà codziennie pi´ç
godzin zaj´ç zgodnych z podstawà programowà wychowania przedszkolnego. Zaj´cia prowadzone sà z zastosowaniem ciekawych metod aktywnych i Êrodków
dydaktycznych, w tym sprz´tu multimedialnego, a baza szkolna jest dostosowana do potrzeb dzieci oraz realizacji nowej podstawy programowej. Sale majà wyznaczonà cz´Êç dydaktycznà i rekreacyjnà, sà wyposa˝one w stoliki, krzese∏ka i rega∏y odpowiednie dla ma∏ych dzieci, zgodnie ze standardami. Nauczyciele pracujàcy w oddzia∏ach przedszkolnych w szko∏ach podstawowych majà odpowiednie przygotowanie do pracy
z ma∏ymi dzieçmi, poniewa˝ obowiàzujà ich te same
przepisy dotyczàce kwalifikacji co nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach. Zmiana nauczyciela mo˝e stanowiç dla dziecka pewien dyskomfort, ale w czasie pobytu dziecka w przedszkolu takie zmiany wychowawcy
równie˝ si´ zdarzajà. Podobnie dzieje si´ w przypadku,
kiedy tym trudnym momentem w ˝yciu dziecka „zarzàdza” szko∏a – jest ona kompetentna, by otoczyç wszystkie dzieci w∏aÊciwà opiekà i maksymalnie zminimalizowaç ewentualne problemy emocjonalne dzieci.
Zalety, jakie daje mo˝liwoÊç Êledzenia rozwoju dziecka
przez trzy pe∏ne lata przez jednà placówk´ (oczywiÊcie tà
placówkà jest przedszkole), równowa˝à niewàtpliwe korzyÊci p∏ynàce z faktu bycia w okresie obowiàzku przedszkolnego, czyli oddzia∏u „zerowego”, pod „skrzyd∏ami”
placówki, która w nast´pnym okresie szeÊciu lat b´dzie
si´ rozwojem dzieci zajmowaç. Prawdziwego szoku
dziecko doznaje w∏aÊnie wówczas – gdy z przedszkola
trafia od razu w klasyczne „tryby” szkolne. Pami´tajmy, ˝e
dzieci, które w roku 2013 ukoƒczà pi´ç lat, we wrzeÊniu 2014 roku obowiàzkowo podejmà ju˝ edukacj´
w klasie pierwszej szko∏y podstawowej. PrzejÊcie przez
ten przedsionek szko∏y, jakim sà oddzia∏y „zerowe” usytuowane w∏aÊnie w budynku i w otoczeniu przysz∏ej szko∏y, b´dzie dobrym czasem na poznanie i adaptacj´ w nowym Êrodowisku szko∏y, pozwoli na ∏atwiejsze wejÊcie
do klas pierwszych w roku nast´pnym. Nie do przecenienia jest tak˝e ca∏a wiedza, jakà szko∏a zdobywa o dziecku w trakcie „zajmowania si´” nim w tym roku wst´pnym, bo na jej brak w stosunku do pierwszoklasistów
od lat nauczyciele i dyrektorzy szkó∏ bardzo narzekajà.
Podobnie jak w przedszkolu, tak˝e w szkole czas pobytu dziecka po realizacji podstawy programowej wy-

pe∏niony jest zaj´ciami dodatkowymi. W szkole przejmuje te funkcje Êwietlica lub coraz liczniejsze i ciekawsze zaj´cia dodatkowe. Âwietlice sà tak zorganizowane,
˝eby dzieci przebywa∏y w tej samej grupie rówieÊniczej
np. pi´cio- i szeÊciolatki razem (w przedszkolach te˝
zdarzajà si´ sytuacje, gdy w jednej sali lub na placu zabaw przebywajà dzieci trzyletnie razem z pi´cioletnimi).
Najcz´Êciej jednak w przypadku pozostawania po zaj´ciach obowiàzkowych wi´kszoÊci dzieci, zaj´cia Êwietlicowe odbywajà si´ w tej samej sali. Jest to kwestia organizacyjna do ustalenia z dyrektorem szko∏y.
Dzieci korzystajà ze sto∏ówki pod opiekà nauczycieli
i pracowników szko∏y w wyznaczonych godzinach, innych ni˝ dla pozosta∏ych uczniów szko∏y. Nadmieniam,
˝e jakoÊç posi∏ków przygotowywanych przez ajentów
jest w sposób ciàg∏y monitorowana. Dania sà smaczne
i urozmaicone. Z informacji uzyskanych od dyrektorów
szkó∏ wynika, ˝e w ˝adnej ze szkó∏ nie zg∏oszono uwag
dotyczàcych jakoÊci serwowanych posi∏ków.
Dzielnica Weso∏a posiada ju˝ spore doÊwiadczenie
w zakresie prowadzenia oddzia∏ów przedszkolnych
w szko∏ach, bo ju˝ od 2011 roku, od kiedy obowiàzuje roczne przygotowanie przedszkolne dla pi´ciolatków. Jest to doÊwiadczenie bardzo pozytywne.
W obecnym roku szkolnym do oddzia∏ów przedszkolnych w szko∏ach podstawowych ucz´szcza 71 dzieci
pi´cioletnich, a rok wczeÊniej ucz´szcza∏o 42 dzieci
w tym wieku. Do organu prowadzàcego nie wp∏ywa∏y ˝adne uwagi czy skargi dotyczàce funkcjonowania
tych oddzia∏ów, zagro˝eƒ czy te˝ braku bezpieczeƒstwa, przeciwnie – otrzymaliÊmy szereg pochwa∏ pod
adresem personelu szkó∏ i samych wychowawców.
Chc´ na koniec jeszcze raz podkreÊliç jeden istotny
fakt, który wcià˝ nie do koƒca jest prawid∏owo zrozumiany lub jest êle interpretowany: proponujemy oddanie dzieci nie do szko∏y (klas szkolnych), lecz do oddzia∏ów przedszkolnych w budynku szko∏y!
Przypomn´, ˝e podobna dyskusja z podobnà atmosferà dezaprobaty towarzyszy∏a decyzji skierowania
dzieci szeÊcioletnich do oddzia∏ów przedszkolnych
w szko∏ach osiem lat temu.
Cztery lata temu podejmowaliÊmy równie trudnà
decyzj´, tak˝e kontestowanà przez niektórych, przewo˝enia dzieci szeÊcioletnich, a nast´pnie tak˝e pi´cioletnich ze Starej Mi∏osnej do szkó∏ na Placu Wojska,
w Zielonej i w Weso∏ej Centrum.
DziÊ nikt ju˝ nie pami´ta tych goràcych momentów
– oba zakoƒczy∏y si´ powodzeniem zarówno organizacyjnym, jak i merytorycznym. Rozwaga i odpowiedzialnoÊç mieszkaƒców Weso∏ej, wspó∏odpowiedzialnoÊç za sprawy nie tylko te dotyczàce nas samych, ale
tak˝e te, z którymi boryka si´ nasz sàsiad z Zielonej, ze
Starej Mi∏osnej, z Centrum – przewa˝y∏y i zwyci´˝y∏y.
Licz´, ˝e podobnie b´dzie i tym razem.
Otrzymywane obecnie uwagi i opinie traktujemy
z ca∏à powagà jako wa˝ny g∏os w podj´tej dyskusji.
Chcemy jednak poznaç opinie wszystkich zainteresowanych ewentualnymi rozstrzygni´ciami, tak˝e tych,
którzy do tej pory g∏osu nie zabrali – rodziców dzieci
m∏odszych. W ciàgu stycznia 2013 r. b´dziemy zbierali ró˝nymi sposobami – równie˝ za poÊrednictwem
strony internetowej Urz´du Dzielnicy i poprzez standardowe sposoby kontaktowania si´ szkó∏ i przedszkoli – opinie mieszkaƒców na ten temat. Przedyskutujemy te kwestie po raz kolejny w gronie osób zajmujàcych si´ w dzielnicy oÊwiatà, zw∏aszcza dyrektorów
szkó∏ i przedszkoli, a tak˝e z przedstawicielami zainteresowanych rodziców i radnych dzielnicy. Ostatecznà
decyzj´ w tej sprawie Zarzàd Dzielnicy zamierza podjàç do koƒca stycznia 2013 roku.
Edward K∏os
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
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Maszerujemy mimo mrozów
Choç niedzielny poranek 9 grudnia przywita∏
nas mrozem, na miejscu
zbiórki II Mazowieckiego
Marszu Nordic Walking
w Weso∏ej zjawi∏a si´,
przewidywana na podstawie wczeÊniejszych zapisów mailowych, liczna
grupa 75 osób, sk∏adajàca si´ nie tylko z doros∏ych, ale te˝ m∏odzie˝y i dzieci – najm∏odszy uczestnik mia∏ 6 lat. Punktualni musieli troszk´ poczekaç na pozosta∏ych, a kiedy wszyscy dotarli
na miejsce, instruktorzy rozdali kijki i poprowadzili rozgrzewk´.
Po kilkunastu çwiczeniach grupa
wyruszy∏a na marsz, urozmaicony
opowieÊciami przewodnika o walorach przyrodniczych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i çwiczeniami rozciàgajàcymi.

By∏o bardzo mroêno i po kilku kilometrach
trasy cz´Êç uczestników poprosi∏a o zaprowadzenie ich do baru, by odpoczàç i ogrzaç si´.
Grup´ podzielono na dwa zespo∏y. Najbardziej zmarzni´ci pomaszerowali wraz z in-

struktorem do baru na Dakowie. Pozostali,
bardziej wytrwali i zahartowani, szybkim krokiem ruszyli z drugim instruktorem w kierunku
Zagórza. Potem obydwie grupy spotka∏y si´
w barze na Dakowie, gdzie przygotowane
ognisko obdarza∏o swoim ciep∏em uczestników marszu i pozwoli∏o usma˝yç kie∏baski.
Goràca herbata z sokiem malinowym i s∏odkie
rogaliki polepszy∏y humor zm´czonym. Na zakoƒczenie imprezy wszyscy uczestnicy otrzymali pamiàtkowe medale oraz ksià˝ki.

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:
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• 9 stycznia 2013 r., godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Centrum
• 16 stycznia 2013 r., godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Zielona
• 23 stycznia 2013 r., godz. 9.00
– Grupa osiedlowa Stara Mi∏osna
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 pod numer tel. (22) 773 60 92, tel./fax
22 773 73 07 lub bezpoÊrednio do Delegatury.
Mo˝emy równie˝ spotkaç si´ w terenie.

Wydarzenie odby∏o si´ dzi´ki dofinansowaniu m.st. Warszawy i rozbudzi∏o apetyty
mieszkaƒców Wawra i Weso∏ej na imprezy rekreacyjne promujàce nordic walking. Mamy tu
doskona∏e warunki do uprawiania tego rodzaju aktywnoÊci fizycznej, mamy wielu
mieszkaƒców, którzy „z∏apali bakcyla” maszerowania, a przede wszystkim mamy pr´˝nie
dzia∏ajàcych animatorów original nordic walking – Fundacj´ Trzy Kroki, która wywodzi si´
z Wawra, lecz propaguje ONW w ca∏ej Warszawie. W naszych wczeÊniejszych numerach
pisaliÊmy na bie˝àco o organizowanych przez
fundacj´ inicjatywach, jak chocia˝by o ostatnim projekcie pn. „Âcie˝ki biegowe i zaj´cia

nordic walking” realizowanym od lipca
do koƒca listopada w Weso∏ej, Wawrze,
na ˚oliborzu i na Woli, w ramach którego odbywa∏y si´ bezp∏atne zaj´cia nordic walking.
Fundacja planuje kolejne marsze turystyczno-rekreacyjne dla wszystkich, którzy chcà
aktywnie sp´dzaç wolny czas i dbaç o swoje
zdrowie oraz kondycj´ fizycznà. Z przyjemnoÊcià b´dziemy Paƒstwa informowaç
o szczegó∏ach, ale zach´camy, abyÊcie ju˝
dziÊ zainteresowali si´ tà finlandzkà formà rekreacji, która jest zdecydowanie czymÊ wi´cej
ni˝ „spacer z kijkami”. Sami b´dziecie zaskoczeni, jak wiele mi´Êni jest zaanga˝owanych
podczas marszu nordic walking i jak du˝o endorfin wyprodukuje wasze cia∏o wdzi´czne
za t´ zdrowà porcj´ ruchu.
Hanna Kowalska

Ratownictwo wodne
i pierwsza pomoc w Weso∏ej
Dru˝yna Sto∏ecznego WOPR – O.S.R.
Sportteam od 3 lat pr´˝nie dzia∏a w dzielnicy Weso∏a prowadzàc kursy i zaj´cia
z pierwszej pomocy oraz ratownictwa
w Aquaparku Wesolandia oraz w szko∏ach i przedszkolach, zarówno dla dzieci,
m∏odzie˝y, jak i doros∏ych.
Od poczàtku paêdziernika do koƒca listopada, przy wspó∏pracy ze Sto∏ecznym WOPR
i Aquaparkiem Wesolandia, sekcja ratownictwa Sportteam prowadzi∏a szkolenie na stopieƒ M∏odszego Ratownika WOPR. Uczestnicy
musieli posiadaç umiej´tnoÊci p∏ywackie potwierdzone kartà p∏ywackà oraz ukoƒczone 12
lat, a wszystkie wymagane do zaliczenia kursu

umiej´tnoÊci zdobywali podczas zaj´ç!
W szkoleniu udzia∏ wzi´∏o 15 osób – by∏a
grupa 12-latków oraz m∏odzie˝ i doroÊli – wiek
w niczym nikomu nie przeszkadza∏. Wszyscy
uczestnicy bez problemu opanowali podstawowe techniki ratownictwa wodnego m.in. prowadzenia akcji ratowniczych, udzielania pierwszej pomocy i samoratownictwa. 25 listopada
ca∏a grupa pomyÊlnie zda∏a egzamin koƒcowy,
a 2 grudnia odby∏o si´ uroczyste Êlubowanie
oraz nadanie tytu∏ów i stopni.
Nowym cz∏onkom WOPR ˝yczymy zawsze
spokojnej wody i samych suchych akcji!
Zapraszamy wszystkich – dzieci i doros∏ych
– zainteresowanych wiedzà z zakresu pierw-

szej pomocy oraz ratownictwa wodnego do
dru˝yny Sto∏ecznego WOPR dzia∏ajàcej w dzielnicy Weso∏a. Zdj´cia i relacja z kursu na stronie
w w w . s p o r t t e a m . p l.
Z ratowniczymi pozdrowieniami
Tomasz Urbanek
Instruktor WOPR nr 1177
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie
posiada. Cz´stotliwoÊç treningów
uzgadniana jest
z zawodnikami i rodzicami indywidualnie.
Sekcja organizuje zgrupowania i konsultacje dla zainteresowanych z mistrzami tego
sportu. Niektóre zgrupowania szkoleniowe
w trakcie trwania ferii i wakacji organizowane
sà na terenie Szwadronu Stara Mi∏osna. Sà to
zaj´cia ca∏odniowe z wy˝ywieniem i opiekà
nad uczestnikami.
Zach´camy wszystkich ch´tnych do uczestnictwa w zaj´ciach naszej sekcji pod okiem
wykwalifikowanej kadry, m.in. Natalii Olesiƒskiej – magister wychowania fizycznego, by∏ej
zawodniczki, cz∏onkini Kadry Narodowej, finalistki Mistrzostw Âwiata i Europy.
Wi´cej informacji znajdziecie Paƒstwo
na stronie internetowej w w w . v o l t e o . p l.
Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy zawodników i rozwój sekcji!
Natalia Olesiƒska,
Aleksandra Wolniewicz

Sport przez du˝e „S” w naszej okolicy
Od lutego 2010 roku na hipodromie w Klubie Jeêdzieckim
Szwadron Jazdy RP przy ul.
Mazowieckiej goÊcimy jedynà w Warszawie sekcj´ wolty˝erki „Volteo”!
Ta dyscyplina to, w du˝ym
skrócie, çwiczenia gimnastyczne i akrobatyczne wykonywane
do podk∏adu muzycznego na
grzbiecie konia. Adepci muszà
wykazywaç si´ wyjàtkowà
sprawnoÊcià fizycznà swojego
cia∏a w uk∏adach choreograficznych na koniu galopujàcym po
okr´gu 15-metrowym.
Dziewcz´ta i ch∏opcy trenujà
i startujà w barwach klubu na
arenie nie tylko ogólnopolskiej, ale równie˝ mi´dzynarodowej. Juniorzy sekcji to cz∏onkowie Kadry Narodowej regularnie startujàcy na Mistrzostwach Europy i na zawodach
ogólnopolskich pod kuratelà Polskiego
Zwiàzku Jeêdzieckiego. Zawodników mo˝emy oglàdaç równie˝ na licznych pokazach,
m.in. na corocznych mi´dzynarodowych zawodach jeêdzieckich organizowanych na
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warszawskim
Torwarze
oraz w naszej okolicy, np.
na Pikniku Weso∏a.
Wolty˝erka jest bardzo
zró˝nicowanà dyscyplinà,
która ∏àczy w sobie umiej´tnoÊci z zakresu akrobatyki,
gimnastyki, taƒca oraz jeêdziectwa.
Treningi odbywajà si´ na
sali gimnastycznej, gdzie
prowadzone sà zaj´cia
z akrobatyki i taƒca nowoczesnego oraz choreografii.
Nast´pnie zawodnicy przechodzà na krytà uje˝d˝alni´, na której odbywajà si´
zaj´cia na sztucznym koniu,
a docelowo na jednym
z dwóch koni, które sekcja

Sukcesy ∏uczników z UKS WESO¸EK
W dniach 8–9 grudnia 2012 r. po raz ósmy
w Radzyminie rozegrano mi´dzynarodowe
zawody 24-godzinne w ∏ucznictwie. Z UKS
WESO¸EK wystartowa∏ Piotr Stachwiuk, tworzàc dru˝yn´ z dwoma kolegami z Bydgoszczy. Oprócz nich
wystartowa∏o 28 innych dru˝yn klasycznych oraz 8 zespo∏ów bloczkowych.
Przyjechali równie˝
zawodnicy z ¸otwy,
bardzo licznie –
w sumie wystawili 6
sk∏adów, Ukrainy
oraz Kazachstanu.
Zawody wygrali
Ukraiƒcy z zespo∏u
Golden Arrow (∏uki

klasyczne: Taras Senyuk, Olga Buliga, Igor
Lyakhoven i Kateryna Ksenofontova). Drugie
miejsce w konkurencji ∏uków klasycznych
zaj´li ¸otysze, a trzecie kielczanie ze Stelli.
Dru˝yna Piotra Stachwiuka zaj´∏a bardzo
wysokie 7 miejsce.
Pe∏ne wyniki zawodów dost´pne sà na
stronie internetowej a r c h e r y 2 4 . p l.
Z ostatniej chwili:
Zawodniczki UKS
WESO¸EK Anastazja
Stachwiuk i Klaudia
¸adziak zosta∏y powo∏ane do Kadry
Narodowej PZ¸ucz.
na I pó∏rocze 2013 r.
Barbara Koz∏owska
Prezes UKS WESO¸EK
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X Jubileuszowy Miko∏ajkowy
Turniej P∏ywacki Sportteam
W niedziel´ 2 grudnia odby∏ si´ X Jubileuszowy Miko∏ajkowy Turniej P∏ywacki dla
dzieci, m∏odzie˝y i rodzin zorganizowany
przez Uczniowski Klub Sportowy Sportteam
na warszawskiej p∏ywalni „Szuwarek”
przy ulicy Kwatery G∏ównej.
Pierwsze zawody z okazji Miko∏ajek –
w 2002 roku – odbywa∏y si´ wewnàtrz grup
klubowych UKS Sportteam w Aquaparku Wesolandia. Nast´pnie,
z uwagi na rosnàce zainteresowanie imprezà oraz entuzjazm, szczególnie wÊród najm∏odszych p∏ywaków, starty przenieÊliÊmy na
obiekt Akademii Obrony Narodowej, gdzie p∏ywalnia mog∏a przyjàç rodziców na trybunach. Gdy

startujàcych przyby∏o, a miejsce na widowni
jeszcze liczniej wype∏nili kibicujàcy rodzice,
w 2008 roku zawody odby∏y si´ po raz pierwszy na obiekcie OSiR Szuwarek, zdecydowanie
lepiej przystosowanym do organizowania du˝ych zawodów p∏ywackich.

Góry i pustynie,
kaktusy i sekwoje

Jak co roku celem imprezy jest promocja aktywnoÊci fizycznej – szczególne zwrócenie uwagi na to, ˝e nie wynik, lecz udzia∏ i podnoszenie
p∏ywackich umiej´tnoÊci si´ liczà, familijna atmosfera – wspólne emocje, kibicowanie, a nawet rodzinne p∏ywanie, propagowanie idei
WOPR poprzez pokazy ratownicze i przypominanie o rozsàdnym, odpowiedzialnym zachowaniu nad wodà oraz umo˝liwienie startu i udzia∏u
w zabawie ju˝ trzylatkom
– w komfortowych warunkach, z ratownikiem asekurujàcym w wodzie i ulubionym makaronem, deskà czy
dmuchanym ko∏em.
W ponad 20 grupach
i 12 kategoriach wiekowych wystartowa∏o prawie 170 osób w tym 30
dwuosobowych sztafet rodzinnych oraz 3 trzyosobowe sztafety ratownicze. Pop∏yn´li
zarówno zaawansowani, jak i poczàtkujàcy i doskonalàcy swoje
umiej´tnoÊci wychowankowie sekcji p∏ywackiej Sportteam oraz p∏ywacy Aquaparku Wesolandia i goÊcinnie z innych p∏ywalni. Uczestnicy przep∏yn´li prawie 400 basenów, czyli blisko 10 000 metrów.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
upominki miko∏ajkowe i nagrody,
a najm∏odszym, bez wzgl´du na zaj´te miejsce, przyznane zosta∏y okolicznoÊciowe medale. Zwyci´zcy otrzymali puchary i statuetki.
Tradycyjnie podczas zawodów odby∏o si´
uroczyste Êlubowanie „Êwie˝o wymoczonych”
M∏odszych Ratowników WOPR!

Ko∏o PTTK w Weso∏ej serdecznie zaprasza na pokaz slajdów i relacj´ z wycieczki przez 12 parków narodowych
na po∏udniowo-zachodnim „Dzikim
Zachodzie” USA.
Zobaczymy przezrocza z przepi´knych
i monumentalnych miejsc, takich jak
Grand Kanion, Kanion Bryce, Zion, Arches, Yosemite, Monument Valley itp.
B´dà górskie i pustynne krajobrazy z ciekawymi formami skalnymi, roÊlinnoÊcià,
a tak˝e pozosta∏oÊciami starych puebli
Indian przedkolumbijskich. Zdj´cia
z przejazdu wzd∏u˝ Pacyfiku i odwiedzanych miast jak San Francisco ze s∏ynnym
Golden Gate, Monterey, Los Angeles
z Hollywood, jak równie˝ Las Vegas.

Rodzinne sztafety, które w tym roku odby∏y
si´ po raz pierwszy, dla wszystkich by∏y zwyci´skie! Nie by∏o przegranych – najwa˝niejszy
by∏ bowiem udzia∏, wspólnie i aktywnie sp´dzony czas rodzica z dzieckiem. Ale tego dnia
najwi´kszà niespodziankà dla du˝ych i ma∏ych by∏ nasz goÊç honorowy – trzykrotna z∏o-

ta medalistka Igrzysk Paraolimpijskich Joanna
Mendak, która wr´cza∏a nagrody i tym samym uÊwietni∏a swojà obecnoÊcià nasz turniej. Ka˝dy mia∏ okazj´ otrzymaç autograf
i zrobiç sobie pamiàtkowe zdj´cie z Mistrzynià
w towarzystwie Olimpijskiego Z∏ota Londyn
2012, Pekin 2008 i Ateny 2004!
Nad sprawnym przebiegiem ca∏ego przedsi´wzi´cia czuwa∏a 30-osobowa kadra instruktorów, trenerów i ratowników UKS Sportteam oraz licencjonowanych s´dziów Polskiego Zwiàzku P∏ywackiego. Uda∏o si´ wszystko!
W uatrakcyjnieniu imprezy pomogli sponsorzy
i wspierajàcy nasz klub rodzice. Raz jeszcze
goràco dzi´kujemy Paƒstwu: Rudnik, Szwedziƒskim, Bilskim i Kawiƒskim oraz Wydawnictwu Junior i Kumpel, firmie Organic i firmie
BLS Pharm.
Dzi´kujemy wszystkim za udzia∏ w turnieju,
wspólnà zabaw´ i emocje. Jest nam bardzo
mi∏o, ˝e w podobnym gronie spotykamy si´
ju˝ od wielu lat, a nasze imprezy i zaj´cia cieszà si´ uÊmiechem i radoÊcià dzieci oraz Paƒstwa uznaniem.
Tomasz Urbanek

Pokaz odb´dzie si´ w OÊrodku Dzia∏aƒ
Twórczych Pogodna, ul. Jana Paw∏a II 25
w Êrod´ 23 stycznia 2013 roku o godz.
19.00. Prowadzàcy: p. Les∏aw Karst.
Przed pokazem, od godziny 18.00 zapraszamy wszystkich cz∏onków i sympatyków naszego Ko∏a na spotkanie informacyjne, na którym zaprezentujemy
propozycje wyjazdów w roku 2013.
B´dzie mo˝liwoÊç zg∏oszenia swoich
propozycji, uwag i wniosków co do zasad i warunków organizacji wyjazdów.
Ch´tne osoby b´dà mia∏y mo˝liwoÊç zapisaç si´ do Ko∏a, a nasi cz∏onkowie
op∏aciç sk∏adki na kolejny rok...
Serdecznie zapraszamy!
Zarzàd Ko∏a
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XXI Fina∏
Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy
w Gimnazjum nr 119
przy ul. Klimatycznej 1 w Warszawie.

13 stycznia 2013 roku gramy pod has∏em

„Dla ratowania ˝ycia dzieci i godnej
opieki medycznej dla seniorów”.
●

●

●

12.30–13.30 – „BAL dla wnuczka i dziadka” – impreza taneczna z klownem adresowana do przedszkolaków i ich babç
i dziadków,
15.00–20.00 – wyst´py wokalne, instrumentalne i taneczne uczniów Gimnazjum 119, zaprzyjaênionych szkó∏ podstawowych oraz zaproszonych goÊci
przeplatane aukcjami ofiarowanych dla
Orkiestry gad˝etów i prac plastycznych
przys∏anych przez Dzielnicowy Dom Kultury, m∏odych artystów i Fundacj´ WOÂP,
Podczas imprezy:
- szkolna kawiarenka serwowaç b´dzie
kaw´, herbat´ i wspania∏e ciasta przygotowane przez m∏odzie˝ i rodziców,
- stoisko r´kodzie∏a artystycznego zaopatrzy Ci´ w bi˝uteri´ z filcu i inne ozdoby,
- bar sa∏atkowy dostarczy inspiracji
do zdrowego ˝ywienia.
W ofercie równie˝ profesjonalny makija˝,
pokaz pierwszej pomocy medycznej i inne atrakcje.

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 lub 207).
Sztab WOÂP przy Gimnazjum 119
w Warszawie–Weso∏ej
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Apel Instytutu Pami´ci Narodowej
Szanowni Paƒstwo,
Oddzia∏ IPN w Warszawie, w ramach realizacji projektu „Czerwona mapa Warszawy”,
poszukuje miejsc zwiàzanych z powojennà
obecnoÊcià placówek NKWD i UB na terenie
Wawra, Anina, Weso∏ej.
Informacje o tych miejscach wraz ze zdj´ciami oraz relacjami Êwiadków, mieszkaƒców
czy te˝ materia∏ami archiwalnymi zostanà wydane w formie ksià˝ki bàdê albumu. Osoby

posiadajàce wiedz´ o tych miejscach prosimy
o kontakt telefoniczny lub korespondencyjny
na podany adres:

Na narty z PTTK

o 13.00 (pora tzw. tury popo∏udniowej) i jeêdziç
do 20.00–21.00 (o ile starczy si∏). Koszt wyjazdu to kwota 30,00 z∏ na przejazd autokarem +
koszt karnetu (popo∏udnie i wieczór: karnety
dla grup 63,00 z∏ od osoby + 20,00 z∏ zwrotna kaucja za karnet, mo˝na kupiç tak˝e karnet
punktowy). Dla poczàtkujàcych narciarzy na
Górze Kamieƒsk jest tak˝e szkó∏ka narciarska.
Zg∏oszenia na wyjazd jak zwykle za poÊrednictwem strony internetowej w w w . p t t k w es o l a . p l. Serdecznie zapraszamy!
Wyjazd: 19 stycznia, zbiórka na parkingu pod
halà sportowà przy ul. Pogodnej o godz. 11.00
Powrót: w to samo miejsce ok. godz. 23.00
Wpisowe: 30,00 z∏ + trzeba zabraç pieniàdze na zakup karnetów
Wy˝ywienie: we w∏asnym zakresie (na miejscu jest bufet i restauracja)
Zg∏oszenia: do 12 stycznia 2013 r.
Kierownik wyjazdu: Marcin J´drzejewski
Miejsc: 52
Marcin J´drzejewski

Tegoroczna zima póki co
wyglàda na ∏askawà dla
narciarzy. Ju˝ nied∏ugo ferie i w pe∏ni b´dzie mo˝na
korzystaç z jej uroków. Jednak wczeÊniej nasze Ko∏o
PTTK serdecznie zaprasza
wszystkich ch´tnych, aby
nieco odkurzyç swoje zjazdowe umiej´tnoÊci. W sobot´ 19 stycznia proponujemy wspólny wyjazd na Gór´ Kamieƒsk k.
Be∏chatowa, gdzie od kilku lat funkcjonuje ca∏kiem przyzwoity oÊrodek narciarski.
Pomni doÊwiadczeƒ z lat ubieg∏ych, chcemy
pojechaç tam na jazdy popo∏udniowe i wieczorne. W Êrodku dnia zapewne b´dzie spory t∏um,
ale od 17.00 oÊrodek si´ wyludnia i mo˝na jeêdziç do woli. Dlatego zbiórk´ i wyjazd planujemy o godz. 11.00, tak by byç na miejscu
wracamy si´ do Paƒstwa (szczególnie
do uczestników wycieczki w Beskidy)
z ma∏ym apelem, aby, o ile to jest
oczywiÊcie mo˝liwe, wziàç udzia∏ w tegorocznym plebiscycie Przeglàdu Sportowego.
W gronie 20 nominowanych do tytu∏u najlepszego sportowca Polski jest Sebastian Kawa szybownik z ˚ywca, który od kilku lat
wygrywa wszystkie mistrzostwa Êwiata

Z

Dariusz Ga∏aszewski
Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej
w Warszawie
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 860 70 51
e-mail: dariusz.galaszewski@ipn.gov.pl

(ju˝ 8 razy). Jego ojciec w∏aÊnie by∏ gospodarzem naszego spotkania na lotnisku. Aby
wszed∏ do 10 najlepszych konieczne jest g∏osowanie na niego. No i mo˝e nasi wycieczkowicze mogliby do∏o˝yç kilka g∏osów...
Wystarczy wejÊç na stron´ Przeglàdu Sportowego, dalej na Plebiscyt i zag∏osowaç.
Pozdrawiam
Les∏aw Karst

Turniej pi∏karski „Winter Camp Open”
dla szkó∏ podstawowych i gimnazjów
Fundacja Rozwoju Edukacji i Sportu we
wspó∏pracy z Fundacjà Realmadrid Campus
Experience organizuje 12 stycznia br. otwarty
turniej pi∏karski „WINTER CAMP OPEN”. Turniej
skierowany jest do dzieci i m∏odzie˝y z warszawskich szkó∏ podstawowych i gimnazjów.
Uczestnicy podejmà sportowà rywalizacj´
w walce o Puchar Fundacji Rozwoju Edukacji
i Sportu oraz nagrody dla szko∏y i zawodników.
Turniej zostanie rozegrany 12 stycznia 2013

na krytych boiskach KS Warszawianka (ul. Merliniego 2, Warszawa), w godz. 9.00–17.00.
Wszystkich zainteresowanych zapisami na turniej zapraszamy na stron´ www.campy.com.pl.
Korzystajàc z zak∏adki „Turniej”, mo˝na dokonaç zapisu dru˝yny.
Wi´cej informacji na www.campy.com.pl
oraz na Facebooku: http://www.facebook.com/
FundacjaRealMadryt.
Ma∏gorzata Pek

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Mi´dzynarodowy Festiwal
Kol´d i Pastora∏ek ju˝ za nami
Pi´kna zimowa aura, ulice i drzewa pokryte
Êniegiem sprawi∏y, ˝e eliminacje mazowieckie do Mi´dzynarodowego Festiwalu Kol´d
i Pastora∏ek im. ks. Kazimierza Szwarlika
odbywa∏y si´ w bajecznej scenerii.
Po raz kolejny organizacjà eliminacji wspólnie
zaj´li si´ OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a oraz
Stowarzyszenie Artystyczne „Stara Mi∏osna”.
Patronat honorowy nad ca∏ym wydarzeniem obj´li Arcybiskup Henryk Hoser SAC oraz Burmistrz
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy Pan Edward K∏os.
8 grudnia o godzinie 10.20 w siedzibie OÊrodka
Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy rozpocz´∏y si´ przes∏uchania w kategorii soliÊci/duety.
Do przes∏uchaƒ zg∏osi∏o si´ 34 uczestników,
a ka˝dy z nich zaprezentowa∏ po 2 kol´dy. Po zakoƒczonych przes∏uchaniach jury w sk∏adzie Anna Osmakowicz – przewodniczàca, Gra˝yna Màdroch oraz Swiet∏ana Parka przyzna∏o nagrody:
• I miejsce – Julia Zi´tek, instruktor Tomasz Zakrzewski,
• II miejsce – Paulina Toczyƒska,
• III miejsce – duet Micha∏ Laskowski i Filip
Balicki, instruktor Dorota Owsianko.
Nagrod´ specjalnà Fundacji im. Bogny Sokorskiej przyzna∏a prezes fundacji Pani Gra˝yna Màdroch, a otrzyma∏a jà Julia Zi´tek.
W tym samym czasie kiedy w OÊrodku Kultury odbywa∏y si´ przes∏uchania solistów i duetów, w Gimnazjum nr 120 przy ulicy Armii Krajowej 39 do eliminacji przystàpi∏o 14 zespo∏ów
i 6 chórów. Przez ca∏y dzieƒ rozbrzmiewa∏y najpi´kniejsze kol´dy i pastora∏ki, co sprawia∏o, ˝e
zimowa aura na zewnàtrz jeszcze bardziej przybli˝a∏a nas do Âwiàt.
Po przes∏uchaniach jury w sk∏adzie Dariusz Zimnicki – przewodniczàcy, Joanna Kie∏biewska oraz
Micha∏ Bia∏ecki og∏osi∏o nast´pujàcy werdykt.

I miejsce w kategorii Zespo∏y

W kategorii zespo∏y:
• I miejsce – zespó∏ wokalno-instrumentalny
ze Szko∏y Podstawowej nr 8 w Legionowie
pod dyrekcjà Anity Rodak,
• II miejsce – m∏odzie˝owy zespó∏ wokalny
z Pa∏acu M∏odzie˝y w Warszawie pod dyrekcjà Barbary Wasilewskiej,
• III miejsce – Zespó∏ PieÊni i Taƒca „Kasianiecka” oraz Mi´dzypokoleniowy Zespó∏
„Razem” z Ka∏uszyna pod dyrekcjà Katarzyny
Berskiej oraz Teresy Kowalskiej.
W kategorii chóry jury zadecydowa∏o o przyznaniu tylko jednej nagrody.
• III miejsce przypad∏o chórowi Szko∏y Muzycznej I stopnia w Laskach pod dyrekcjà Martyny Drabik-Dziedziczak.
Grand Prix trafi∏o do ràk zespo∏u wokalnego
After Five ze Szko∏y Muzycznej w OÊrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych
w Laskach pod dyrekcjà ¸ucji Szablewskiej-Borzykowskiej. Tym samym uczniowie szkó∏ w Laskach zdominowali tegoroczne eliminacje.
W trakcie kiedy jury podejmowa∏o decyzj´, scenà zaw∏adnà∏ zespó∏ Swingin’ Waves. Cz∏onkowie
zespo∏u, m∏odzi mieszkaƒcy Weso∏ej, wykonali kol´dy w swoich w∏asnych, jazzowych aran˝acjach.

Na zakoƒczenie, kiedy nagrody zosta∏y wr´czone, na scenie pojawi∏ si´ zespó∏ Partita, który
przypomnia∏ swoje ponadczasowe szlagiery.
Z tego miejsca chcielibyÊmy z∏o˝yç podzi´kowania naszym dobrym duchom eliminacji mazowieckich Mi´dzynarodowego Festiwalu Kol´d i Pastora∏ek – sponsorom. Jak co roku organizatorzy
otrzymali ogromne wsparcie od
firm Piekarnie-Cukiernie Putka
oraz K&M Delikatesy.
Ponadto w tym roku po raz pierwszy do grona sponsorów do∏àczy∏a
Fundacja im. Bogny Sokorskiej, fundujàc nagrod´ specjalnà dla solistki.
Podzi´kowania nale˝à si´ tak˝e
Dyrektor Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich, Pani Beacie Ma∏eckiej za udost´pnienie pomieszczeƒ
szko∏y podczas eliminacji.

Grand Prix

Ca∏e wydarzenie nie mia∏oby takiego powodzenia, gdyby nie patroni medialni. To w∏aÊnie
dzi´ki Radiu dla Ciebie oraz WiadomoÊciom
Sàsiedzkim kolejny rok z rz´du mo˝emy powiedzieç, ˝e eliminacje zakoƒczyliÊmy sukcesem.
Mamy nadziej´, ˝e za rok spotkamy si´
w równie szerokim i rozÊpiewanym gronie podczas wspólnego kol´dowania.
OÊrodek Kultury

Wyniki konkursu fotograficznego
„WESO¸A – NIEZNANE OBLICZA”
czwartek 13 grudnia w filii OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a –
ODT „Pogodna” odby∏o si´ wr´czenie nagród w konkursie fotograficznym „WESO¸A – NIEZNANE OBLICZA” organizowanym przez Urzàd Dzielnicy Weso∏a.
Jury w sk∏adzie: Wieƒczys∏aw Perzanowski – przewodniczàcy, Marcin Kluczek, Gra˝yna Paulska oraz Katarzyna Milewicz przyzna∏o nagrody w czterech kategoriach: krajobrazy, zdj´cia artystyczne, architektura
wczoraj i dziÊ, reporta˝ spo∏eczny z ˝ycia
dzielnicy. Lista laureatów dost´pna na stronie: www.domkulturywesola.net.

W

OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a
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W Bibliotece Publicznej...
SPOTKANIE ZE S¸AWOMIREM KOPREM
W literackiej ods∏onie cyklu Otwarte Lekcje
Historii goÊciliÊmy w bibliotece S∏awomira Kopra
– historyka, pisarza ksià˝ek popularyzujàcych
histori´. Podczas spotkania (6.12.2012) autor
opowiada∏ o swojej przygodzie z pisaniem.
Na poczàtku wszystko, co napisa∏, gin´∏o w szufladzie, odrzucone przez kolejne wydawnictwa.
W pewnym momencie nastàpi∏o coÊ niezwyk∏ego, bez wielkich nak∏adów i promocji cykl o Drugiej Rzeczpospolitej (wydany przez BELLON¢)
zaczà∏ cieszyç si´ niebywa∏à popularnoÊcià.
S∏awomir Koper opowiada∏ równie˝ o swej fascynacji antykiem, napisa∏ w tym temacie dwie
ksià˝ki: „Tajemnice i sensacje Êwiata antycznego”, „˚ycie prywatne i erotyczne w staro˝ytnej
Grecji i Rzymie”. Nowym zamierzeniem autora
jest cykl o PRL. Po „Kobietach w∏adzy PRL” w tej
chwili trwajà prace nad elitami artystycznymi
tego okresu.
S∏awomir Koper wielokrotnie podkreÊla∏, ˝e
zawsze interesowa∏a go jako historyka sfera prywatna znanych osób. Mówi∏ o ambicji popularyzacji historii, bardzo istotnà dla niego sprawà
jest to, by ksià˝ki z tej dziedziny czyta∏o si´ ∏atwo
i przyjemnie.
GRAMY LITERATUR¢ – Zima Muminków
Dzieci´ca zima zwykle wydaje si´ pi´kna i radosna. Tymczasem czytajàc „Zim´ Muminków”
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musimy zmierzyç si´ z nieprzyjemnymi emocjami: samotnoÊcià, strachem, zagubieniem. Muminek, jako jedyny troll, nieoczekiwanie wybudzi∏
si´ z zimowego snu...

ki Dorota Malinowska-Grupiƒska. GoÊciem specjalnym by∏ jamnik Pani Agaty – Lonia.
Agata Tuszyƒska – pisarka, poetka, reporta˝ystka, historyk teatru. Autorka m.in. biografii
Marii Wisnowskiej, Ireny Krzywickiej, Isaaca Bashevisa Singera, a tak˝e ksià˝ek o Wierze Gran
i Leopoldzie Tyrmandzie.
14 grudnia 2012 zaprosiliÊmy uczniów ze SP
Nr 353 i SP Nr 39 im. Moraczewskich na warsztaty muzyczno-literackie. Spotkanie dotyczy∏o
ksià˝ki „Zima Muminków” Tove Jansson. Zaj´cia
poprowadzi∏a animatorka – Marcelina Sowa,
towarzyszy∏ jej muzyk Pawe∏ Iwaszkiewicz
(Open folk).
SPOTKANIE Z AGATÑ TUSZY¡SKÑ
Dwa lata temu Mary Ellen Tyrmand zajrza∏a
do dziewi´tnastoletniej japoƒskiej komody
w swoim mieszkaniu na Brooklynie i znalaz∏a
paczk´ listów z pierwszych lat znajomoÊci z Leopoldem Tyrmandem.
Mary Ellen Tyrmand
przekaza∏a listy Agacie
Tuszyƒskiej, mówiàc:
zrób z tym, co chcesz.
Tak powsta∏a ksià˝ka
o szcz´Êliwej i wielkiej
mi∏oÊci „Tyrmandowie.
Romans amerykaƒski”. Na spotkaniu 18
grudnia 2012 autorka
opowiada∏a niezwyk∏e historie o bohaterach swoich ksià˝ek.
Spotkanie poprowadzi∏a wydawca najnowszej ksià˝ki autor-

BIBLIOTEKA ZAPRASZA W STYCZNIU:
DKK W STYCZNIU
Zapraszamy do Biblioteki G∏ównej osoby doros∏e na poniedzia∏kowe spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksià˝ki (g. 12.00). Najbli˝sze spotkania
klubu:
- 14.01.2013 „Pokój” Emmy Donoghue
- 21.01.2013 „Bóg, kasa i rock’n’roll” Szymona Ho∏owni i Marcina Prokopa
- 28.01.2013 TwórczoÊç Krzysztofa Vargi
ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO
W styczniu b´dziemy obchodziç 150. rocznic´
powstania styczniowego. Zapraszamy zainteresowanych tym tematem do biblioteki na pierwszà noworocznà Otwartà Lekcj´ Historii. Szczegó∏y na stronie www.wesola.e-bp.pl.
„PRZECIW RUTYNIE CODZIENNOÂCI”
Zapraszamy razem ze Stowarzyszeniem Sàsiedzkim Stara Mi∏osna na wystaw´ fotografii
„Przeciw rutynie codziennoÊci” do Biblioteki
G∏ównej. Ekspozycja prezentuje kierunek zwany
bringing art tzn. „przenoszàc sztuk´”. Do udzia∏u w projekcie zosta∏y zaproszone osoby piastujàce funkcje publiczne, a tak˝e sàsiedzi i sympatycy Stowarzyszenia. Wystaw´ b´dzie mo˝na
oglàdaç do 18.01.2013.
Justyna Kwiatkowska

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Wydarzenia kulturalne
w dzielnicy Weso∏a w styczniu
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
stycznia (sobota), godz. 17.00 – NASZE
GWIAZDY. Spotkanie z Januszem Horodniczym poÊwi´cone Mirze Zimiƒskiej-Sygietyƒskiej i Zespo∏owi PieÊni i Taƒca „Mazowsze”
oraz Jaremie St´powskiemu. W programie prezentacje filmowe oraz opowieÊci wspominkowe.
Janusz Horodniczy – wilnianin, aktor, twórca
Kabaretu Jednego Aktora „Szczypta”, programów „˚artoteka”, „Przy Szabasowych Âwiecach”
i „Rzecz wstydliwa”, autor audycji w Programie 1
Polskiego Radia pt. „Noc z Gwiazdà”.
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stycznia (niedziela), godz. 16.00 – TAJEMNICZA PANI. Przedstawienie dla
dzieci w wykonaniu aktorów Agencji Artystycznej Pro Arte.
Historia dwóch k∏ótliwych dziewczynek, które
nie mogàc zasnàç, przywo∏ujà pewnà... Tajemniczà
Panià, by opowiada∏a im niezwyk∏e, pi´kne historie
oraz Êpiewa∏a piosenki i ko∏ysanki. Mali widzowie
b´dà mogli zobaczyç, jak rozrabiajà i k∏ócà si´ Dzidziusie – z pozycji osoby doros∏ej. Zobaczà, jak wyglàdajà, gdy p∏aczà, krzyczà, histeryzujà, a takie
zachowanie niekoniecznie musi si´ im podobaç.
Dzieci biorà aktywny udzia∏ w spektaklu; rozwiàzujà baÊniowe zagadki, Êpiewajà i taƒczà.
W bajce udzia∏ biorà trzy postacie: Tajemnicza
Pani oraz dzidziusie: Kasiunia i Kamisia.
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stycznia (sobota), godz. 19.00 – KONCERT ROCKOWY zespo∏u AFTER CROSSING THE ACHERON w sk∏adzie: Patryk Jakóbczak – vocal/scream, Magda Jab∏oƒska – vocal,
Piotr „Sipor” Siporski – gitara prowadzàca, Kacper „Kiper” Jab∏oƒski – gitara rytmiczna, ¸ukasz
„Kielich” Kielczyk – bas, ¸ukasz „Pietruch” Pietraszewski – perkusja.
Organizatorzy: M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy
Weso∏a oraz OÊrodek Kultury. Patronat: Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna.
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stycznia (niedziela), godz. 17.00 –
TAJLANDIA I KAMBOD˚A – AZJA
W PIGU¸CE. Pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y Katarzyny Seku∏y i ¸ukasza Sacharczuka.
Tajlandia i Kambod˝a – kierunki tajemnicze,
nieznane. W czasie spotkania opowiemy o ludziach i kulturze Tajlandii i Kambod˝y. Na co
zwróciç uwag´, podró˝ujàc po Azji Po∏udniowo-Wschodniej: co robiç, by nikogo nie uraziç, co
nas zaskoczy∏o w zachowaniu ludzi, a co uj´∏o
za serca. Tak wi´c naszym tematem przewodnim
b´dà przede wszystkim LUDZIE, ich kultura
i przygoda. Autorzy spotkania zabiorà widzów
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w ponad pó∏toragodzinnà podró˝ po Tajlandii
i Kambod˝y, pe∏nà przygód, ciekawych historii
i pi´knych widoków. Dzi´ki opowieÊciom, zdj´ciom i filmom poczujemy si´, jakbyÊmy tam byli.
stycznia (wtorek), godz. 18.00 –
DZIE¡ BABCI I DZIADKA. Koncert
w wykonaniu uczniów sekcji fortepianowej pod
kierunkiem Swiet∏any Parka oraz chóru MALWY
pod kierunkiem Joanny Kie∏biewskiej.
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stycznia (sobota), godz. 16.00 – MELODIE ÂWIATA. Karnawa∏owy koncert
taneczno-muzyczny w wykonaniu Ludmi∏y Piechowskiej. Akompaniament – Siergiej Tsekh.
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Filia OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a

OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH

Do Pana B.
Wadziç si´ z Tobà, to jak mierzyç z górà,
ani w tym sensu ani ludzkiej miary,
ale byç z Tobà na codzieƒ pogodzon,
to jest do wiary, albo nie do wiary.
Ci, którzy wierzà, splatajà swe d∏onie,
d∏ugo medytujà w modlitwy zadumie,
inni – którzy sami nie wierzà, ˝e wierzà
– chodzà na Pasterki, ale ginà w t∏umie.
Jedni Ci´ kochajà, drudzy nienawidzà,
tamci naukowo dowodzà... „˝e nie ma”,
owi tworzà sekty, jeszcze inni zbory,
a niektórzy w szko∏ach robià z Ciebie temat.
Filozofy twierdzà, ˝eÊ jest Poruszyciel,
Pawe∏ z Tarsu g∏osi∏, ˝eÊ jest Nauczyciel,
Stalin perorowa∏, ˝eÊ „opium dla ludu”
– kto zatem od Ciebie oczekuje cudu?

„POGODNA”
Os. Stara M∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa, tel. 22 427 37 74
pogodna@domkulturywesola.net

Dowodzà teolodzy, ˝e rzàdzisz tym Êwiatem,
zatem czemu glob ten taki pok∏ócony?
Ma∏o sprawiedliwy, dla jednych bogaty,
w du˝ej cz´Êci biedny, obskurny, zdradzony.

stycznia (niedziela), godz. 16.00 –
KARNAWA¸OWY BAL PRZEBIERA¡CÓW dla dzieci. Prowadzenie: Ula Kowal-Gajewska i Magdalena Kraus. Zapraszamy do
wspólnej zabawy. Liczba miejsc ograniczona,
obowiàzujà zapisy pod nr telefonu 22 427 37 74.

W meczetach g∏´bokie bijà Ci pok∏ony,
Tor´ w synagodze czytajà dla Ciebie,
w koÊcio∏ach to Tobie bijà stare dzwony,
w stupach mantry kr´cà, wierzàc, ˝eÊ jest
w niebie.
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stycznia (czwartek), godz. 19.00 –
OD KREDKI DO GLINY. Wystawy prac
sekcji plastycznych dzia∏ajàcych w filii OÊrodka
Kultury – ODT Pogodna pod kierunkiem El˝biety
Lipiec i Doroty ¸asisz.

JesteÊ ponoç Jeden, a jakby was wielu,
zowià Cie na ró˝ne znaki i sposoby,
Êwiàtynie wymyÊlne ciàgle Ci stawiajà,
myÊlàc nieopatrznie, ˝e nie jesteÊ... drogi.

stycznia (piàtek), godz. 10.50 – CZY
ZAÂPIEWASZ Z NAMI? Koncert z cyklu
„Filharmonia Narodowa dla dzieci”. W programie dla najm∏odszych na muzycznej scenie pojawià si´ bohaterowie ró˝nych przedstawieƒ oraz
dzieci´ce piosenki.

Przychodzà do Ciebie, jak do megasamu,
wybierajàc z pó∏ek przeró˝ne gad˝ety,
jedni biorà m∏odoÊç, zdolnoÊci lub zdrowie,
Ty zaÊ im kasujesz modlitwy bilety.
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stycznia (niedziela), godz. 17.00 –
HONDURAS. Pokaz slajdów i opowieÊci
z podró˝y Marka ¸asisza.
Honduras to niezmiernie ciekawy kraj po∏o˝ony w Ameryce Ârodkowej, cz´sto okreÊlany jako
czwarty najbardziej niebezpieczny kraj na Êwiecie. Jest te˝ paƒstwem niezwykle malowniczym
i zró˝nicowanym. Mo˝emy znaleêç tu pot´˝nà
d˝ungl´, a w niej wspania∏e roÊliny i pi´kne
zwierz´ta, takie jak papugi czy tukany. G´sta roÊlinnoÊç kryje tu równie˝ ruiny jednego z najpi´kniejszych miast cywilizacji Majów, czyli Copan. B´dàc w Hondurasie nie mo˝na tak˝e pominàç wyspy Utila, która jest jednym z najprzyjemniejszych miejsc pod s∏oƒcem. Prelekcja b´dzie ilustrowana oryginalnymi zdj´ciami i filmami wykonanymi podczas wyprawy.
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W tych proÊbach do Ciebie sà nienasyceni,
odklepià modlitw´ – ju˝ suplik´ niosà,
raz w roku przykl´knà – od wielkiego dzwonu,
pochwa∏´ konsumpcji – nie pokuty – g∏oszà.
W smutkach i radoÊciach ˝ycia labiryntu
wyÊcig szczurów toczy casting swój codzienny,
coraz mniej dla Ciebie zostawiajà czasu,
mówiàc, ˝e ich poglàd jest dzisiaj... odmienny.
Powiedz, Dobry Panie, jak to jest w istocie,
wszyscy wszystko wiedzà ju˝ lepiej od Ciebie,
chcà Twoje nauki mi´dzy bajki w∏o˝yç,
skàd zatem, jak trwoga... to wzywajà Ciebie?
Wszystkie praw zastrze˝one.
Copyright by Tomasz Witkowski.
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Kàcik bibliofila
Po˝àdanie
mieszka w szafie
Piotr Adamczyk
Znakomita „m´ska”
proza, równie˝ dla
p∏ci pi´knej. Autor
o zbie˝nym imieniu
i nazwisku ze znanym
aktorem w swojej fikcyjnej opowieÊci zgrabnie do tego nawiàzuje.
Ca∏oÊç bardzo inteligentna, b∏yskotliwa, napi-

sana i z poczuciem humoru, i z niezwyk∏ym
wyczuciem kobiecej i m´skiej natury. Codzienne, samotne ˝ycie dziennikarza wplecione w polskà rzeczywistoÊç, zmys∏owa, fikcyjna Miriam, wspomnienie „pani nocnej” –
opiekunki z domu dziecka i zaskakujàcy j´zykowy pomys∏. To powieÊç o poszukiwaniu mi∏oÊci z ciekawie uj´tymi elementami erotyki.
Goràco polecam!
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1.
2.
3.
4.

Gerritsen T. – Cia∏o
Fossum K. – Czarne sekundy
Kolski J. J. – Egzamin z oddychania
Abonji M. N. – Go∏´bie wzlatujà

QLTURKA

Bunt nadal potrzebny
„IS THIS HYPERREAL?”
Atari Teenage Riot
Wieki temu pisa∏am
o postaci, jakà jest Alec
Empire, pewien Niemiec,
dla którego w buntowniczym punku by∏o za ma∏o
elektroniki, wi´c stworzy∏
gatunek digital hardcore. Wspomina∏am wtedy jednak o jego solowym projekcie, pomijajàc to, od czego zaczà∏, czyli zespó∏ Atari Teenage Riot. Teraz jest ku temu okazja – ca∏kiem niedawno, bo w 2011 roku, zespó∏ powróci∏ po jedenastoletniej przerwie do grania
z albumem „Is This Hyperreal?”. I s∏usznie, bo
nadal jest si´ przeciw czemu buntowaç.
ATR przesz∏o kilka zasadniczych zmian
od czasu swojego powstania. Po pierwsze
zmieni∏ si´ sk∏ad: Carl Crack zmar∏ z powodu
przedawkowania, zaÊ Hanin Elias nie wróci∏a
do ekipy po jej zmartwychwstaniu. W sk∏adzie
pozostali wi´c tylko Alec Empire oraz Nic Endo,
a miejsce Carla Cracka zajà∏ CX KiDTRONiK,
a nast´pnie Rowdy Superstar. Ostatni album zosta∏ jednak stworzony jeszcze we wspó∏pracy
z KiDTRONiKiem. Poza tym cz∏onkowie oryginalnego ATR zmienili si´ ju˝ z gniewnych nastolatków w nie mniej gniewnych czterdziestolatków. Tote˝ zmieni∏a si´ zarówno muzyka, jak
i tematyka, którà prezentujà na swoim albumie.
Muzyka na „Is This Hyperreal?” to wcià˝ po∏àczenie ostrego brzmienia syntezatorów (po-

za elektronikà nie sà tu u˝yte ˝adne inne instrumenty, tak jak chocia˝by pojawiajàca si´ w solowym projekcie Aleca gitara) oraz przesterowanych wrzasków i szeptów, a tak˝e rapu.
Wcià˝ nie ma tu miejsca na melodyjny Êpiew
oraz harmoni´ dêwi´ków, ale jednak trudno
oprzeç si´ wra˝eniu, ˝e niemiecka grupa nieco
z∏agodnia∏a. Kiedy puÊcimy przeci´tnemu s∏uchaczowi najnowsze wydawnictwo Atari Teen-

age Riot, najprawdopodobniej nie ucieknie z a˝
tak g∏oÊnym wrzaskiem, jak przy s∏uchaniu którejÊ z pierwszych p∏yt. Dawna agresja okraszona przesterami i czystym ha∏asem trudnym
do wytrzymania zosta∏a w niektórych momentach zamieniona na elementy znane bardziej
z muzyki rave bàdê nawet techno. „Stare” ATR
mo˝na us∏yszeç chyba tylko w utworze
„The Only Slight
Glimmer of Hope”.
I o ile ja nie mam nic
przeciwko, bo nadal
s∏ychaç tu bunt i nieograniczonà energi´,

TA XI - WESO¸ A
tel.
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22 773 70 31, kom. 601 220 910

5. Archer J. – Za grzechy ojca
6. Dukaj J. – Czarne oceany

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Nordqvist S. – Niezwyk∏y Âwi´ty
Miko∏aj
2. Wid∏ak W. – Pan Kuleczka: dom

Literatura popularnonaukowa:
1. Koper S. – ˚ycie prywatne elit artystycznych Drugiej Rzeczypospolitej
2. Suworow W. – Matka diab∏a: kulisy
rzàdów Chruszczowa

Iza Zych

o tyle konserwatywni fani zespo∏u mogà si´
nieco obraziç. Tych obra˝onych zach´cam do
udania si´ na którykolwiek koncert ATR (chocia˝by na najbli˝szej edycji festiwalu Woodstock), gdzie te wszystkie cechy sà du˝o bardziej widoczne (chocia˝ Alec Empire opowiadajàcy m∏odzie˝y, czym w∏aÊciwie jest Atari, to
doÊç groteskowy element widowiska...).
Powrót ATR na muzycznà scen´ zbieg∏ si´
w czasie z pojawieniem si´ projektu ACTA
oraz ruchu anty ACTA. I mniej wi´cej o tym
jest ten album (do czego pasuje muzyczna
zmiana z ha∏asu na mniejszy ha∏as z elementami elektronicznego plumkania). Walk´ z neonazistami cz∏onkowie grupy zamienili na walk´ z inwigilacjà w sieci. Utwór „Black Flags”
pochodzàcy z tego krà˝ka nazywa si´ czasami
oficjalnym kawa∏kiem ruchu anty ACTA. Mo˝na by si´ nawet pokusiç o nadanie „Is This
Hyperreal?” miana concept albumu (chocia˝
le˝y bardzo daleko od takich klasyków jak
„The Wall”), gdyby nie to, ˝e problemy rzeczywistoÊci wirtualnej to nie jedyny problem poruszany przez Aleca Empire i jego rozkrzyczanà ekip´. Chocia˝by w utworze „Blood In My
Eyes” Nic Endo przedstawia problem handlu
kobietami. Choç taki zabieg oddala krà˝ek
od definicji concept albumu, to jednak chroni
go od zarzutu monotematycznoÊci.
Chocia˝ wiele osób nie rozumie powrotu
podstarza∏ych punkowców do grania i zarzuca
im si´ brak autentycznoÊci, to ja sàdz´, ˝e bunt
nadal jest nam potrzebny. Chocia˝ „Is This Hyperreal?” to nie wybitny album, który mo˝e zajàç miejsce w muzycznej historii, to jednak ca∏kowicie zaspokaja moje potrzeby, jeÊli chodzi
o agresywny dêwi´kowy apel o walk´ o wolnoÊç (jasne teksty, krzyk, mia˝d˝àca Êciana ostrych dêwi´ków i brak silenia si´ na ambitne rozwiàzania). Chocia˝ nie jest to ju˝ walka
o wolnoÊç w Êwiecie realnym, lecz wirtualnym.
Ale skoro nasze ˝ycie coraz bardziej przenosi si´
w∏aÊnie tam, to taki apel jest istotny.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Witajcie
wÊród
nas

Zapraszamy do publikacji zdj´ç najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Nieposiadajàcym portretu nowo narodzonego maleƒstwa nasz sponsor, firma Foto-OSKAR, wykona takie zdj´cie za darmo! Zdj´cie uka˝e si´ w naszej
rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10 x 15 cm. Wykonane w∏asnor´cznie zdj´cia mo˝na zostawiç w sklepie
Baby Boom – ul. Jana Paw∏a II (róg Diamentowej). Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres e-mail:
redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl (zdj´cie musi byç zeskanowane co najmniej na wymiar 4 x 5 cm
i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do nast´pnego numeru przyjmujemy do dnia 18 stycznia 2013 r.

Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej.
Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!
uwzgl´dnia rodzinne skecze przygotowane wczeÊniej
przez uczestników, przewidziane sà równie˝ pomys∏owe przebrania, rekwizyty karnawa∏owe. Najwa˝niejszà
cz´Êcià ca∏ego przedsi´wzi´cia jest – jak˝eby inaczej – weso∏a muzyka,
która w po∏àczeniu z profesjonalnym prowadzeniem wodzireja, pozwala rozruszaç nawet najbardziej opornych uczestników.
W trakcie zabawy serwowane sà ciep∏e i zimne dania w formie bufetu szwedzkiego, napoje, a tak˝e jest okazja do spotkania wielu rodzin i wymiany doÊwiadczeƒ.
Zg∏oszenia na bal prosimy przesy∏aç drogà mailowà na adresy: anetaklopocka@poczta.onet.pl oraz rklopocki@o2.pl, ewentualnie prosimy o telefony pod numery 506 539 992 oraz 602 223 630.
Na koniec krótkie wyjaÊnienie – co oznacza tajemnicze Ognisko Warwww.ogniska.isr.
szawsko-Praskie Wspólnoty Âwi´tej Rodziny (w
o r g . p l). Wspólnota Âwi´tej Rodziny, za∏o˝ona przez Êp. Abpa Kazimierza Majdaƒskiego, dzia∏a przy Wydziale Nauk o Rodzinie UKSW i podejmuje szereg dzia∏aƒ na rzecz rodzin. Wokó∏ Wspólnoty gromadzi si´
wiele rodzin w ca∏ej Polsce, w formie Ognisk Âwi´tej Rodziny, w których prze˝ywajà formacj´ duchowà.
Aneta i Rafa∏ K∏opoccy

Rodzinny Bal Karnawa∏owy
27 stycznia 2013 w Domu pod Anio∏ami, przy al. Pi∏sudskiego 49, na pograniczu Weso∏ej i Sulejówka, odb´dzie
si´ ju˝ po raz trzeci Rodzinny Bal Karnawa∏owy organizowany przez rodziny
Ogniska Warszawsko-Praskiego Wspólnoty Âwi´tej Rodziny.
Propozycji bali karnawa∏owych jest wiele. Nasz bal ma charakter wyjàtkowy, poniewa˝ jest skierowany do ca∏ych rodzin.
Jest okazjà do dobrej, radosnej zabawy rodzinnej, rodziców razem z dzieçmi, dziadków razem z wnukami, ale równie˝ pozwala doros∏ym na zabaw´ w parach ma∏˝eƒskich. Zaproszeni sà wszyscy: od najm∏odszych do najstarszych, i wszyscy odnajdujà na balu radoÊç wspólnej zabawy prowadzonej przez doskona∏ego wodzireja. Scenariusz balu

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
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Zielony P∏omieƒ
Akcja Paczka 2012. Kierunek: Ukraina
Wieczór 14.12.2012
W piàtek oko∏o godz. 18 po zapakowaniu
darów do autokaru szczep 44 wraz ze znajomymi harcerzami (37 osób) wyruszy∏ do ˚ytomierza przez Dowbysz, by rozdaç mieszkajàcym tam Polakom paczki z darami, ale przede
wszystkim sp´dziç z nimi czas, porozmawiaç
i wys∏uchaç ich opowieÊci.

gotowania do wieczornego
spotkania z Polonià.

Wieczór 15.12.2012
O godz. 18.30 wzi´liÊmy
udzia∏ w mszy, by potem podzieliç si´ op∏atkiem z miesz-

Ranek 15.12.2012
Po d∏ugiej podró˝y mi´dzy godz. 7 a 8 czasu ukraiƒskiego dotarliÊmy do Dowbysza. Tam 16-osobowa
grupa rozda∏a w sumie 80
paczek, by potem u miejscowego ksi´dza odpoczàç
i us∏yszeç histori´ tamtego
rejonu, jak i Parafii pw.
Matki Bo˝ej Fatimskiej,
a nast´pnie dojechaç do
reszty grupy.
W tym samym czasie
pozostali uczestnicy wyruszyli do ˚ytomierza,
by tam rozdaç kilka paczek i rozpoczàç przy-

16.12.2012
W niedziel´ rano wyruszyliÊmy z powrotem. Po drodze zatrzymaliÊmy si´ na pó∏torej
godziny w ¸ucku, gdzie mo˝na by∏o obejrzeç
tamtejszy zamek, jak i posiliç si´ przed dalszà, jak si´ okaza∏o ze wzgl´du na warunki
atmosferyczne – d∏ugà, podró˝à. O godz. 2
w nocy przyjechaliÊmy zm´czeni, ale szcz´Êliwi do Warszawy.
Akcja Paczka zakoƒczy∏a si´. Do zobaczenia
za rok. Ukraina jest niezwyk∏a.
Dzi´kuj´ wszystkim za pomoc.
kajàcymi w ˚ytomierzu Polakami i rozdaç im
paczki. Noc sp´dziliÊmy w Domu Polskim.

Pwd. Tomasz Mileszyk HO,
szczepowy 44 MDHiZ „Zielony P∏omieƒ”
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Charytatywnie w Bu∏haku

Wieczór cudów – razem dla Kuby
W czwartek 13 grudnia 2012 roku odby∏ si´
w Spo∏ecznej Szkole Podstawowej nr 12 niezwyk∏y wieczór. Rada Rodziców i ca∏a spo∏ecznoÊç szkolna zorganizowa∏a akcj´ charytatywnà, aby wspomóc Fundacj´ „Nasze Dzieci”
przy Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik
Centrum Zdrowia Dziecka” i jej podopiecznego – jedenastoletniego Kub´.
Ch∏opiec od stycznia jest pacjentem na oddziale onkologicznym w Centrum Zdrowia Dziecka.
Niedawno przeszed∏ operacj´ wyci´cia guza mózgu, która na szcz´Êcie wypad∏a pomyÊlnie. Efekty przynosi równie˝ wielomiesi´czna chemioterapia i radioterapia. Prawdopodobnie po wakacjach Kuba b´dzie móg∏ wróciç wreszcie do domu i do swoich kolegów ze szko∏y.
Uczniowie, ich rodzice, dyrekcja i nauczyciele
SSP 12 postanowili, ˝e uda im si´ wywo∏aç praw-

dziwy uÊmiech na twarzy ch∏opca, a mo˝e nawet
spe∏niç jego najwi´ksze marzenie.
UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ oko∏o godziny 16
serdecznym powitaniem Kuby, goÊcia honorowego wieczoru. Nast´pnie odby∏a si´ prawdziwa

Czy to zabawa czy ju˝ teatr?
Co by∏o dla ciebie najtrudniejsze?
Najtrudniejsze by∏o dla nas pisanie scenariusza, bo praca trwa∏a d∏ugo, a nasze panie
ciàgle mówi∏y, ˝e coÊ trzeba poprawiç. Na poczàtku na kartkach by∏ chaos, ale na szcz´Êcie wszystko si´ pouk∏ada∏o. Trzeba by∏o te˝
zgromadziç informacje o dziadach.
Dziady to starodawny obrz´d ludowy S∏owian
i Ba∏tów, pochodzàcy z czasów, kiedy jeszcze nie
by∏o chrzeÊcijaƒstwa na ziemiach polskich.
Uczestnicy dziadów chcieli si´ porozumieç z duszami bliskich, pomóc im lub uzyskaç ich przychylnoÊç. Odbywa∏y si´ one wiosnà i jesienià.
Na cmentarz nale˝a∏o przynieÊç miód, kasz´
i jajka, by ugoÊciç dusze zmar∏ych i pomóc im
dostaç si´ do nieba. Bardzo wa˝ny by∏ te˝ ogieƒ.
Rozpalano ogniska, które mia∏y oÊwietliç duszom drog´ do bliskich. Ogieƒ broni∏ te˝ ludzi
przed z∏ymi duszami. W tym dniu niektóre czynnoÊci by∏y zakazane – wylewanie wody po myciu naczyƒ przez okno, by nie oblaç zab∏àkanej
tam duszy i palenie w piecu, bowiem tà drogà
dusze dostawa∏y si´ niekiedy do domu. O dziadach pisa∏ Adam Mickiewicz. Wspó∏czeÊnie we
wschodniej Polsce, na Bia∏orusi, Ukrainie i w Rosji jedzenie zanoszone jest na cmentarze i sk∏adane na grobach bliskich.
Jak wyglàda∏a wasza wspó∏praca?
Razem wymyÊliliÊmy bohaterów, scenariusz, dzieliliÊmy role. Poszczególne cz´Êci powsta∏y w grupach. Ja pracowa∏am z Olà Trojan. Jedni robili krzy˝e, inni przynosili jedzenie i znicze, dbali o instrumenty.
Czy mi´dzy wami dochodzi∏o do k∏ótni?
Czasami by∏y k∏ótnie. SprzeczaliÊmy si´
o to, kto ma byç kim. Czasami graliÊmy
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w „Kamieƒ, papier, no˝yce”, poniewa˝ sk∏ócilibyÊmy si´ tak, ˝e przedstawienie by si´ nie
odby∏o. Przy pisaniu scenariusza te˝ by∏y
k∏ótnie, poniewa˝ ka˝dy uwa˝a∏, ˝e jego pomys∏y sà najlepsze.
Dnia 4 grudnia w Szkole Podstawowej nr 171
odby∏o si´ przedstawienie pod tytu∏em „Dziady”. Pracownia polonistyczna zamieni∏a si´
w stare cmentarzysko. Spektakl rozpocz´∏o dwanaÊcie uderzeƒ zegara. Na scenie pojawi∏o si´
9 osób ubranych w czarne stroje. Julia Biwan,
odgrywajàca rol´ przewodnika uroczystoÊci,
ubrana by∏a w d∏ugà szat´ z kapturem. Saskia
van den Bercken by∏a starà, zgorzknia∏à kobietà.
Uzupe∏nieniem stroju Heleny Siarkowskiej, która
wcieli∏a si´ w rol´ zmar∏ej tragicznie m∏odej matki, by∏a czerwona chusta – symbolizowa∏a krew.
Atrybutem Oli Tojan, która odgrywa∏a rol´ ma∏ej
dziewczynki zmar∏ej na nowotwór, by∏ pluszowy
miÊ. Bia∏e twarze dwóch nastolatek, które szukajàc przyjació∏ i walczàc z samotnoÊcià trafi∏y
na narkotyki, równie˝ robi∏y ogromne wra˝enie.
W te postacie wcieli∏y si´: Weronika Pawlikowska i Gabrysia Nowak-Skyrpan. Wa˝nà rol´ odgrywa∏ chór, który powtarza∏ najwa˝niejsze
kwestie – pouczenia dla tych, którzy ˝yjà i mogà
jeszcze coÊ w swoim ˝yciu zmieniç. Przedstawienie zakoƒczy∏o si´ tak, jak si´ rozpocz´∏o – dwunastoma uderzeniami zegara – jakby czas stanà∏
w miejscu. Jakby tej chwili, w której po∏àczy∏y
si´ dwa Êwiaty: ˝ywych i umar∏ych, nigdy nie by∏o. Spektakl mia∏o okazj´ obejrzeç wiele osób
z naszej szko∏y oraz rodziców. Wszystkim si´ podoba∏o. Bardzo ciekawa by∏a te˝ rozmowa z aktorami po przedstawieniu.
Jak du˝o czasu poÊwi´ciliÊcie na przygotowania?

aukcja, na której licytowano prace plastyczne wykonane przez uczniów Bu∏haka i samego bohatera imprezy (szyje on bowiem niezwyk∏e zabawki
z filcu). Po licytacji odby∏ si´ nastrojowy koncert
przygotowany przez uczniów, absolwentów oraz
nauczycieli Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej nr 12
i Spo∏ecznej Szko∏y Muzycznej. Mo˝na by∏o us∏yszeç zarówno muzyk´ powa˝nà, jak i kol´dy, nawet w rockowym wydaniu. Wieczór zakoƒczy∏ si´
prawdziwà niespodziankà – Kuba dosta∏ wymarzonego psa, a na jego twarzy, choç widaç by∏o
wyraz zaskoczenia, to przede wszystkim zagoÊci∏
oczekiwany uÊmiech. W trakcie imprezy mo˝na
by∏o równie˝ wziàç udzia∏ w kiermaszu Êwiàtecznym, na którym sprzedawane by∏y ró˝ne ozdoby,
zawieszki czy torby Êwiàteczne zrobione przez
uczniów, a tak˝e zjeÊç jakiÊ smako∏yk w kawiarence przygotowanej przez rodziców.
Wieczór rzeczywiÊcie okaza∏ si´ wieczorem
cudów, a uczestnicy akcji cieszyli si´, ˝e mogli
zrobiç coÊ dobrego.

Kamila Krzemieniewska-Kleban
Prace trwa∏y przez ca∏y listopad, przedstawienie wystawiliÊmy na poczàtku grudnia.
Czy podoba∏ ci si´ scenariusz?
Tak, bardzo podoba∏ mi si´ scenariusz,
by∏ ciekawy, by∏o w nim wiele ról, wi´c ka˝dy móg∏ byç jakàÊ postacià. Nie mog´ si´
doczekaç, kiedy zaczniemy przygotowania
kolejnej sztuki.
JeÊli chcecie, tak jak my, wystawiç interesujàce przedstawienie, to podpowiemy Wam, jak to
zrobiç. Gwarantujemy udany spektakl, du˝e brawa, satysfakcj´ aktorów oraz uczucie artystycznego spe∏nienia. Na poczàtku zapiszcie si´
do kó∏ka teatralnego (naszymi opiekunkami sà
pani Katarzyna Grodecka i pani Gra˝yna Tucholska) lub zbierzcie grup´ przyjació∏. Zarezerwujcie
godzin´, dwie w tygodniu na próby i przygotowania. WymyÊlcie ciekawy temat spektaklu –
postawcie na oryginalnoÊç i pami´tajcie o tym,
˝e nie mo˝ecie zanudziç publicznoÊci. My poznaliÊmy obrz´dy zwiàzane z porami roku i wybraliÊmy dziady, gdy˝ pomyÊleliÊmy, ˝e nie wszyscy
wiedzà, na czym ten obrz´d polega. Nasze
„Dziady” to bardzo uwspó∏czeÊniona wersja tego obrz´du. PokazaliÊmy ró˝ne problemy. ZwróciliÊmy uwag´ na egoizm, rodzinne tragedie,
Êmierç, narkotyki, choroby. ChcieliÊmy pokazaç
na czym polegajà dziady, ale te˝ zwróciç uwag´
na ludzkie problemy. Kiedy znajdziecie temat,
zacznijcie pisaç scenariusz, stwórzcie bohaterów
waszej opowieÊci i zapiszcie dialogi. Zastanówcie si´ nad dekoracjami i rekwizytami. Przecie˝
wszystko mo˝ecie zrobiç samodzielnie!
Pami´tajcie, ˝eby zaprosiç na przedstawienie
wa˝ne dla Was osoby, bo teatr to aktor i widz!

Saskia van den Bercken,
Aleksandra Trojan
pod kierunkiem p. K. Grodeckiej

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Mia∏o rozweselaç a Êmieszy
W paêdzierniku 2012
do Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a wp∏yn´∏a propozycja
udekorowania g∏ównych
skwerów
i
placów
w dzielnicy rzeêbami,
które swojà kolorystykà
i prezentowanymi motywami, a tak˝e stylem
i technikà wykonania mia∏yby o˝ywiç przestrzeƒ publicznà i sprawiç, ˝e nasza dzielnica
nie tylko z nazwy by∏aby Weso∏a (szczegó∏y
pomys∏u oraz przyk∏adowe zdj´cia znajdà
Paƒstwo na naszym portalu pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/
1 1 0 / n / 2 7 0 7). Artysta proponujàcy rzeêby
przedstawi∏ ich wizualizacje, a my poddali-

Êmy je dyskusji na ∏amach naszego portalu
i fan page’a na Facebooku.
Pojawi∏y si´ ró˝ne opinie, jednak przyt∏aczajàcà wi´kszoÊç stanowi∏y g∏osy krytyczne.
W naszej ankiecie na ten temat zag∏osowa∏o 39
osób, spoÊród których ponad po∏owa (21 g∏osów) wybra∏a odpowiedê „te rzeêby sà okropne!”. Cztery osoby odpowiedzia∏y „nieszczególnie mi si´ podobajà” i równie˝ cztery, ˝e „sam
pomys∏ jest dobry, ale stylistyka tych rzeêb zupe∏nie do mnie nie przemawia”. SpoÊród pozosta∏ych respondentów dwie osoby uzna∏y, ˝e
„mo˝e byç”, jedna wypowiedzia∏a si´, ˝e nie
ma zdania, a siedem osób zaznaczy∏o odpowiedê „Êwietny pomys∏ i genialne rzeêby!”.
W dyskusji na Facebooku równie˝ przewa˝a∏y
g∏osy na nie, choç nie zabra∏o „lajków” i opinii,

Kàcik seniora

„Cap of Time” w sk∏adzie: Agnieszka Cypryk –
skrzypce oraz Ryszard Borowski – flet. Zaprezentowali oryginalny koncert kol´d we w∏asnych aran˝acjach. Do wspólnego kol´dowania zaprosi∏a Ludmi∏a P∏ochocka, która od kilku miesi´cy prowadzi w UTW zespó∏ wokalny.
Po wspólnym op∏atku nastàpi∏a degustacja
pysznoÊci przygotowanych przez seniorki, po∏àczona oczywiÊcie z wymianà przepisów.

30 listopada, dzi´ki goÊcinnoÊci dyrektor Zespo∏u
Szkó∏ nr 94 w Zielonej, El˝biety Obidziƒskiej, odby∏o
si´ spotkanie z grupà
TRIODEON. Doskona∏a organizacja OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej oraz OÊrodka
Kultury w Dzielnicy Weso∏a sprawi∏y, ˝e aula
zosta∏a wype∏niona do ostatniego miejsca.
Brawurowa Anna Przybysz przy akompaniamencie akordeonu (Jacek Kutera) oraz gitary
(Jacek Przybysz) piosenkà i s∏owem opowiedzia∏a nam o burzliwym ˝yciu Edith Piaf. Stroje i rekwizyty podkreÊla∏y klimat ówczesnego
Pary˝a. Grupa TRIODEON goÊci∏a w naszej
dzielnicy ju˝ po raz trzeci i za ka˝dym razem
spotyka∏a si´ z goràcym przyj´ciem. OczywiÊcie nie oby∏o si´ bez bisów.
15 grudnia w ODT „Pogodna” odby∏a si´
Wigilia s∏uchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Spotkanie uÊwietni∏ wyst´p zespo∏u

Noworoczna dedykacja – dla tych, którzy
nie wiedzà, ˝e zawsze w ˝yciu majà szans´:

MIMO WSZYSTKO
Ludzie sà nieracjonalni, nielogiczni
i egocentryczni
MIMO TO – KOCHAJ ICH
JeÊli czynisz dobro
oskar˝à ci´ o egoizm i ukryte motywy
MIMO TO – CZY¡ DOBRO
JeÊli odnosisz sukcesy
zyskujesz fa∏szywych przyjació∏
i prawdziwych wrogów
MIMO TO – ODNOÂ SUKCESY

PRACE WYSOKOÂCIOWE

„PO LINIE”

Faktura VAT

☎ 606-808-358
• WYCINANIE I PODCINANIE DRZEW
• ODÂNIE˚ANIE DACHÓW
• OBS¸UGA REKLAM (WYMIANA, NAPRAWA)

˝e traktowane z przymru˝eniem oka mog∏yby
daç zamierzony efekt (by∏oby weso∏o).
W naszym redakcyjnym gronie byliÊmy zgodni, ˝e sam pomys∏ nadania Weso∏ej unikalnego
charakteru poprzez niebanalnà sztuk´ prezentowanà na skwerach jest dobry, ale nikomu
z nas nie przypad∏y do gustu zaproponowane
rzeêby. Nawet jako element humorystyczny sà
zbyt infantylne, cz´Êç z nich posiada podteksty,
których nie wypada umieszczaç w przestrzeni
publicznej, a ponadto u˝yte do ich wykonania
materia∏y nie sà odporne na zmienne warunki
atmosferyczne. OczywiÊcie o gustach si´ nie
dyskutuje i tego, co dla jednych jest zachwycajàcym dzie∏em sztuki, inni nie chcieliby oglàdaç
nawet z daleka. W sytuacji, gdy wi´kszoÊç spytanych osób by∏a tego drugiego zdania, dobrze
si´ sta∏o, ˝e pomys∏ nie zosta∏ wcielony w ˝ycie.
Hanna Kowalska
Dobro, które czynisz
Natychmiast b´dzie zapomniane
MIMO TO – CZY¡ DOBRO
UczciwoÊç i szczeroÊç uczyni ci´
bardziej wra˝liwym na ciosy
MIMO TO – BÑDè UCZCIWY I SZCZERY
Co budujesz latami, mo˝e runàç
w jednej chwili
MIMO TO – BUDUJ
Najbardziej potrzebujàcy pomocy
pobijà ci´ gdy im pomagasz
MIMO TO – POMAGAJ
Dajàc Êwiatu z siebie wszystko co najlepsze
w nagrod´ dostaniesz kopniaka
MIMO TO – DAWAJ IM Z SIEBIE
WSZYSTKO CO NAJLEPSZE
MIMO WSZYSTKO
t∏um. T. Parent i Z. Zawadzka
Napis na Êcianie domu dziecka Shishu Bhavan
w Kalkucie (Matka Teresa za∏o˝y∏a Shishu
Bhavan w 1954 r.).
Gra˝yna Weber

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego
zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), tel. 505 099 069
Warszawa Wesoła-Stara Miłosna
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Taƒsza energia
Tu˝ przed koƒcem 2012
roku Prezes Urz´du Regulacji Energetyki, Marek
Woszczyk zatwierdzi∏ nowe taryfy na sprzeda˝ gazu w 2013 roku. Wed∏ug
za∏o˝eƒ spadek cen gazu
dla gospodarstw domowych powinien wynieÊç
Êrednio 10 proc. A co z energià?
Przemieszczajàc si´ po terenie Starej Mi∏osny,
Weso∏ej czy Wawra, widz´, rzadko bo rzadko, powoli wydostajàcy si´ z kominów szary dym. Posiadanie kominka, w którym dopalajà si´ szczapy
drewna, to ju˝ standard. Jednak sà posesje, gdzie
stojà domy ogrzewane nie tylko energià elektrycznà, ale i gazem. Pbni˝ka cen gazu to efekt wynegocjowania przez PGNiG ni˝szych cen z Rosji. To cieszy, zw∏aszcza tych, którzy w zimowe wieczory, i nie
tylko, dogrzewajà si´ dzi´ki ogrzewaniu gazowemu. Bo tak jest taniej. Wed∏ug ministra skarbu
Miko∏aja Budzanowskiego na tej obni˝ce korzyÊç
odniesie oko∏o 20 mln Polaków. To równie˝ cieszy.
Jednak jak zawsze sà dwie strony medalu. Jedni cieszyli si´ z obni˝ki, a dla innych nie by∏o to korzystne. Szczególnie jeÊli wspomnieç o posiadaczach akcji PGNiG czy PGE. Akcje polskiego gazowego po-

tentata w 2012 roku zachowywa∏y si´ w miar´
przyzwoicie. W okresie 12 miesi´cy stopa zwrotu
wynosi∏a oko∏o 19 procent. W okresie 6 miesi´cy
od czerwca do grudnia ub. roku by∏o to oko∏o 21
procent, a w okresie og∏aszania decyzji o obni˝ce
cen gazu akcje przynosi∏y oko∏o 16 procent stopy
zwrotu za okres 1 miesiàca. Z zysku netto za 2011
rok spó∏ka nie wyp∏aci∏a dywidendy, natomiast
za poprzednie lata by∏o to odpowiednio 2,27%
za 2010 rok i 2,82% za 2009 rok. W przypadku PGE
dywidenda za 2010 rok wynios∏a 3,39 procent,
a za 2011 rok by∏o to a˝ 10 procent. W 2012 roku
ceny akcji PGE zachowywa∏y si´ niestabilnie.
W okresie 12 miesi´cy przynios∏y oko∏o 7,5 procent
ujemnej stopy zwrotu. Nieco mniej, bo oko∏o 5 procent spadku ceny tych akcji zanotowa∏y w okresie
czerwiec – po∏owa grudnia 2012 roku. W ciàgu
ostatnich 3 miesi´cy 2012 roku by∏o to zaledwie
nieca∏e 2 procent ujemnej stopy zwrotu. Droga ta
energia, jeÊli popatrzeç z pozycji inwestora.
Powstaje pytanie, czy koszty energii mogà byç
ni˝sze? W pierwszej po∏owie 2012 roku wed∏ug
ocen URE dostawc´ pràdu zmieni∏o oko∏o 20 tysi´cy u˝ytkowników. W okresie ostatnich 5 lat,
gdy istnieje taka mo˝liwoÊç, ze zmiany skorzysta∏o oko∏o 34 tysi´cy odbiorców. Ostatnie szacunki
informowa∏y, ˝e zmiana dostawcy energii w skali roku przynosi oszcz´dnoÊç oko∏o 100 z∏otych.
Jednak mo˝na równie˝ ponieÊç nieoczekiwane
straty. Bo na ka˝dym kroku trzeba byç uczulonym
na pojawianie si´ nieuczciwych ofert zawierajàcych zach´t´ do skorzystania z taƒszej energii.

Màdra inwestycja w nieruchomoÊç

kluczem do oszcz´dnoÊci
Koszty energii u˝ytkowej mogà przyprawiç
o ból g∏owy niejednego w∏aÊciciela domu –
nie tylko w sezonie jesienno-zimowym. Powszechnie wiadomo, ˝e bólowi lepiej zapobiegaç, ni˝ go leczyç. Dlatego o tym, jak wysokie rachunki za energi´ chcemy p∏aciç,
warto pomyÊleç ju˝ w poczàtkowym etapie
inwestowania w nieruchomoÊç, planujàc
energooszcz´dne rozwiàzania w swoim domu. Aby rzeczywiÊcie oszcz´dziç na kosztach
energii, rozwiàzania te powinny byç zastosowane nie wybiórczo, a kompleksowo. SzczelnoÊç budynku, izolacja przegród, brak mostków termicznych, okna trzyszybowe, efektywny system ogrzewania i wentylacja mechaniczna – to kluczowe elementy wp∏ywajàce na energooszcz´dnoÊç budynku, które powinni uwzgl´dniç inwestorzy kupujàcy i budujàcy swoje nieruchomoÊci.
Âredni standard poboru energii polskich domów kszta∏towa∏ si´ w 2011 roku na poziomie
105 kWh/m2. Dom energooszcz´dny to dom wybudowany w technologii gwarantujàcej zapotrzebowanie na ciep∏o w skali roku mniejsze
ni˝ 40 kWh/m2. Dom pasywny, który zgodnie
z wymogami Unii Europejskiej ma byç w Polsce
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standardem od roku 2020, zu˝ywa jej na poziomie ≤ 15 kWh/m2. Aby budynek osiàga∏ tak dobre parametry energooszcz´dnoÊci, nale˝y maksymalnie ograniczyç w nim straty ciep∏a.
Podstawowym elementem konstrukcji budynku, który tworzy doskona∏y energooszcz´dny
system izolacji i pozwoli zatrzymaç przyjemne
ciep∏o zimà i ochroni przed letnimi upa∏ami, jest
Êciana. Dzi´ki zastosowaniu wysokogatunkowych materia∏ów w budowie technikà tradycyjnà mo˝na osiàgnàç wartoÊç izolacyjnoÊci Êcian
równà 0,12 Wm2K. Ponadprzeci´tna izolacja
stropu oraz szczelnoÊç bry∏y budynku to kolejne
istotne elementy stanowiàce o energooszcz´dnej konstrukcji i zapobiegajàce niekontrolowanej wymianie powietrza.
Inwestujàc w nieruchomoÊç, nale˝y zwróciç tak˝e uwag´ na okna. W domach energooszcz´dnych zaleca si´ stosowanie okien trzyszybowych,
o jak najlepszych parametrach przepuszczalnoÊci
cieplnej, tak by ograniczyç do minimum ewentualne straty ciep∏a. Inteligentna konstrukcja okien
trzyszybowych o wspó∏czynniku przepuszczalnoÊci cieplnej ca∏ego okna od U=0,75 W/m2K do
U=0,814 W/m2K wykorzystuje ciep∏o wpadajà-

Niektórzy bardzo zr´cznie operujà procentami
wymieniajàc oszcz´dnoÊci rz´du 20, 30, a nawet 40 czy 50 procent. Tylko te procenty znikajà
w momencie p∏atnoÊci za wykorzystanà energi´.
Odbiorcy gazu ju˝ wiedzà, ile zaoszcz´dzà. Odbiorcy energii elektrycznej równie˝ mogà poczyniç
takie szacunki. JeÊli ceny wydajà si´ za wysokie, to
zawsze mo˝na sobie sprawiç coÊ na podobieƒstwo zabezpieczenia. Nabyç pakiet akcji PGNiG,
PGE czy innego dostawcy energii. A jeÊli to nie odpowiada, to mo˝na poszukaç innej alternatywy.
W grudniu na warszawskim rynku New Connect
zadebiutowa∏y akcje Biomass Energy Project S.A.
Przedmiotem dzia∏alnoÊci jest obszar zwiàzany
z produkcjà rolnà. Spó∏ka specjalizuje si´ w sadzonkach roÊlin energetycznych – g∏ównie miskanta olbrzymiego, w zak∏adaniu plantacji roÊlin
energetycznych oraz w uprawie gruntów pod te
cele. W dniu debiutu akcje kosztowa∏y 0,1 PLN. Tu˝
przed Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia, czyli w okresie, kiedy wesz∏a nowa taryfa gazowa, cena akcji
dotar∏a do 0,89 PLN. I w tym miejscu wzrost cen
jest w zupe∏noÊci uzasadniony. Bo czasami bywa
tak, ˝e energia bywa droga, ale bywajà sposoby
na zmniejszenie kosztów jej u˝ytkowania.
Andrzej Filipek
filand@go2.pl; tel. 515 311 764
Analityk finansowy, zajmuje si´
konsultacjami kapita∏owymi oraz ocenà
projektów inwestycyjnych

cych do wn´trza promieni s∏onecznych, dzi´ki
czemu wyrównuje do 50% strat ciep∏a w domu.
Wyjàtkowo szczelna izolacja budynku energooszcz´dnego powoduje, ˝e zwyk∏e systemy wentylacyjne by∏yby w tym przypadku niewystarczajàce. Co wi´cej, podczas ich pracy ciep∏o ze zu˝ytego powietrza wydostawa∏oby si´ na zewnàtrz
domu. Najlepiej wi´c zamontowaç system wentylacji mechanicznej z rekuperacjà, czyli funkcjà
odzysku ciep∏ego powietrza, która b´dzie nieustannie wymieniaç zu˝yte powietrze na Êwie˝e.
Zastosowanie takiego rozwiàzania podnosi komfort mieszkania, równie˝ osobom cierpiàcym na
alergi´, gdy˝ eliminuje z powietrza nie tylko
zb´dne zapachy, lecz tak˝e py∏ki i kurz.
Oszcz´dnoÊci uzyskane dzi´ki inwestycji
w budownictwo energooszcz´dne sà wymierne.
Roczny koszt ogrzewania domu o powierzchni
ok. 200 m2 wybudowanego w standardzie 105
kWh/m2 wynosi ok. 6200 z∏. Roczny koszt
ogrzewania domu o takiej samej powierzchni,
lecz wybudowanego w standardzie energooszcz´dnym (40 kWh/m2), to tylko 2600 z∏. Rocznie
zatem zaoszcz´dzamy 3600 z∏. Inwestujàc te
pieniàdze przez 25 lat, mo˝emy zgromadziç ponad 230 000 z∏. Rachunek jest prosty.
Màdra inwestycja w energooszcz´dne budownictwo po prostu si´ op∏aca, a jej wartoÊcià dodanà jest wysoki standard i lepsza jakoÊç ˝ycia.
Grzegorz Bogucki, „Foras”

Tekst sponsorowany

Kapita∏y – Inwestycje – Waluty

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Podsumowanie Mi´dzyszkolnego Konkursu
„Kol´dnicza gwiazda betlejemska” w SP 171
Dnia 20.12.2012 r. w SP 171 w Weso∏ej odby∏o si´ uroczyste podsumowanie
VI Edycji Mi´dzyszkolnego Bo˝onarodzeniowego Konkursu Plastycznego „Kol´dnicza gwiazda betlejemska”. Temat ma
zwiàzek z realizowanym przez szko∏´
projektem europejskim Comenius „Z cienia w blask”. Jednym z zadaƒ jest poznawanie tradycyjnych form teatralnych
zwiàzanych ze Êwi´towaniem jak i niezb´dnych rekwizytów. Gwiazda kol´dnicza jest szczególna, gdy˝ nie tylko porusza si´, ale operuje Êwiat∏em. ChcieliÊmy
zainteresowaç m∏odych mieszkaƒców
dzielnicy poznawaniem ludowej kultury polskiej i zainspirowaç twórczoÊç Êwiàtecznà.
UroczystoÊç naszà zaszczycili swojà obecnoÊcià wa˝ni goÊcie: Burmistrz Dzielnicy Weso∏a p. Marian Mahor, Dyrektor Teatru Lalka
p. Jan Woronko, Dyrekcja SP 171 – p. Bogumi∏a Banasiak i p. Beata Bielska-Karwot oraz
grono pedagogiczne, zaproszeni laureaci konkursu wraz nauczycielami i rodzicami ze szkó∏:
SP 172, 173, 171, a tak˝e dzieci i rodzice z naszej szko∏y. UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ wyst´pem klas IIIa i IIIb. Dzieci przedstawi∏y „Jase∏-

ka” przygotowane pod kierownictwem wychowawczyƒ: p. Bogumi∏y Jaroch i p. Ewy
Kacprzak. Ka˝dy uczeƒ móg∏ zaprezentowaç
w∏asne talenty aktorskie i wokalne. Uczniowie
z przej´ciem i ogromnym zaanga˝owaniem
odgrywali swoje role. Przedstawienie wszystkim zebranym bardzo si´ podoba∏o. Âwiadczy∏y o tym ogromne brawa i podzi´kowania.
Nast´pnie pan Burmistrz, Dyrektor SP 171
i organizatorki konkursu p. Bogumi∏a Jaroch
i p. Ewa Kacprzak wr´czali dyplomy i nagrody
laureatom w kategoriach klas 0–III:

• I miejsce: Marysia Kaszycka, Gabrysia Sasim, Patrycja Kurman, Jakub
Za∏uski
• II miejsce: StaÊ Ostrowski, Jakub Jagoda, Oliwia Kucicka, Krystian Jackiewicz
• III miejsce: Marta Por´ba, Karolina Sidorowicz, Micha∏ Smakulski, Ela
Zyskowska, przyznano równie˝ 11
wyró˝nieƒ.
Konkurs jak zwykle, co roku, cieszy∏
si´ wielkà popularnoÊcià wÊród
uczniów w naszej dzielnicy. Wp∏yn´∏o
bardzo du˝o prac. Komisja konkursowa
pod przewodnictwem Naczelnika Wydzia∏u OÊwiaty, Kultury i Sportu p. Renaty
Mroczkowskiej mia∏a wielkie trudnoÊci z wy∏onieniem laureatów, gdy˝ wszystkie prace
by∏y oryginalne i pomys∏owe. Cz´Êç prac wraz
˝yczeniami Êwiàtecznymi zosta∏a przekazana pensjonariuszom Domu Seniora przy ul. Kiliƒskiego w Weso∏ej. Ju˝ za rok zapraszamy
uczniów ze wszystkich szkó∏ w dzielnicy
do udzia∏u w kolejnej edycji konkursu.
Bogumi∏a Jaroch
Ewa Kacprzak

• 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

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

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

ROZLICZANIE DZIAŁALNOÂCI GOSPODARCZEJ
V KPiR

V ryczałt

V pełna ksi´gowoÊç

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

tel. 533 804 802
www.atkonto.pl
atkonto1@gmail.com
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Jase∏ka w domu opieki „Gniazdo Rodzinne”
Ko∏o teatralne z Gimnazjum 120 im.
Noblistów Polskich w dniu 13 grudnia
zaprezentowa∏o przedstawienie jase∏kowe mieszkaƒcom Gniazda Rodzinnego
w Weso∏ej. By∏ to spektakl o poszukiwaniu Boga. W oczach mieszkaƒców dostrzec mo˝na by∏o ogromne wzruszenie,
a nawet ∏zy, to dla nas, m∏odzie˝y,
ogromna nagroda.
Ksiàdz pra∏at – Stefan Wysocki na koniec podzi´kowa∏ nam i podkreÊli∏ prze-

s∏anie, jakie towarzyszy∏o prezentowanemu przez nas przedstawieniu.
Wspania∏a atmosfera, radoÊç ze
zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, odrobina uÊmiechu, którà daliÊmy innym – to wszystko sprawia, ˝e
ka˝dy z nas poczu∏, ˝e nadchodzàce
Êwi´ta to wielkie i radosne prze˝ycie.
Julia i Agata
z kl. IIb Gimnazjum nr 120

„Szlachetna Paczka” w SP 3 5 3
Majàc dusz´ szlachetnà i dobrà,
powinieneÊ byç szcz´Êliwy.
H. Sienkiewicz

Na poczàtku grudnia w Szkole Podstawowej
nr 353 mia∏y miejsce niesamowite wydarzenia. Nasi uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele dzielili si´ z innymi najbardziej szlachetnà
czàstkà siebie – dobrem, bioràc udzia∏ w akcji
„Szlachetna Paczka”.
„Szlachetna Paczka” pomaga rodzinom ˝yjàcym w niezawinionej biedzie. Pomoc skierowana jest g∏ównie do rodzin wielodzietnych, niepe∏nych, z chorymi lub niepe∏nosprawnymi dzieçmi lub cz∏onkami rodziny,
osób starszych i samotnych, rodzin, których
dotkn´∏o nieszcz´Êcie.

zuje, ˝e niezale˝nie od wieku ka˝dy mo˝e zmieniaç otaczajàcà rzeczywistoÊç, dzi´ki zaanga˝owaniu i otwarciu na potrzeby innych.
W tym roku obdarowaliÊmy „szlachetnà
czàstkà” 16 rodzin z Pragi-Po∏udnie i okolic
Miƒska Mazowieckiego. 228 paczek, w tym
rower, wózek i rowerek dzieci´cy, przewijak
oraz wiele innych niesamowitych podarków
pojecha∏o w grudniowy piàtek i sobot´ do
magazynów.
Na pewno nie mielibyÊmy tak ogromnej satysfakcji, gdyby nie Darczyƒcy i wszyscy pomocnicy, którzy poÊwi´cili swój czas na to, by
akcja powiod∏a si´. W tym miejscu serdecznie
dzi´kuj´ rodzicom uczniów, którzy z wielkim
zapa∏em gromadzili produkty dla swoich rodzin. Moim kole˝ankom i kolegom nauczycielom za wspieranie mnie i pilnowanie, by gromadzenie prezentów przebiega∏o sprawnie.
Panom Tadeuszowi, Bogdanowi oraz jednemu

z rodziców za pomoc w za∏adowaniu paczek
do samochodu. Szczególne podzi´kowania
nale˝à si´ mojemu sàsiadowi Waldemarowi
Ostapczukowi, którego ci´˝arowy samochód
s∏u˝y∏ nam do przewozu paczek do magazynu.

Raz jeszcze dzi´kuj´ w imieniu obdarowanych rodzin i do zobaczenia za rok, bo kto raz
„zapaczkowa∏”, ten jest ju˝ uzale˝niony od
Paczki na zawsze.
Majka Delura
szkolny koordynator akcji

Laureat konkursu literackiego

Czasami wydaje nam si´, ˝e ludzie biedni
sà sami sobie winni. Nie przyjmujemy do wiadomoÊci, ˝e zupe∏nie od nas niezale˝ne zdarzenia losowe mogà sprawiç, i˝ sami znajdziemy si´ w trudnej sytuacji. Nag∏a choroba, wypadek najbli˝szych, niespodziewana utrata
pracy czy po˝ar domu, równie ∏atwo jak niespodziewanie mogà odwróciç koleje nawet
najbardziej przychylnego losu.
Do „Szlachetnej Paczki” zdecydowaliÊmy si´
przystàpiç, by spe∏niç marzenia, niosàc wsparcie
tym, którym jest ono najbardziej potrzebne. Akcja po∏àczy∏a nas kolejny ju˝ raz, bo poszerza
ona ciàgle naszà spo∏ecznà ÊwiadomoÊç i poka-
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Jest mi mi∏o poinformowaç, ˝e uczeƒ kl. IIIb
Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich –
Maciej Witwer zajà∏ II miejsce
w konkursie literackim „Down
obok mnie”. Konkurs zosta∏ zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób
z Zespo∏em Downa „Bardziej
kochani”. Adresatami konkursu
byli uczniowie gimnazjów
i szkó∏ ponadgimnazjalnych
z Warszawy.
W konkursie wzi´∏o udzia∏ 7
osób z naszego gimnazjum:
Klaudia Tokarska z kl. IIIb, ˚aklina Grajda z kl. IIIb, Paulina Kopacz z kl. IIIb,
Maciej Witwer z kl. IIIb, Marlena Piotrowska
z kl. IIa, Alan Sinoracki z kl. IIc i Jakub åwikowski z kl. Ia.

Wszystkie prace by∏y bardzo ciekawe, dajàce
do myÊlenia, Êwiadczàce o du˝ej wra˝liwoÊci
ich Autorów. Zwyci´zcy oraz
wszystkie osoby bioràce udzia∏
w konkursie otrzymali wspania∏e
nagrody, s∏odycze i dyplomy.
Wr´czenie nagród odby∏o si´
27 listopada w Urz´dzie Miasta
Sto∏ecznego Warszawy. UroczystoÊç zaszczycili swojà obecnoÊcià przedstawiciele Kuratorium
OÊwiaty oraz Biura Edukacji,
którzy podzi´kowali uczniom za
udzia∏ w konkursie.
Maçkowi serdecznie gratuluj´
zwyci´stwa, pozosta∏ym uczniom serdecznie
dzi´kuj´ za prace konkursowe.
Ewa Florczuk
nauczyciel j´zyka polskiego

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

tel./fax 022 773 26 93
0 695 708 695
e-mail: fismag@poczta.fm

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

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

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

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

602-174-916

tel.

 WIZYTY DOMOWE 

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

ALKOHOLE
SKLEP NA UL. POGODNEJ 27

Czynny we wszystkie dni tygodnia, od 10.00 do 24.00.

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

STOMATOLOGICZNY
Dr n. med. Iwona Bzd´ga

Dr Igor WiÊniewski

Dermatolog • Chirurg • Internista • Badania USG

lekarz stomatologii ogólnej

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

Warszawa – Stara Miłosna

specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

ul. Jeêdziecka 21F, lok. 17

( 022 773 38 83, 0 602 351 757

Galeria Sosnowa, II p.

Zapisy telefoniczne:

tel. 22 403 07 65, 530 512 245

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

WYBIELANIE Z¢BÓW
LECZENIE CHIRURGICZNE
RTG Z¢BÓW - CYFROWO
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„Robusiowi Przyjaciele Natury”

Logiczny Bu∏hak

Dzieci z Niepublicznego Przedszkola „RobuÊ” jak co rok biorà udzia∏ w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, dzi´ki któremu
mogà pog∏´biaç swojà wiedz´ na temat otaczajàcego nas Êwiata.
„Robusiowi przyjaciele Natury” zostali zaproszeni do zaprezentowania swojej wiedzy
na temat pomocy zwierz´tom zimà w programie „Dzieƒ Dobry TVN”.
Podczas jednego z grudniowych spacerów
towarzyszyli nam reporterzy telewizji TVN,
którzy bardzo ch´tnie ws∏uchiwali si´ w wypowiedzi naszych ma∏ych ekologów. Dzieci opowiada∏y o tym, jak mo˝emy pomóc zwierz´tom przetrwaç zim´ i czym nale˝y je karmiç.
Na zaj´ciach przyrodniczych przedszkolaki
pozna∏y je˝a, skunksa i go∏´bia. Us∏ysza∏y, jak
te zwierz´ta zabezpieczajà si´ przed g∏odem
i zimnem.
Pan przyrodnik pog∏´bia wiedz´ naszych
podopiecznych na comiesi´cznych spotkaniach z naturà. Zaj´cia sà bardzo interesujàce,
a dzieci zapoznajà si´ ze Êwiatem przyrody

Matematyczne potyczki „Logiczne
MyÊlenie 2012” zgromadzi∏y w Pierwszym Gimnazjum Autorskim im.
E. Bu∏haka wielu uczniów z okolicznych szkó∏ podstawowych. Nasi m∏odsi
goÊcie rozwiàzywali ró˝norodne zadania, a co wa˝ne, wielu z nich okaza∏o
si´ mieç naprawd´ t´gie g∏owy!
Do konkursu mo˝na by∏o przystàpiç,
nie majàc ˝adnego specjalnego przygotowania matematycznego. Wystarczy∏y jedynie umiej´tnoÊci rozwiàzywania zadaƒ logicznych, ∏amig∏ówek,
rebusów czy sudoku.

nie tylko w teorii, ale równie˝ w kontakcie
z ˝ywymi zwierz´tami, owadami i roÊlinami.
Zainteresowanych pomocà zwierz´tom zimà
zach´camy do odwiedzenia strony: http://dzien
dobry.tvn.pl/video/dzieci-dokarmiaja-ptaki,1,
newest,71203.html, jak równie˝ na stronie
przedszkola w w w . r o b u s . p l. Nasze dzieci
podpowiedzà, jak zadbaç o zwierz´ta zimà.
Nauczyciel – Ewelina Dobosz
Niepubliczne Przedszkole „RobuÊ”

Jase∏ka w SP 17 3
Czas oczekiwania na Bo˝e Narodzenie to
czas radoÊci, rodzàcych si´ dobrych uczuç, mi∏oÊci, ale te˝ czas wystawiania jase∏ek. Tradycj´

jase∏kowych misteriów zapoczàtkowa∏
w XIII wieku Êw. Franciszek z Asy˝u
w skalnej grocie w Greccio (tam znajdowa∏a si´ jego pustelnia). My te˝ opowiedzieliÊmy o narodzeniu Jezusa. Dzieci z klasy 3b
wraz z siostrà Cecylià przygotowa∏y opowieÊç
o tym wydarzeniu. By∏o wzruszajàco, a szkolny chór pod kierunkiem pani Edyty Szambelan
Êpiewa∏ pi´kne polskie kol´dy.
Anio∏ki roznosi∏y w koszyczkach dobre ˝yczenia. Wszystkim nam udzieli∏ si´ Êwiàteczny
nastrój. Razem z ksi´dzem
Bartkiem zaÊpiewaliÊmy radosnà pieÊƒ i w odÊwi´tnych nastrojach udaliÊmy si´ na klasowe Wigilie.
SP 173

BETI

FASHION STYLE

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

TOREBKI

ODZIEŻ W ROZMIARACH do
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XXXL

Niekonwencjonalna formu∏a zadaƒ
konkursowych umo˝liwi∏a sprawdzenie umiej´tnoÊci logicznego myÊlenia, które przydatne jest nie tylko
w matematyce, ale tak˝e na innych
przedmiotach. Ucieszy∏o nas bardzo,
˝e a˝ osiem osób zdoby∏o maksymalnà liczb´ punktów. Oznacza to, ˝e
w naszej okolicy uczà si´ znakomici
matematycy. Kto wie, mo˝e jest
wÊród nich przysz∏y noblista...
Halina G´bska
Matematyk Szkó∏ Bu∏haka

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

BI U RO K S I ¢GOWE

EKSPERT
pełen zakres usług

•

BEZP¸ATNY dojazd
po odbiór dokumentów

• Rozliczenia roczne
• CENA OD 30 zł

03-938 Warszawa
Zwyci´zców 42 lok. 10
tel. 22-465-14-81
e-mail: ekspertBR@gmail.com

ksiegowosc-ekspert.com.pl

Alicja Zubkiewicz-Jarzynowska

Pediatra Homeopata
wizyty domowe: tel. 601 982 111
alicja.jarzynowska@gmail.com
gabinet: 05-077 Warszawa-Wesoła
ul. Kameliowa 12

• Nowe NIŻSZE CENY SOCZEWEK KONTAKTOWYCH *
• PROMOCJA na zakup soczewek kontaktowych Johnson&Johnson::
- przy zakupie 2 opakowań Oasys – 1 opakowanie gratis
- przy zakupie 3 opakowań Tru Eye lub Moist – 1 opakowanie gratis
- rabat 300 zł za szkła progresywne TracewiczPro
- program lojalnościowy dla użytkowników soczewek kontaktowych *
• Oprawy korekcyjne od 29 zł. Bogata oferta światowyh marek, m.in.:
RayBan, Davidoﬀ, Carrera, Gucci, Dolce&Gabbana, Bvlgari,
Marc by Marc Jacobs, Jaguar...
• Szeroki wybór soczewek okularowych wiodących producentów, m.in.:
Hoya, Essilor, Zeiss, Jzo...
• Komputerowy pomiar okularowych soczewek progresywnych – VisuReal
• Własna pracownia optyczna
• Bezpłatny serwis
salonie
* szczegóły w
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Dzieƒ Pluszowego Misia
w Szkole Podstawowej nr 172
Dnia 23.XI odby∏a si´ w naszej szkole impreza szczególnie bliska sercom dzieci, zwiàzana z obchodami ÂWIATOWEGO DNIA MISIA PLUSZOWEGO. UroczystoÊç zorganizowa∏y i przygotowa∏y wychowawczynie klas
0–III z du˝ym zaanga˝owaniem osób z Rady
Rodziców. Dzieci, przygotowujàc si´ do tego
wydarzenia, wykonywa∏y plakaty i ozdabia∏y
szablony misiów, a ca∏oÊç dekoracji przygotowa∏y p. Iwona Kucicka, p. Dorota Kaczyƒska i p. Agnieszka Bed∏uszak.
Histori´ powstania pluszowego misia
przybli˝y∏a dzieciom p. dyrektor El˝bieta
Obiedziƒska, a w ramach propagowania czytelnictwa i rozwijania zainteresowaƒ litera-

turà dzieci´cà fragmenty przygód Kubusia
Puchatka czyta∏a p. dyrektor Gra˝yna Zdzieborska oraz mamy naszych dzieci, panie:
Magda Sidorowicz, Anna Krawczyk i Justyna Twardowska. G∏ównym celem tego przedsi´wzi´cia by∏o przypomnienie najwa˝niejszych wartoÊci, jakimi sà: przyjaêƒ, mi∏oÊç
i dobroç. Z takimi s∏owami ∏àczy si´ w∏aÊnie
miÊ – przyjaciel dzieciƒstwa, zawsze wierny
i oddany. Wszystkie dzieci przynios∏y swoje
ulubione pluszaki i wraz z nimi taƒczy∏y,
Êpiewa∏y piosenki i recytowa∏y wiersze.
Na zakoƒczenie dzieci obejrza∏y bajk´
o Kubusiu Puchatku i otrzyma∏y od Rady Rodziców „s∏odkie co nieco”. Natomiast przy-

by∏e na t´ uroczystoÊç do klasy Ia MISIE
(p. Honorata D´biec i p. Anna Krawczyk),
cz´stowa∏y dzieci ciasteczkami w kszta∏cie
misiów. Czas up∏ynà∏ nam w bardzo mi∏ej
i weso∏ej atmosferze.
Barbara ˚bikowska
wychowawca kl. Ia

równie˝ doskona∏ym animatorem zabaw tanecznych,
w które dzieci ch´tnie si´
anga˝owa∏y. Du˝ym powodzeniem cieszy∏y
si´ konkursy oraz s∏odki pocz´stunek.
Wspólnymi si∏ami, dzi´ki ch´ciom i zaanga˝owaniu doros∏ych zapewniliÊmy naszym
dzieciom wspania∏à zabaw´ i niezapomniane
wra˝enia, jednoczeÊnie robiàc coÊ po˝ytecznego dla przedszkola.

Integracyjna impreza andrzejkowa
Dla wielu dzieci by∏ to pierwszy przedszkolny bal. Na balu bawili si´ m.in. czarodzieje,
wró˝ki, ksi´˝niczki, rycerze, kowboje i ca∏e
mnóstwo przeró˝nych postaci bajkowych.
WÊród licznych niespodzianek nie zabrak∏o
tradycyjnych wró˝b andrzejkowych, takich jak
lanie wosku, wró˝enie i inne. Dzieci Êwietnie
bawi∏y si´ przy muzyce, którà zapewni∏ – po
raz kolejny – Pan Andrzej ˚arnecki. Okaza∏ si´

Karolina Józefowska

Co s∏ychaç w Dwuj´zycznej
29 listopada 2012 roku w Przedszkolu
nr 260 przy ul. Trakt Brzeski 85 ju˝ po raz drugi odby∏a si´ zabawa andrzejkowa. Imprez´
zorganizowano z inicjatywy Rady Rodziców,
z pomocà Pani Dyrektor oraz Paƒ nauczycielek.
G∏ównym celem imprezy by∏a integracja rodziców, dzieci i nauczycieli. Po∏àczono przyjemne z po˝ytecznym, uda∏o si´ zebraç Êrodki
czystoÊci na rzecz przedszkola.

Koniec roku kalendarzowego to czas podsumowania dzia∏alnoÊci szkó∏ i placówek
oÊwiatowych. Dla Dwuj´zycznej Szko∏y
Podstawowej nr 1 miniony rok by∏ bardzo
owocny.

Ju˝ pierwsza po∏owa roku przynios∏a nauczycielom i dyrekcji placówki powody do dumy. Dzieci z klas 1–3 bardzo dobrze zda∏y egzaminy Cambridge
Young Learners English, a Ogólnopolski
Sprawdzian Kompetencji TrzecioklasiLicencja Min. Fin. 9131/98
stów organizowany
przez Operon by∏
• 20 lat doÊwiadczenia
prawdziwym sukce• pełen zakres usług
sem.
• korzystne ceny
Od tego roku wy• pomoc w zało˝eniu działalnoÊci
chowankowie DSP
gospodarczej
nr 1 mogli ucz´szTel. 22 773-25-69, 22 773-38-91 czaç na zaj´cia szkolnej sekcji p∏ywackiej
www.podatkiwesola.pl
i braç udzia∏ w dziaWarszawa-Wesoła ul. Trakt Brzeski 54 A (pawilony handlowe)
∏aniach Samorzàdu

BIURO RACHUNKOWE
DORADCY PODATKOWEGO
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Szkolnego. Mimo wielu obowiàzkowych zaj´ç
dzieci w minionym roku udziela∏y si´ charytatywnie. Uczniowie zorganizowali zbiórk´ darów dla schroniska w Falenicy, pomogli równie˝ Stra˝y dla Zwierzàt, która dzi´ki zbieranej
przez uczniów makulaturze znajduje Êrodki na
walk´ z przemocà wobec zwierzàt. W grudniu
uczniowie w∏àczyli si´ równie˝ w ogólnopolskà akcj´ „Szlachetna Paczka”, przygotowujàc
podarunki dla wybranej rodziny.
Dla uczniów Dwuj´zycznej Szko∏y Podstawowej grudzieƒ by∏ bardzo pracowity, ale
i pe∏en wra˝eƒ.
Dzieci wraz z nauczycielami zorganizowa∏y
Êwiàteczny kiermasz, na którym mo˝na by∏o
zakupiç ich przepi´kne prace, zrobiç Êwiàtecznego renifera oraz wziàç udzia∏ w piernikowych warsztatach. Nowy Rok zapowiada si´
równie aktywnie. Ju˝ w styczniu czeka
uczniów wyjazd na narty w ramach Bia∏ej
Szko∏y, a potem ferie – czas wypoczynku, ale
te˝ dobrej wspólnej zabawy zorganizowanej
jak co roku na terenie szko∏y.
Agnieszka Nowicka

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

„Âwiatowy Dzieƒ Pluszowego Misia” w S P 3 5 3
25 listopada obchodzony jest „Âwiatowy
Dzieƒ Pluszowego Misia”. Ma∏o kto wie, ˝e
pierwszy miÊ maskotka powsta∏ 109 lat temu. MiÊ pluszowy do dziÊ pozostaje jednà
z najpopularniejszych zabawek na Êwiecie.

Exp

•
•
PROTEZY • NAPRAWA

res

s

Êciowej dyskotece. Triumfatorzy otrzymali dyplomy i miÊkowe niespodzianki. Dla uczniów
klas 1 i 2 zorganizowane by∏o spotkanie autorskie z panem Stefanem Potockim, autorem
„Drogi Miodowej”, niezwykle ciep∏ej i màdrej
opowieÊci o przygodach misia Miodala. Dzieci
Szko∏a 353 w Warszawie Êwi´towa∏a ten mog∏y nabyç ksià˝ki z dedykacjà autora.
dzieƒ 23.11.2012 roku. Ka˝dy uczeƒ przyniós∏
W jednej ze szkolnych sal maluchy z oddo szko∏y swojego pluszowego przyjaciela. dzia∏u przedszkolnego spotka∏y si´ ze swoimi
Uczniowie klas 3 wzi´li udzia∏ w konkursie kole˝ankami oraz kolegami, aby wspólnie
na maskotk´, a klasy 4–6 konkurowa∏y w pra- obejrzeç przedstawienie pod tytu∏em „Opocy literacko-plastycznej „Ko∏ysanka dla misia”. wieÊç o Misiu Kolesiu i Lali Dorze”, przygotoWszyscy uczniowie uczestniczyli w konkursie wane przez szkolnà bibliotekark´ – p. Mir´
„Mister MiÊ”. Wyniki konkursów zosta∏y og∏o- Ciacharowskà. Dzieci, w podzi´kowaniu za
szone na specjalnie zorganizowanej okoliczno- opowieÊç oraz w prezencie dla wszystkich
Misiów, równie˝ zaprezentowa∏y wesoPRACOWNIA PROTETYCZNA
∏e piosenki i wiersze.
Po powrocie do sal
EWA WAÂ
na dzieciaki czeka∏
tel.: 022 773 29 67 022 760 86 74 605 40 38 42
s∏odki pocz´stunek,
a wychowawcy zorganizowali swoim

Okiem coacha

Noworoczne postanowienia
– jak sprawiç, by tym razem si´ spe∏ni∏y?
Popatrzcie, jak przez lata rozwija si´ nasze najbli˝sze otoczenie. Jest coraz pi´kniej, coraz czyÊciej,
coraz nowoczeÊniej...
My te˝ si´ zmieniamy,
wskakujemy na coraz to
wy˝szy poziom naszego
rozwoju osobistego.
A Nowy Rok szczególnie motywuje do tego, ˝eby powiedzieç: teraz b´dzie inaczej,
∏adniej, lepiej...
Czasem jednak noworoczne postanowienia
zostajà niespe∏nione.
Jak sprawiç, by tym razem si´ spe∏ni∏y?
Oto zasady, które u∏atwiajà realizacj´ celów:
• realistyczny cel (powinien byç osiàgalny,
a Ty powinieneÊ wiedzieç, jakich efektów
oczekujesz),
• dok∏adne planowanie (cel jest podzielony
na etapy i na ka˝dym z etapów poszczególne dzia∏ania te˝ sà skonkretyzowane),
• zdobycie informacji (przed rozpocz´ciem
zadania warto zorientowaç si´, czy dysponujesz wiedzà potrzebnà do jego realizacji),
• zarzàdzanie czasem (dobrze jest wiedzieç,
ile czasu zajmà Ci poszczególne czynnoÊci,
tak abyÊ móg∏ codziennie realizowaç zapla-

nowane zadania),
• w∏aÊciwa samoocena (sprawdê, czy widzisz
si´ w roli cz∏owieka sukcesu, czasem bowiem sabotowanie swoich dzia∏aƒ Êwiadczy o obawie przed pora˝kà).
JeÊli przyst´pujesz do jakiegoÊ konkretnego
zadania, weê kartk´ i d∏ugopis. Podziel kartk´
na trzy pola – nazwij je: 1) zyski, 2) koszty,
3) straty i przeprowadê kalkulacj´.
Nie chodzi tu o sprawy materialne, tylko
SUBIEKTYWNÑ ocen´ tego planu.
Sukces to zmiana w naszym ˝yciu. Dlatego
warto przeÊledziç wszystkie jej etapy. JeÊli odkryjesz, jaka wartoÊç kryje si´ za Twoim sukcesem, b´dzie Ci si´ ∏atwiej zmotywowaç.
Przyk∏adowo: JesteÊ artystà i chcesz zrobiç
za miesiàc swojà wystaw´ prac. Oto przyk∏adowe zestawienie:
ZYSKI –
–
–
–
–

podbuduj´ swojà pozycj´ w bran˝y
mo˝e napiszà o mnie media
nawià˝´ nowe kontakty
mo˝e sprzedam kilka swoich prac
zaprosz´ osoby, które mogà u∏atwiç
mi zorganizowanie pleneru latem
– zarobione pieniàdze przeznacz´ na
realizacj´ nowego pomys∏u
– jeÊli wystawa b´dzie sukcesem,

podopiecznym zabawy oraz prace plastyczno-techniczne z maskotkami. Na zakoƒczenie
zosta∏ rozstrzygni´ty konkurs plastyczny „Mój
MiÊ”, nagrody g∏ówne w postaci ksià˝ek wr´cza∏a p. wicedyrektor Mariola Wróblewska.
Na podium stan´li:
Grupa 0a „Promyczki”:
Martyna Mendyk (I miejsce), Adrian Maliƒski
(II miejsce), Maks Wester (III miejsce).
Grupa 0b „Pszczó∏ki”:
Ania Skoczek (I miejsce), Olaf Wodecki
(II miejsce), Ola Masicz (III miejsce).
Grupa 0c „Biedronki”:
Karol Pawlak (I miejsce), Jakub Kordowski
(II miejsce), Julia Madziar (III miejsce).
Pozostali uczestnicy za udzia∏ w konkursie
otrzymali upominki oraz podzi´kowania
w postaci dyplomów. GRATULUJEMY!!!
Barbara Roguska
nauczyciel SP 353

w nagrod´ zafunduj´ sobie wspania∏e wakacje
– jeÊli b´d´ bardziej znany, b´d´ móg∏
dro˝ej sprzedawaç swoje prace
– sukces pozwoli mi zmieniç mieszkanie, kupi´ takie z du˝à pracownià
KOSZTY – musz´ wynajàç sal´
– przyda∏oby si´ namalowaç jeszcze
kilka obrazów
– trzeba b´dzie zamówiç catering
– powinienem wydrukowaç zaproszenia
– potrzebuj´ kogoÊ, kto pomo˝e mi
fizycznie przy instalacji moich prac
STRATY – wszystkie najbli˝sze weekendy zamiast sp´dziç z rodzinà b´d´ musia∏ przeznaczyç na prac´
– musz´ zrezygnowaç z planowanego wyjazdu do przyjació∏, bo nie
zdà˝´ ze wszystkim
A teraz spójrz na to zestawienie i oceƒ, jak
du˝e szanse realizacji ma Twój plan.
JeÊli potrzebujesz wzmocnienia, wyobraê
sobie, ˝e wystawa okaza∏a si´ wielkim sukcesem. Poczujesz, ˝e to wszystko, co wymieni∏eÊ
w rubryce zyski – ju˝ nastàpi∏o. Jak si´ z tym
czujesz, co z tego masz?
JeÊli odkryjesz, jaka wartoÊç kryje si´ za
Twoim sukcesem, b´dziesz bardzo skuteczny.
˚ycz´ Wam realizacji celów
Joanna Godecka
www.twojdobrydzien.pl
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Pozwólcie Paƒstwo, ˝e w tym rozpoczynajàcym si´ Nowym Roku z∏o˝´
wszystkim swoim klientom, a tak˝e
czytelnikom „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
najserdeczniejsze ˝yczenia wszelkiej
pomyÊlnoÊci i szcz´Êcia w nadchodzàcym 2013 Roku.
Ci z Paƒstwa, którzy mnie znajà, wiedzà, ˝e
od przesz∏o dwudziestu lat zajmuj´ si´ poÊrednictwem ubezpieczeniowym. Pami´tam,
˝e w dawnym ustroju styczeƒ by∏ miesiàcem,
w którym wszyscy zawierali obowiàzkowe
ubezpieczenia komunikacyjne. Obecnie zmiana rozporzàdzenia spowodowa∏a, ˝e ubezpieczenie to zawierane jest w ciàgu ca∏ego roku
i nie ma ju˝ takiego skumulowania na prze∏omie roku. Ale jest jeszcze jedno ubezpieczenie, które by∏o wtedy masowo wykupywane –
ubezpieczenie od ognia i innych ˝ywio∏ów,
skierowane do wszystkich w∏aÊcicieli nieruchomoÊci.
Moim skromnym zdaniem w ten sposób uczono nas i zmuszano do dbania o w∏asne mienie.
Obecnie ubezpieczenie to jest ubezpieczeniem dobrowolnym, oczywiÊcie wykupywa-

nym przez wielu ludzi, ale cz´Êç osób uwa˝a,
˝e skoro nie trzeba p∏aciç, to zaoszcz´dzimy,
nie kupujàc takiej polisy.
Ale czy na pewno???
Obserwujàc narastajàce i nieprzewidywalne zmiany w warunkach atmosferycznych,
a tak˝e ich gwa∏townoÊç, bierzemy na siebie
ca∏à odpowiedzialnoÊç za utracony majàtek.
Czy mamy zabezpieczenie, je˝eli oka˝e si´, ˝e
zostaniemy bez dachu nad g∏owà?
Na pewno wiele osób powie, ˝e jest kryzys, trudne czasy i trzeba liczyç si´ z niepotrzebnymi wydatkami. Ale moim zdaniem to
w∏aÊnie w tych trudnych czasach trzeba zabezpieczyç to, co dla nas najwa˝niejsze, to
znaczy nasz dom.
Wybierajàc najkorzystniejszà dla nas ofert´,
nie trzeba sugerowaç si´ tylko cenà, ale tak˝e
zakresem odpowiedzialnoÊci, wysokoÊcià
udzia∏u w∏asnego, definicjami okreÊlonych ryzyk, za które towarzystwo zobowiàzuje si´ do
odpowiedzialnoÊci, a tak˝e mo˝liwoÊcià np.
uzyskania dodatkowej zni˝ki w ubezpieczeniu
komunikacyjnym.
Wiele towarzystw promuje klientów, którzy
wykupujà kilka polis, udzielajàc im za to do-

datkowych zni˝ek. Nie wyobra˝am sobie nie
rozszerzyç tego ubezpieczenia o odpowiedzialnoÊç cywilnà w zwiàzku z posiadaniem
nieruchomoÊci, która w wielu towarzystwach
ma bardzo szeroki zakres, obejmujàcy równie˝ odpowiedzialnoÊç w ˝yciu prywatnym,
dzia∏a tak˝e za granicà.
Na naszym terenie od wielu lat dzia∏ajà
agenci, którzy majà swoje biura, gdzie mo˝ecie Paƒstwo zwróciç si´ ze swoimi pytaniami
i wàtpliwoÊciami. Trzeba tylko podjàç decyzj´.
El˝bieta Sadowska

El˝bieta Sadowska

UBEZPIECZENIA W PE¸NYM
ZAKRESIE DLA KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH I FIRM.
COMPENSA, HESTIA,
HDI – ASEKURACJA, PROAMA,
PZU, WARTA, UNIQA

WARSZAWA-WESO¸A
UL. DZIELNA 19
Tel./fax 22 773 51 46, 601 360 597
CZYNNE: poniedzia∏ki–piàtki 14–20
soboty 10–15

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

22 745-55-00

Tekst sponsorowany

Ubezpieczenie domu
– luksus czy koniecznoÊç?

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Kàcik stylistki

Poradnik kosmetyczny na zim´
Dla wielu osób zima to najlepsza pora roku
na aktywnoÊç sportowà, to okres ferii i wyjazdów rodzinnych. Pakujemy sprz´t, wyposa˝enie, ubranie, a cz´sto zapominamy zabraç kosmetyki ochronne, nieodzowne dla naszej skóry. Zimà skóra jest szczególnie nara˝ona na niekorzystne wp∏ywy czynników zewn´trznych.
Mróz i wiatr, a tak˝e przesuszone centralnym
ogrzewaniem pomieszczenia powodujà, ˝e skóra traci dwukrotnie wi´cej wilgoci ni˝ latem.
W konsekwencji skóra szybciej staje si´ szorstka, ∏uszczàca, mniej elastyczna. Zanika naturalna lipidowa os∏ona naskórka, dochodzi do p´kania naczynek krwionoÊnych. Dotyczy to nie
tylko twarzy, lecz ca∏ego cia∏a. W celu ochrony
i piel´gnacji skóry zabieramy ze sobà kosmetyki, które w swoim sk∏adzie majà sk∏adniki nawil˝ajàco-ochronne, np. naturalne olejki (arga-

Pi´kna s∏oneczna pogoda to wi´cej promieni UV

nowy, migda∏owy, kokosowy, olej z oliwek),
oleje mineralne (wazelina, parafina), gliceryn´,
mas∏o shea (Êwietnie nawil˝a i nat∏uszcza).
Wi´kszoÊç olei naturalnych, wbrew swojej nazwie, nie tworzy na skórze t∏ustej warstwy, lecz
bardzo dobrze wch∏ania si´ w g∏àb naskórka.
Zawierajà mnóstwo witamin i sk∏adników t∏uszczowych niezb´dnych do regeneracji naskórka.

Odpowiedni kosmetyk to dobra ochrona skóry

Do ochrony twarzy zabieramy krem bardziej bogaty w substancje nat∏uszczajàce i od˝ywcze.
Kremy takie nie tylko tworzà warstw´ izolacyjnà, ale równie˝ wspomagajà wzmacnianie bariery lipidowej naskórka. W sk∏ad kremów
do twarzy powinny wchodziç tak˝e filtry anty-UV. W górach jesteÊmy nara˝eni na kilkukrotnie wi´ksze promieniowanie s∏oneczne ni˝
na poziomie morza. Nat´˝enie promieniowania
ultrafioletowego wzrasta o ok. 6–8% na ka˝de
1000 metrów wysokoÊci n.p.m. Dodatkowo,
Ênieg odbija 85% promieniowania s∏onecznego, zwi´kszajàc ekspozycj´. W celu ochrony
smarujemy dok∏adnie
ca∏à twarz, na nos zak∏adamy os∏on´, która cz´sto zintegrowana jest z okularami.
Nie mo˝na zapomnieç o ochronie ust.
Zabieramy ze sobà
nawet kilka ochronnych balsamów do
ust, aby zawsze by∏y
pod r´kà. Smarujemy
usta w ciàgu dnia
wielokrotnie, bo usta
niestety bardzo szybko wysychajà. Dba-

my tak˝e o d∏onie, smarujàc je nat∏uszczajàcymi
kremami ochronnymi.
Po szaleƒstwach na Êniegu zwracamy uwag´, aby nie braç zbyt goràcej kàpieli. Goràca
woda dodatkowo wysuszy skór´. Dla mi∏oÊników takich ablucji polecam u˝ycie olejków
do kàpieli, które nat∏uszczà skór´ i zabezpieczà
przed utratà wilgoci. Zaraz po myciu nale˝y
starannie namaÊciç ca∏e cia∏o balsamem, kremem, mas∏em shea lub olejkiem naturalnym.
Piel´gnacji poddajemy tak˝e w∏osy, które
w okresie zimowym równie˝ poddawane sà
dzia∏aniu zmiennych temperatur i niekorzystnych warunków zewn´trznych. Na czas ferii
najlepiej zrezygnowaç z prostownicy, lokówki
i Êrodków do stylizacji. Zakryte pod czapkami
lub kaskami w∏osy szybciej si´ przet∏uszczajà,
elektryzujà, sà ÊciÊni´te, mo˝e pojawiç si´ na
nich ∏upie˝, a dodatkowe wysuszajàce zabiegi
mogà je bardziej os∏abiç. Podstawà piel´gnacji
jest mycie; szampon, maseczki i od˝ywki regenerujàce dobieramy do potrzeb w∏osów. W∏osy
przesuszone od˝ywiç mo˝na olejkami naturalnymi, np. olejkiem arganowym. Na czas zimy
unikamy ci´˝kich od˝ywek bez sp∏ukiwania.
A zatem, przygotowujàc si´ do wyjazdu,
nie zapominajmy o kosmetykach ochronnych.
˚ycz´ wspania∏ych ferii i sza∏owych zabaw
na Êniegu.
Ma∏gorzata Grabczyƒska
wiza˝ystka, gosia@makeupart.pl

Studio Zdrowia i Urody

Gabinet Masa˝u
Kosmetyka

Tel. 501 050 544, ul. Patriotów 309A

• MASA˚E: leczniczy, odchudzajàcy i inne...
twarzy i ciała, pedicure i manicure
• Kosmetyka
BHS-202
–
masa˝
pró˝niowy
•
Z TÑ REKLAMÑ
upominkowe
• Talony
do 20% rabatu
• Dojazd do klienta

Godz. otwarcia: pon.-pt. 8.00-21.00, sob. 8.00-14.00
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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

meble
Z DREWNA
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka ● witryny ● sto∏y ● krzes∏a
m∏odzie˝owe ● zestawy i inne

realizujemy
indywidualn
e
zamówienia
Warszawa
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 22 815 35 98

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524

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

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Prosimy przesy∏aç je e-mailem na adres:

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl

mapy, ZUD, tyczenia,
inwentaryzacje
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Tel.: 508 895 802, 22 773 30 44
◗ 37000m2 rolne i las 1z∏/m2 kierunek p∏n-wsch, 80 km.
Obok siedlisko 1,5 ha, dwa drewniane domki za 65 tys
PLN. Razem 52000m2 za 99000 PLN. Tel. 609 8644 66,
alak777@gmail.com.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio pó∏ bliêniaka w Góraszce o pow.
145 m2, dzia∏ka 600 m2. Stan deweloperski. Cena 430 tys.
z∏. Tel. 503 410 333.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dom w Góraszce 202 m2 z oddzielnym gara˝em 24 m2 na dzia∏ce 1200 m2. Dojazd asfaltem, cicha okolica. 920 tys. z∏. Tel. 516 131 600.
◗ MIESZKANIE SPRZEDAM – 49m2, 2 pokoje Sulejówek nowe bloki Pi∏sudskiego, stan developerski, termin oddania VI 2013 r. – 275 000 z∏. tel. 535-635-635, informatykwesola@gmail.com
◗ Sprzedam mieszkanie-pokój z kuchnià – 27 m2 Goc∏awek.
Tel. 781-496-613
◗ ZAMIENI¢ MIESZKANIE lub sprzedam – 49m2, 2 pokoje
Sulejówek nowe bloki Pi∏sudskiego, stan developerski,
termin oddania VI 2013r. – 275 000 z∏. Zamieni´ na
mieszkanie w Starej Mi∏osnej-mo˝liwa dop∏ata. tel 535635-635, informatykwesola@gmail.com

• DREWNO KOMINKOWE
• US¸UGI OGRODOWE
• WYCINKA DRZEW
• ODÂNIE˚ANIE
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Tel. 508 348 728, 501 256 908
◗ Sprzedam pó∏ bliêniaka dom 212m2, dzia∏ka 300m2, Porotherm, wszystkie przy∏àcza. Ocieplony, otynkowany zewnàtrz, Êrodek stan surowy. Cena 499.000 do negocjacji,
Wawer-Celulozy; 504 979 207
◗ Sprzedam pieknà dzia∏k´ 1500 m2 przy lesie, Sulejówek,
dobra cena ew. do negocjacji. tel. 606 572 137.
◗ Sprzedam dom: 1/2bliêniaka Zakr´t, stan surowy otwarty
na dzia∏ce 650m2, media, droga asfaltowa, okolica nowych domów, bezpoÊrednio sprzedam 310 tys. z∏.
Tel. 504 078 195.
◗ 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. 601620890.
◗ Sprzedam dom w zab. szeregowej, ul. GoÊciniec, kanadyjczyk, 180 m, dzia∏ka 167 m, 4 pokoje, ∏azienka, kuchnia, garaz, cena 750 tys. tel. 603604390
◗ 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.

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

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

◗ Mieszkanie nowe do wykoƒczenia 96m2, 4950 z∏ za m2.
Tel: 504-102-544
◗ 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. 22 773 34 11.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ SPRZEDAM WERSALK¢ 110/200, kolor zielono-oliwkowy.
Stan bardzo dobry. Cena 300 z∏. Tel. 601 515 840.
◗ SUKNIA ÂLUBNA sprzedam, rozm. 36, wzrost ok. 160cm,
bia∏a, cena salonowa 2800z∏, sprzedaje w cenie 490z∏.
zdj´cia wyÊle na e-mail. natka233@gmail.com
◗ Tanio sprzedam przyczep´ towarowà 400 kg, 601622120.
◗ BUTY SNOWBOARDOWE: Sprzedam u˝ywane jeden sezon
buty snowboardowe LYTOS. rozmiar 40. tel: 608 641 885

STOLARNIA
przyjmuje zlecenia
603-673-777

◗ Mam do sprzedania ciuszki dla nastolatki. Sà to ubrania
u˝ywane, ale w bardzo dobrym stanie. Sprzedam za
drobne kwoty. Tel. 606 447 707.
◗ Sprzedam dwie czapki new era, TANIO!! 516838063.
◗ Sprzedam p∏yty eko, czerwone, 50 szt., cena 10 PLN/szt.,
odbior Stara Milosna, tel. 603604390.
◗ Sprzedam gitar´ akustycznà razem z pokrowcem i tunerem TANIO! 516838063.
◗ Kupie s∏uchawki do iphone z mikrofonem 516838063.
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131.
◗ Sprzedam podk∏ady w formacie MP3 dla zespo∏ów
na wesela, dancingi, zabawy itp. Dynamiczne, profesjonalne brzmienie. 3.500 szt + du˝o tekstów na 4 p∏ytach DVD. Cena 99,00 z∏ tel: 603-313-938.

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

13

◗ Sprzedam suknie 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
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam,
tel. 22 615-30-60.
◗ Wyprzeda˝ ubraƒ ze stoiska stylizacji dla paƒ, o rozm. 36/
38/40 (spódnice, spodnie, naszyjniki, torebki). 502 600 775.

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY
92

US¸UGI GEODEZYJNE

◗ 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. 22 773 34 11.

◗ KURTKA NARCIARSKA: Sprzedam damskà kurtk´ narciarskà Surfanic. rozmiar 38, waterproof 5000mm. czerwona. tel. 608 641 885
◗ Przyjm´ TV starego typu kolorowy, sprawny do 24 cali.
Dojad´, odbior´. 505-152-435
◗ Sprzedam Orbitrek XC530, firma YORK Fitness, Hybryda ∏àczàca funkcje trena˝era eliptycznego i roweru treningowego. Program manualny i systemy treningowe. U˝ywany,
stan idealny. Wymiary (wys./szer./d∏.) 125/64/150. Cena
1000 z∏. do negocjacji. Tel 501 511 979.
◗ Sprzedam sukni´ na Êlub/sylwestra/studniówk´, kolekcja
Collin, salon Angel, W-wa, ul. Okrzei 35, Exclusive. Srebrna, koronkowe aplikacje, jedwab, kszta∏t syrena, lekko
przeÊwitujàcy gorset, bolerko, rozm. 38-40, super cena,
zdj´cia na ˝yczenie, Tel. 501 511 979.
◗ Sprzedam ekspres do kawy ciÊnieniowy, firma KRUPS, Typ
XP4050, ciÊn. 14 bar, czarno-srebrny, p∏yta podgrzewajàca fili˝ank´, spieniacz mleka, 1, 2 i eco parzenie, u˝ywany, stan dobry, cena 250 z∏. Tel. 501 511 979

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE
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◗ SPRZEDAM SEGMENT w Starej Mi∏osnej. ¸adnie wykoƒczony. W rozliczeniu dzia∏ka lub mieszkanie – kierunek
Miƒsk lub Lublin, inne propozycje – 692 977 947.
◗ Sprzedam bp dzia∏k´ budowlanà w Starej Mi∏oÊnie.
Powierzchnia ok. 370m2. Tel. 534-943-830.
◗ Do wynaj´cia (lub sprzedam) mieszkanie 56m2 – Osiedle
AL. Akacjowa-Stara Mi∏osna, 2pokoje, parter, ogródek.
Tel. 600 150 845
◗ 7000m2 okolice Stanis∏awów k/ Miƒsk Maz. 18z∏ /m2
WieÊ Kàty Borucza. Urokliwa, budowlana, las, rzeczka,
lub po∏ow´ tel. 609864466

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl

◗ FIZYKA, MATEMATYKA – matury, studenci. Doje˝d˝am.
Dr. Tel. 606-154-798
◗ Angielski dla dzieci (przedszkole, podstawówka, gimnazjum). Psycholog doswiadczony w pracy z dziecmi. Bezstresowa nauka, ciekawe materialy, gry, zabawy. Certyfikat CAE, 40 zl/h. tel: 513-606-792.

GLAZURA–GRES
UK¸ ADANIE
Profesjonalnie

501-586-056
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◗ J¢ZYK ANGIELSKI – licencjonowany amerykaƒski nauczyciel ch´tnie pomo˝e osobom uczàcym si´ angielskiego.
Wszystkie poziomy, konwersacje i przygotowanie do egzaminów. Indywidualne metody i materia∏y dla ka˝dego
ucznia. Tel. 667-774-878
◗ MATEMATYKA (TAK˚E PO ANGIELSKU) – nauczycielka
matematyki wszystkich poziomów szkolnych, pomo˝e
z trudnoÊciami, nadrobieniem zaleg∏oÊci oraz rozszerzeniem wiedzy. Indywidualne sposoby nauczania dostosowane do ka˝dego ucznia. Tel. 667-774-878
◗ Nauczanie Business/General English – konwersacje z profesjonalnym Native Speaker. Tel: 787 144 743.

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

◗ Sprzedam rower Merida, bràzowobrokatowy, crossowy,
sredn. ko∏a 28 cm, zdjecie na ˝yczenie, u˝ytkowany przez
sezon, stan idealny, cena 800 z∏. Tel. 501 511 979.
◗ Sprzedam w´dki, a tak˝e rega∏ i dwa fotele oraz maszyn´
do pisania ¸ucznik – walizkowà, nowà. Tel. 781-496-613
◗ Sprzedam Mazd´ 626 srebrnà kombi Diesel o pojemnoÊci
2.0 l 101km bez wk∏adu finansowego. kontakt 694-702-442
◗Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki, bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257.

◗ ANGIELSKI: Absolwentka Filologii Angielskiej na UW
udzieli korepetycji z j´z. angielskiego dzieciom i m∏odzie˝y szkolnej.(Dyplom licencjata, C1). tel. 608 641 885
◗ J´zyk polski-korepetycje. Wszystkie poziomy nauczania.
Tel. 534 943 830.

Sprzeda˝ mebli

GARDEN & PLEASURE

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

OGRODY – Projektowanie i realizacja
Architektura Krajobrazu

Tel. 503 583 568
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Pracownia Sztuki Ogrodowej
56

NIERUCHOMOÂCI

Józefów, ul. NadwiÊlaƒska 40

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

tel. 601 851 660

692-081-969
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◗ Korepetycje CHEMIA, NIEMIECKI w zakresie gimnazjum
poprowadzi studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W zakresie szko∏y podstawowej korepetycje
z ka˝dego przedmiotu. tel. 884888708

US¸UGI OGRODOWE
• Wycinanie i podcinanie drzew
• Drewno kominkowe
• Porzàdkowanie ogrodów
19

Tel. 513-148-238
◗ 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
◗ MATEMATYKA NA PIÑTK¢! Studentka finansów udzieli
korepetycji z matematyki na ka˝dym poziomie szkolnym.
Dojazd. Tel. 796 877 744
◗ ANGIELSKI – Student 4 roku Politechniki udzieli korepetycji z j. angielskiego. Na poziomie szko∏y podstawowej
i gimnazjum. 35 z∏/60min w cenie dojazdem do ucznia
tel. 502-238-740
◗ 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.

KOREPETYCJE
Z J¢ZYKA POLSKIEGO
gimnazjum, liceum
tel. 722 050 702
www.polski.waw.pl
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Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.

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

◗ Nauczycielka jezyka niemieckiego, praktyka za granicà
pomoc w nauce a takze pomoc osobom wyje˝dzajacym
do Niemiec. Ponadto pomoc w nauce uczniom klas I-III.
tel. 500140226.
◗ CHEMIA – dojazd do ucznia. Nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie do klasówek i testów. Kontakt: 503410723.
◗ Korepetycje, poszerzanie wiedzy matematyka i angielski
– szko∏a podstawowa. 728 838 659
◗ J´zyk NIEMIECKI. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 500 720 523
◗ KONWERSACJE NIEMIECKIE w Starej Milosnie, bez lektora, bez kosztow dla odnowienia znajomosci jezyka. Spotkania w ciagu dnia. Tel. 690020428

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

85

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

◗ Matematyka dla uczniów szkó∏ podstawowych i gimnazjów. Dojazd – bliski Wawer, Goc∏aw, Saska-K´pa;
tel. 602 19-48-09
◗ Nauczycielka j´z. angielskiego udzieli korepetycji z zakresu szko∏y podstawowej. 35 z∏/45 min. Dojazd do ucznia.
tel. 662 799 715
◗ Licealista udziela korepetycji z matematyki i j´zyka angielskiego na poziomie szko∏y podstawowej. 728 838 659
◗ Terapia – pomoc w wyjÊciu z uzale˝nienia: alkohol, narkotyki, hazard, inne. Spotkania, oÊrodki. Bezp∏atnie. Teen
Challenge, www.teenchallenge.pl, tel. 601 620 890.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach. 515-34-94-60.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna, tel. 602 276 202.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach
szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel.
22 872 96 31, kom. 604 753 455.

TRANSPORT – wywóz gruzu,
mebli, liÊci, ga∏´zi. Sprzàtanie
piwnic, gara˝y. Oczyszczanie
dzia∏ek, placów po budowie.
Tel. 607-390-585
49
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie
DORABIANIE KLUCZY

US¸UGI KRAWIECKIE, KALETNICTWO

mieszkaniowych i samochodowych

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

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

tel.: 692 905 352

◗ FIZYKA, MATEMATYKA – matury, studenci. Doje˝d˝am.
Dr 607 690 614.
◗ Korepetycje Historia, WOS, absolwent politologii, pasjonat Historii, cena za 45 minut 20z∏ u mnie, 25 z∏ u Paƒstwa telefon 663 978 985.
◗ 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

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
◗ Korepetycje z j. polskiego, angielskiego, francuskiego, japoƒskiego, niemieckiego, matematyki, fizyki, chemii – doÊwiadczona kadra. Tel. 609 067 617.
◗ Naucz si´ j´zyka w FERIE. Zapraszam wszystkich ch´tnych
na intensywny kurs ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO, HISZPA¡SKIEGO. Wszystkie poziomy. Dojazd do ucznia.
tel: 518-339-517
◗ GITARA. Uczeƒ Gimnazjum Muzycznego, 8 rok gitary klasycznej, pomo˝e rozpoczàç nauk´ gry, rozczyta nuty,
(równie˝ hity elektryczne) 10 z∏/30min. Tel. 501 806 556,
wieczorem lub sms.
◗ ANGIELSKI Dwuj´zyczna licealistka z certyfikatem udzieli
korepetycji z j. angielskiego uczniom szkó∏ podstawowych i gimnazjum. Dojazd gratis. 519-119-635

◗ 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.
◗ FRANCUSKI z dojazdem – tel. 602 276 202.
◗ CHEMIA (gimnazjum, liceum), MATEMATYKA (szko∏a podstawowa, gimnazjum), z dojazdem do ucznia, nauczycielka z d∏ugoletnim doÊwiadczeniem tel. 606475691

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

Tel. 601 262 086.
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◗ 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: 0728 814 601.
◗ 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. 533 404 404

Weso∏a, Trakt Brzeski 68 (przystanek Nizinna)
pon.-pt. 9-17, sob. 9-13, tel. 609-711-754
◗ Oferuj´ pomoc przy dziecku w wieku szkolnym (Weso∏a
i okolice): odrabianie lekcji, opieka po szkole, bezpieczny
transport dziecka na zaj´cia dodatkowe – dysponuj´ samochodem. Kontakt 608 400 301
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Posiadam doÊwiadczenie i referencje. Tel. 517 493 783

www.dogadajciesie.pl

WYNAJM¢

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI

◗ Do wynaj´cia kawalerka w Wawrze na ul. P∏owieckiej.
tel. 660 281 236

STRZY˚ENIA PSA I KOTA

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

880-352-900

◗ SPRZEDAM WÓZEK TEUTONIA (gondolka, spacerówka),
fotelik samochodowy MAXI COSI, Êpiworek. U˝ywany,
stan bardzo dobry. Cena 1900 PLN – 606 608 618.

!!! POGOTOWIE KOMPUTEROWE !!!

Tel. 502 923 453
domikomp@domikomp.pl
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◗ Sprzedania wózek dzieci´cy firmy X-lander xt. Stan b. dobry. W zestawie: spacerówka oraz gondola wraz z adapterami do zamocowania na stela˝u, Êpiworki. Kolor grafitowy. Model z 2010r. Cena 400 z∏. Tel. 601864390

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

◗ Sprzedam nowe buty dzieci´ce ortopedyczne firmy Daniel, rozmiar 20 (d∏. stopy 15cm) kolor niebieski (kupi∏am
za ma∏e) Tel. 605077751.
◗ Mam do sprzedania elastycznà chust´ do noszenia maluszka, kolor niebieski. Wymiary 6m/50cm. Cena 80z∏.
Tel. 799176777.
◗ Sprzedam fotelik samochodowy dla dzieci 0–9kg MAXI-COSI stan b. dobry. Kolor turkusowy z czarnà budkà.
Cena 150z∏. tel. 601864390.
◗ Oddam materacyk do ∏ó˝eczka 60X120cm. 601864390

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

tel. 600 030 096
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◗ 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
◗ Sprzedam kombinezon dziewcz´cy jednocz´Êciowy, ró˝owy, 122-128 cm, botki 31, tunik´ we∏nianà i inne rzeczy
zakupione w Anglii. Tel. 666 327 035.
◗ Sprzedam ubranka po moich dzieciach, ma∏o u˝ywane,
lekkie i ciep∏e, dla ch∏opczyka i dziewczynki, wiek 0-6
miiesi´cy, kupione w Anglii. Tel. 666 327 035.
◗ Sprzedam kombinezony zimowe dla dzieci rozmiary: 56,74,80 cena 20 z∏. Tel. 601864390.

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Studentka psychologii z 4 letnim doÊwiadczeniem dorywczo zaopiekuje si´ dzieckiem. Tel. 609979501
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà, uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje
tel. 600 432 140.

STUDIO
Mi´dzylesie

◗ Dwa pokoje, kuchnia, ∏azienka, oddzielne wejÊcie Sulejówek-Mi∏osna, 2 min. od stacji PKP tel. 22 783 52 16
◗ Warsztat samochodowy – poszukuj´ do wynaj´cia; min. 2
stanowiska, w Weso∏ej lub bliskiej okolicy. Tel. 601 620 890
◗ Wynajm´ budynek (gara˝, magazyn) 60m2 + 300m2 placu, Warszawa Weso∏a (blisko Traktu Brzeskiego) teren
ogrodzony cena 800 z∏+media tel. 601620890.
◗ Do wynaj´cia (lub sprzedam) mieszkanie 56m2 – Osiedle
Al. Akacjowa-Stara Mi∏osna, 2pokoje, parter, ogródek.
Tel. 600 150 845.
◗ Do wynaj´cia lokal 40m2 pod dzia∏alnoÊç handlowo-us∏ugowà w Starej Mi∏osnej w dobrym punkcie. tel. 600-159-310
◗ Do wynaj´cia samodzielne mieszkanie w Halinowie. Oficyna. tel: 603 313 938.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Poszukuj´ pracy przy remontach, sprzàtaniu i odÊnie˝aniu. Tel: 536-920-306
◗ DROBNE REMONTY SOLIDNIE I TANIO – 692 977 947
◗ Wykonam remont mieszkania, domu w szerokim zakresie.
Ma∏e i du˝e prace. Solidnie i tanio!!!!! Tel. 668 84 59 31

HOTEL DLA KOTÓW
I MA¸YCH ZWIERZÑT
Stara Mi∏osna
Lek. wet. Izabela Rupiƒska
tel. 606-482-555, 22-773-10-88
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◗ Przyjm´ sprzàtanie, prasowanie, mycie okien. Posiadam
referencje. Tel. 601-715-540
◗ ZAOPIEKUJE SIE DZIECKIEM LUB OSOBÑ STARSZÑ. Jestem
osoba, odpowiedzialna, uczciwa, dyspozycyjna. Moze
byc tez sprzatanie, prasowanie lub, robienie zakupow.
Telefon kontaktowy 22-773-2560 wieczorem lub moj
email malgorzatastaniak59@wp.pl

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

◗ 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.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. Tel. 22 78328-37, 606-752-724
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◗ Do ksi´gowoÊci, administracji, archiwum Fundacja
w Miedzeszynie zatrudni osoby niepe∏nosprawne.
Tel. 22 8729464
◗ M´˝czyzna lat 49 szuka pracy, prawo jazdy, uczciwoÊç
i ogromna motywacja do pracy – kontakt 503 168 821.
◗ Dyplomowana piel´gniarka z doÊwiadczeniem s∏u˝y pomocà w domu: zastrzyki, pobieranie krwi, zmiana opatrunków, cewnikowanie kobiet, zdejmowanie szwów itd.
tel 509818903
◗ Z¸OTA RÑCZKA, – malowanie, -gipsowanie, elektryka wymiana gniazda, hydraulika wymiana -baterii, umywalki, sp∏uczki, glazura, tarakota, panele, szybko i solidnie
tel: 602 516 142 608 639 984

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) z dopiskiem stanowiska prosimy
przesy∏aç na adres e-mail biuro@nieruchomosci-wesola.com.pl, tel. 22 773-55-49, 886-942-260.

◗ Naprawa drzwi, zamków inne drobne domowe naprawy
tel. 606478725
◗ M∏oda, energiczna przyjmie sprzàtanie mieszkania, domu, raz lub dwa razy w tygodniu. tel. 889970158
◗ Opiekunka osób starszych zaopiekuje si´ osobà starszà,
samotnà, niepe∏nosprawnà, nie le˝àcà, codziennie lub kilka razy w tygodniu, posiadam referencje. tel. 507 195 765
◗ Uczciwa Ukrainka szuka pracy: sprzàtanie, prasowanie;
tel. 880096769
◗ Poszukuj´ na 10 godzin dziennie opieki dla starszej kobiety le˝àcej. Najch´tniej z Mi´dzylesia. Bez noclegów. Prosz´ dzwoniç: 504-657-506.
◗ Sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie okien
tel. 503 836 166, 511 210 315.
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

◗ Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje.
Tel. 507 542 645.
◗ Drobne naprawy i remonty – z∏ota ràczka – tel. 601 313 561.
◗ „Z∏ota ràczka” us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel.: 507 097 028.
◗ Ch´tnie zajm´ si´ sprzàtaniem, opiekà nad dzieckiem lub
osobà starszà. Tel. 603-310-664.
◗ Opieka w domu, gotowanie, zakupy, spacery tel.
503 836 166, 511 210 315.
◗ Przyjm´ uczciwà, dok∏adnà osob´ do sprzàtania mieszkania 110 m2 bez zwierzàt, jeden raz w tygodniu. Stara Mi∏osna. Tel. 600-045-104.
◗ Mà˝ do wynaj´cia 530 556 628.

W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e W e s o ∏ a – pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic.
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◗Panià do gotowania obiadów do 4osobowej rodziny.
Okolo trzy razy w tygodniu stawka 40pln kazdorazowo. 501166395
◗ OdÊnie˝´ posesj´, dach i inne. Niskie stawki, rabaty dla
ludzi starszych. TEL. 787-927-107.

◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848
◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie nauczania. Tel. 22 773 28 07.
◗ J¢ZYK ANGIELSKI, MATEMATYKA – szko∏a podstawowa
– lekcji w domu ucznia niedrogo udziela uczennica dwuj´zycznego LO, tel. 694971514

87

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
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SZKOLENIE PSÓW DOGadajcie si´
w Starej Mi∏oÊnie. Szkolenia grupowe,
indywidualne, wyprowadzanie psów.
Agnieszka Kaniewska, tel. 501 379 779.
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Tel. 22 783-28-37; 606-752-724
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Pranie, bezpy∏owe trzepanie
dywanów, tapicerki maszynà
KIRBY. Czas schni´cia 1,5 h.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

●

DEPILACJA LASEROWA LightSheer

●

ZAMYKANIE NACZY¡ LASEREM
VariLite – w styczniu rabat 10%

●

MEDYCYNA ESTETYCZNA – Botox,

●

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

tel.

(22) 773 21 12; 518 662 799

wype∏niacze, mezoterapia, peelingi.
NowoÊci: Aqualyx, Light Eyes Ultra

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

KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE
LECZENIE DZIECI I DOROSŁYCH:

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

w
w

Warszawa – Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 21f/17, II p.
tel. 22 40 30 765

530 51 22 45
Godziny otwarcia: pon.–pt. 9–20, sob. 9–14

w
w

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

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

Lekarze specjaliÊci: Ginekolog, Dermatolog,
Internista, Chirurg, szeroki zakres badaƒ USG

www.medikocentrum.pl

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

BezpoÊrednio sprzedam

TWOJA

SEGMENTY 156 m2, DZIA¸KA 478 m2
Stara Miłosna
ul. Rumiankowa 23/25

REKLAMA

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

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

reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl

www.poniatowskidevelopment.pl
tel.

502-20-45-98

lub od naszych przedstawicieli handlowych:

Konrad Skorupka

607-314-667
konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych

Olga Turska

607-288-348
olga.turska@wiadomoscisasiedzkie.pl

Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 22 773 37 67, tel./fax 22 773 24 63

