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Jak odnaleêç
magi´ Êwiàt?
C

zy zgodzicie si´ ze mnà, ˝e Êwi´ta majà w sobie t´ szczególnà magi´, którà czuliÊmy jako
dzieci... a teraz nie zawsze potrafimy jà odnaleêç?
Wyczekujemy pierwszej gwiazdki, a wraz z nià tego wyjàtkowego nastroju, zawierajàcego szczypt´
tajemnicy, ciekawoÊci, zachwytu, radoÊci i odrobin´
nostalgii. Ale on nie zawsze si´ pojawia. I nie chodzi tylko o to, ˝e scenografia potrafi mocno odbiegaç od idea∏u, bo pogoda p∏ata nam figla.
Napisa∏a do mnie Magda – 42 letnia ekonomistka.
„Uwielbiam Êwi´ta i zawsze czekam na nie, wyobra˝ajàc sobie, ˝e b´dà pi´kne. Du˝o wczeÊniej biegam
po sklepach w poszukiwaniu dekoracji, smako∏yków
i prezentów. Ale zawsze scenariusz jest ten sam. Moja siostra nie przepada za moim m´˝em, wi´c pr´dzej
czy póêniej dochodzi do wymiany uszczypliwoÊci.
Mamy tradycj´ sp´dzania Êwiàt wspólnie, tym bardziej ˝e jesteÊmy tylko dwie, nie mamy ju˝ wi´kszej
rodziny. Gdy Êwiàteczne dni mijajà, pozostaje mi niedosyt i uczucie, ˝e ma∏ostkowe konflikty psujà przyjemnoÊç. W tym roku moja kolej na urzàdzenie Wigilii, wi´c obawiam si´, ˝e b´d´ czu∏a napi´cie. Tym
bardziej, ˝e b´dà równie˝ teÊciowie. Matka mojego

W oczekiwaniu na zbli˝ajàce si´ Âwi´ta
Bo˝ego Narodzenia i Nowy Rok
sk∏adamy ˝yczenia zdrowia, pogody
ducha, spe∏nienia wszystkich marzeƒ,
zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów.
Niech radoÊç i pokój Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia towarzyszy wszystkim
przez ca∏y Nowy Rok.

Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy
Edward K∏os
Burmistrz Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy

Nr

m´˝a wszystko robi „najlepiej”, wi´c nie raz us∏ysz´
od niej „dobre rady” i dowiem si´, co mi si´ nie uda∏o. Jak mog´ uratowaç swój dobry nastrój?!”
JeÊli chcesz prze˝yç Êwi´ta w dobrym nastroju i raz
jeszcze poczuç ten wyjàtkowy stan, zastanów si´, co
sk∏ada∏o si´ na odÊwi´tny klimat. Czy to by∏ poÊpiech,
goràczkowe zakupy, pastowanie pod∏óg, rodzinne niesnaski, jak w przypadku Magdy, lub te˝ zastanawianie
si´, gdzie posadziç przemàdrza∏ego kuzyna, który zawsze dzia∏a Ci na nerwy? A mo˝e zielone drzewko stojàce w spokojnym milczeniu, dzwoneczki u saƒ Âwi´tego Miko∏aja, zapach piernika, blask Êwiec?
Oto moja rada:
Zmieƒ to, co mo˝esz zmieniç.
Usiàdê wygodnie z kubkiem aromatycznej herbaty. Zamknij oczy. Weê klika g∏´bokich oddechów
i przywo∏aj swoje najszcz´Êliwsze Êwi´ta. Postaraj
si´ poczuç emocje, które wtedy czu∏eÊ. Weê kartk´
i d∏ugopis. Wypisz to wszystko, co sprawi∏o, ˝e czu∏eÊ si´ tak dobrze.
Nast´pnie wyobraê sobie, jak chcia∏byÊ sp´dziç
nadchodzàce Êwi´ta. Na czym szczególnie Ci zale˝y. Wypisz to. (Magda stwierdzi∏a, ˝e zale˝y jej na
spokoju, zgodzie w rodzinie, pogodnym nastroju).

Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia ˝yczymy Czytelnikom
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” zdrowia,
mi∏oÊci i spokoju. Niech radosny nastrój
i wzajemna ˝yczliwoÊç goszczà u Paƒstwa
nie tylko w koƒcówce tego, ale i w ca∏ym
przysz∏ym, 2014 roku. Niech spe∏niajà
si´ plany i marzenia, by ten Nowy Rok
okaza∏ si´ lepszy od poprzednich.

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy
Jacek Wojciechowicz
Wiceprezydent m.st. Warszawy
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„Przyszed∏ do wszystkich i do ka˝dego;
witamy dzisiaj, witamy GoÊcia tak mi∏ego...
uczcijmy i pokochajmy Pana tak dobrego!”
Wszystkim mieszkaƒcom Starej Mi∏osny
wielu ∏ask Bo˝ych p∏ynàcych z Betlejemskiej Groty! Niech proÊci pastuszkowie
nauczà nas, jak odnaleêç i witaç Pana.
Wielu radoÊci na Nowy Rok Paƒski 2014!

ks. Krzysztof Cyliƒski
Proboszcz Parafii NajÊwi´tszego Serca
Pana Jezusa w Starej Mi∏oÊnie
■

■

■

■

■

■

■

Aby mieç wi´cej spokoju, mog´ przestaç braç odpowiedzialnoÊç za konflikt m´˝a i siostry, przestaç braç do siebie uwagi mojej teÊciowej.
Aby mieç wi´cej spokoju, mog´ w tym roku reagowaç inaczej i zamiast ∏agodziç nieporozumienia lub udawaç, ˝e jestem zachwycona radami
teÊciowej, za˝artowaç z sytuacji. Itd.
I jeszcze 5 przydatnych zasad:
JeÊli coÊ planujesz, zastanów si´, czy to coÊ nale˝y do kategorii CHC¢ czy MUSZ¢? JeÊli MUSZ¢
– zadaj sobie pytanie o przyczyn´. Mo˝e oka˝e
si´, ˝e wcale nie MUSISZ. Na to miejsce mo˝esz
zaplanowaç to, co CHCESZ.
Ustaw priorytety. Czy bardziej zale˝y ci na ulepieniu rekordowej liczby uszek do barszczu, czy na
tym, by byç wypocz´tà i w dobrym nastroju?
Staraj si´ spe∏niç oczekiwania najbli˝szych, ale
zadbaj tak˝e o swoje w∏asne.
Nie zapominaj, ˝e nie masz najmniejszego wp∏ywu
na zachowania innych osób, ale masz wp∏yw na
swoje emocje. Weê za nie odpowiedzialnoÊç.
Nie bierz natomiast odpowiedzialnoÊci za zachowanie innych doros∏ych i nie próbuj ich kontrolowaç.
˚ycz´ Wam radosnych, magicznych Âwiàt!

Przy ka˝dej z tych wymienionych przez Ciebie,
cennych wartoÊci – postaw sobie 3 pytania:
■ Co mog´ zaczàç robiç (z ma∏ych rzeczy), aby
mieç tego (spokoju, zgody, radoÊci) wi´cej?
■ Co mog´ przestaç robiç, aby mieç tego wi´cej?
■ Co mog´ robiç inaczej, aby mieç tego wi´cej?
■

Joanna Godecka
lifecoach

Magda odpowiedzia∏a:
Aby mieç wi´cej spokoju, mog´ zaczàç koncentrowaç si´ na swoim samopoczuciu zamiast
kontrolowaç zachowania innych osób.

Jak po pierwszej gwiazdce w wigilijny wieczór pojawiajà si´ na niebie kolejne,
tak niech w waszych sercach mno˝à si´ pi´kne uczucia radoÊci i szcz´Êcia,
a w duszach goÊci spokój, zaÊ w codziennym ˝yciu – serdecznoÊç i zgoda,
których obyÊcie jak najwi´cej doÊwiadczyli, nie tylko przy Êwiàtecznym stole
˝yczy
Redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
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1 lutego
DZIEŃ
PROMOCJI SZKOŁY
szczegóły:

www.szkolybulhaka.pl

Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
I WSZELKICH POMYÂLNOÂCI
˝yczy w∏aÊciciel oraz pracownicy sklepu
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Drodzy Mieszkaƒcy!

Z prac Rady Dzielnicy
W listopadzie Rada
Dzielnicy obradowa∏a dwukrotnie. Po raz pierwszy
radni spotkali si´ na krótkiej sesji nadzwyczajnej
w dniu 4 listopada, w celu
zaopiniowania
pakietu
drobnych korekt tegorocznego bud˝etu, umo˝liwiajàcych wykonanie dwóch dodatkowych si∏owni
plenerowych. Przypominam, ˝e trzy takie si∏ownie „funduje” miasto sto∏eczne, zaÊ kolejne powstanà ze Êrodków Dzielnicy – dwie jeszcze
w tym roku, a ostatnia (szósta) – wiosnà 2014 r.
Druga sesja odby∏a si´ w dniu 21 listopada.
Na poczàtku radni oceniali informacj´ o wykonaniu bud˝etu dzielnicy za 3 kwarta∏y 2013 roku.
Zosta∏a ona przyj´ta bez wi´kszych dyskusji, jako

˚ycz´ spokojnych i radosnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia,
sp´dzonych w rodzinnej atmosferze. Niech ten wyjàtkowy czas
b´dzie oderwaniem od codziennych obowiàzków, a Êwiàteczne
ciep∏o pozostanie w naszych sercach jak najd∏u˝ej, dajàc si∏´
do realizacji nowych wyzwaƒ. ˚ycz´ równie˝, aby Nowy Rok
by∏ pe∏en pomyÊlnoÊci i przyniós∏ zmiany tylko na lepsze.

˝e w wi´kszoÊci zarówno przychodów,
jak i wydatków stan
ich realizacji by∏ adekwatny do okresu, za jaki informacja by∏a przygotowana. W kolejnym punkcie radni zapoznali
si´ z informacjà o stopniu zaawansowania prac
nad planami zagospodarowania przestrzennego.
Jedynà nowoÊcià w tym temacie by∏o przystàpienie do sporzàdzenia takiego „uzupe∏niajàcego”
planu dla Zielonej (obszar przy ul. PodleÊnej nieobj´ty istniejàcym planem). Co do pozosta∏ych
planów, ca∏y czas ich uchwalenie jest wstrzymywane przez brak pozytywnej decyzji Marsza∏ka
Województwa dot. zmiany przeznaczenia terenów leÊnych na cele nieleÊne (g∏ównie chodzi
o obszary leÊne na pograniczu terenów zabudowanych, które przed laty by∏y parcelami budow-

administratorów osiedli i w∏aÊcicieli domów jednorodzinnych. Po wylegitymowaniu si´ poproszà nas
o wype∏nienie krótkiej ankiety nt. iloÊci pojemników
na odpady oraz dotychczasowej cz´stotliwoÊci wywozu Êmieci. Poproszà te˝ o nasze dane kontaktowe w celu przekazywania informacji dotyczàcych
wdro˝enia i dzia∏ania nowego systemu. Jeszcze
w grudniu ruszy akcja dostarczania pojemników na
Êmieci i b´dzie realizowana równolegle we wszystkich dzielnicach obj´tych obs∏ugà Lekaro.

lanymi). Kiedy ich dalsze procedowanie b´dzie
mo˝liwe, trudno nawet zgadywaç.
Nast´pnymi tematami by∏y informacje: o zaawansowaniu inwestycji (z wyjàtkiem ul. Jaspisowej, której realizacj´ ju˝ wczeÊniej prze∏o˝ono na
I pó∏rocze 2014 roku, wszystkie pozosta∏e inwestycje realizowane sà planowo), o przygotowaniu do
zimy (jest ju˝ rozstrzygni´ty przetarg na zimowe
utrzymanie dróg, us∏ug´ t´ realizowaç b´dzie dzia∏ajàca na naszym terenie od lat firma ¸apiƒscy),
o zarejestrowanych podmiotach gospodarczych,
o planowanej pomocy dla najubo˝szych oraz
o utrzymaniu czystoÊci w dzielnicy. W tej ostatniej
sprawie wiadomo ju˝ ostatecznie, ˝e naszà dzielnic´ w zakresie odbioru nieczystoÊci obs∏ugiwaç b´dzie firma Lekaro. Od po∏owy grudnia ma ona podstawiaç pojemniki na nieczystoÊci i wydawaç worki.
Kolejna sesja zosta∏a zaplanowana nieco nietypowo na wtorek 10 grudnia (chodzi o mo˝liwoÊç
zaopiniowania materia∏ów, które b´dà wnoszone
na sesj´ Rady Warszawy w dniu 12 grudnia) o godzinie 14.00, jak zwykle w Sali Rady naszego
Urz´du. Program b´dzie dost´pny w Internecie na
7 dni przed sesjà, wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszam.

Olga ¸´cka

Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy

Podpisano umowy na odbiór Êmieci
W ostatnich dniach listopada br. Miasto podpisa∏o umow´ z PPHU Lekaro na wywóz odpadów
z terenu Pragi-Po∏udnie, Rembertowa, Wawra
i Weso∏ej przez trzy kolejne lata: od lutego 2014
r. do koƒca stycznia 2017 r. Umowa zobowiàzuje
tak˝e do przetworzenia odebranych Êmieci.
Od 1 lutego 2014 r. odpady b´dà odbierane
od mieszkaƒców wed∏ug okreÊlonych zasad,
których szczegó∏y przybli˝amy na naszej stronie:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/ 110/n/4784.
W celu dostosowania systemu do potrzeb mieszkaƒców pracownicy przedsi´biorstwa odwiedzà

P∏aç PIT w stolicy i korzystaj z ulg

dzi´ki KARCIE WARSZAWIAKA
Od 3 grudnia 2013 r. ka˝dy, kto
mieszka i rozlicza podatek dochodowy (PIT) w Warszawie, mo˝e
otrzymaç Kart´ Warszawiaka,
a dzieci osób rozliczajàcych si´
w stolicy – Kart´ M∏odego Warszawiaka (przys∏uguje dzieciom do ukoƒczenia
20. r. ˝. lub studentom do ukoƒczenia 26. r. ˝.).
Karty zacznà obowiàzywaç od 1 stycznia
2014 r. B´dà dzia∏a∏y na bazie elektronicznej karty b´dàcej noÊnikiem biletów. Docelowo b´dà
mia∏y inny wyglàd. Obecnie na obowiàzujàce
karty b´dzie naklejany specjalny hologram, tak

Jacek Koz∏owski
Wojewoda Mazowiecki

wi´c ten, kto posiada ju˝ spersonalizowanà
Warszawskà Kart´ Miejskà lub inny elektroniczny noÊnik biletów, nie musi wyrabiaç nowej karty – wnioskuje jedynie o wydanie hologramu.
Karta Warszawiaka i M∏odego Warszawiaka
to program, który przez ca∏y czas b´dzie ewoluowa∏. Wszystkie zasady i przywileje zwiàzane
z posiadaniem KW i KMW zamieszczone b´dà
na specjalnie utworzonej stronie internetowej.
Osoby p∏acàce podatki w stolicy zap∏acà mniej
za bilety d∏ugookresowe. W przysz∏ym roku bilet
30-dniowy b´dzie kosztowaç 110 z∏, a w ramach
Karty Warszawiaka tylko 98 z∏. Kwartalny w ra-

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a –

mach KW zostanie w cenie 250 z∏ (pozostali zap∏acà 280 z∏). Karta Warszawiaka ma obowiàzywaç
w obu strefach biletowych. Dzieci warszawskich
podatników skorzystajà z taƒszych biletów komunikacji miejskiej wa˝nych w 1. strefie. Bilet 30dniowy w ramach KMW b´dzie kosztowa∏ 49 z∏
(pozostali – 55 z∏). Koszt biletu 90-dniowego wyniesie 125 z∏ (pozostali – 140 z∏). Uprawnienia do
przejazdów bezp∏atnych dla rodzin posiadajàcych
4 i wi´cej dzieci nie zmienià si´. Rodzice dzieci,
które ju˝ posiadajà bilet, nie muszà go wymieniaç,
a tylko wnioskowaç o wydanie hologramu.
Wi´cej informacji pod adresem: www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/4885.
Konrad Klimczak
Centrum Komunikacji Spo∏ecznej
Urz´du m.st. Warszawy

pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
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Obchody Narodowego Âwi´ta
Niepodleg∏oÊci w Weso∏ej
Obchody Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci w Weso∏ej zorganizowane zosta∏y przez
Rad´ i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy w dniu 9 listopada br. To ju˝ sta∏y zwyczaj
w dzielnicy – organizuje si´ te uroczystoÊci
nie w sam dzieƒ 11 listopada, aby nie pozbawiaç mieszkaƒców, a przede wszystkim dzieci i m∏odzie˝y, mo˝liwoÊci uczestniczenia
w ró˝nych obchodach centralnych.
Nasze dzielnicowa uroczystoÊç, jak co roku,
rozpocz´∏a si´ w koÊciele Âwi´tego Brata Alberta
o godzinie 13.00 Mszà Âwi´tà celebrowanà przez
ksi´˝y ze wszystkich parafii dzielnicy Weso∏a.
Ksiàdz Wies∏aw Okoƒ, Proboszcz Parafii pw. b∏.
Jana Paw∏a II, wyg∏osi∏ okolicznoÊciowe kazanie
nawiàzujàce do takich poj´ç jak ojczyzna, niepodleg∏oÊç, patriotyzm. Pani Joanna Horodko zaÊpiewa∏a podczas nabo˝eƒstwa pieÊni patriotyczne
przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej
w Warszawie. Zebrani us∏yszeli m.in. „Ave Maria”
i „Bo˝e coÊ Polsk´” w wykonaniu dysponujàcej
przepi´knym sopranem solistki Teatru Wielkiego

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

w ¸odzi i Opery Nova w Bydgoszczy.
Z relacji i póêniejszych komentarzy
przebija∏ nieskrywany podziw dla ca∏oÊci tej cz´Êci uroczystoÊci, która sta∏a
rzeczywiÊcie na najwy˝szym poziomie
duchowym i estetycznym.
Tu˝ po mszy Ksiàdz Józef Skarpetowski, Proboszcz Parafii Êw. Brata Alberta,
zaprosi∏ wszystkich na plac przed koÊcio∏em na uroczyste ods∏oni´cie odrestaurowanego krzy˝a b∏agalnego
z 1920 roku. Krzy˝ zosta∏ ufundowany
przez mieszkaƒców ówczesnej Weso∏ej. Nast´pnie uczestnicy uroczystoÊci w asyÊcie
Kompanii Honorowej 1. Warszawskiej Brygady
Pancernej im. Tadeusza KoÊciuszki udali si´ pod
pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej.
Ceremoni´ rozpoczà∏ tu prowadzàcy Pan Micha∏ Muskat, nawiàzujàc do genezy powstania
pomnika w tym miejscu.
Jak co roku, du˝e zainteresowanie wszystkich
uczestników wzbudzi∏a scenka historyczna z postacià Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, który zajecha∏ na plac na swojej Kasztance w asyÊcie dwóch
kawalerzystów i w podnios∏ej odezwie do ˝o∏nierzy zagrzewa∏ ich do walki o wolnà ojczyzn´.
Kolejnà cz´Êcià uroczystoÊci by∏ Apel Pami´ci
odczytany przez kpt. Sebastiana Kosteckiego, po

którym Kompania Honorowa odda∏a salw´ honorowà. To równie˝ moment uroczystoÊci, który
robi ogromne wra˝enie, zw∏aszcza na m∏odszej
cz´Êci uczestników. Ostatnim akcentem by∏o uroczyste z∏o˝enie wieƒców pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej.
Po cz´Êci oficjalnej, tradycyjnie, uczestnicy
uroczystoÊci zostali zaproszeni na ˝o∏nierskà
grochówk´ z kuchni polowej, którà cz´stowano
przy akompaniamencie pieÊni ˝o∏nierskich i patriotycznych.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Fot. Jaros∏aw Szmytkowski
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Propozycje nazw
rond w Weso∏ej

W faz´ koƒcowà wkracza podj´ta w maju br. przez
Zarzàd Dzielnicy Weso∏a akcja
majàca na celu nazwanie wszystkich
dziesi´ciu rond w Weso∏ej. G∏ównym jej za∏o˝eniem by∏o, aby nazwy rond upami´tnia∏y osoby,
miejsca, zdarzenia czy organizacje lub instytucje
zwiàzane z historià Weso∏ej.
W okresie od 29 maja do 30 czerwca br. swoje propozycje nazw zg∏aszali mieszkaƒcy. OtrzymaliÊmy ponad 70 zg∏oszeƒ, z czego kilkanaÊcie
zosta∏o skreÊlonych w weryfikacji wst´pnej – jako nie spe∏niajàcych wymogów formalnych. Tak
przygotowany materia∏ pow´drowa∏ do Zespo∏u
Nazewnictwa Miejskiego z∏o˝onego z powo∏anych przez Panià Prezydent ekspertów i dzia∏ajàcego przy Biurze Kultury m.st. Warszawy. Ze
wszystkich propozycji zaledwie kilkanaÊcie uzyska∏o tam pozytywnà opini´.
W oparciu o takà selekcj´ powo∏any przez Burmistrza Dzielnicowy Zespó∏ opracowa∏ nast´pnà
koncepcj´, która mia∏a byç przekazana do konsultacji z mieszkaƒcami. Sk∏ada∏a si´ ona z 20
propozycji nazw. SzesnaÊcie nazw pochodzi∏o
z listy zaopiniowanej pozytywnie przez Zespó∏
Nazewnictwa Miejskiego. Ponadto Zarzàd Dzielnicy w∏àczy∏ ponownie do koncepcji dwie propozycje nazw odrzucone wczeÊniej przez Zespó∏, tj.
1. Warszawskiej Brygady Pancernej oraz Emanuela Bu∏haka, ze wzgl´du na ich Êcis∏y historyczny
zwiàzek z terenem Weso∏ej. Obie te nazwy le˝à
szczególnie na sercu naszym mieszkaƒcom,
o czym Êwiadczy najwi´ksza liczba zg∏oszeƒ tych
nazw. Dwie inne nazwy, tj. Starej Cegielni oraz
Macierowe Bagno, zosta∏y dopisane przez Dzielnicowy Zespó∏, jako jego propozycje autorskie.
Koncepcja 20 nazw dla 10 rond przesz∏a nast´pnie dwie weryfikacje, najpierw ponownie
Zespo∏u Nazewnictwa Miejskiego, a nast´pnie
z∏o˝onej z radnych Komisji ds. Nazewnictwa
Miejskiego Rady m.st. Warszawy. W efekcie obu
tych weryfikacji wróci∏a do Dzielnicy ju˝ bardzo
precyzyjna lista konkretnych rond z przypisanymi do nich nazwami. Wyglàda ona nast´pujàco:
Rondo ul. Okuniewska / 1 Praskiego Pu∏ku – in˝.
Józef Kleiber (ur. 22.02.1892 r., zm. data nieznana).
By∏ doÊwiadczonym artylerzystà. 28 grudnia 1938 r.

pp∏k Józef Kleiber zosta∏ pierwszym dowódcà pierwszej sta∏ej jednostki wojskowej w Weso∏ej. ˚o∏nierze
z Weso∏ej wraz ze swym dowódcà byli wÊród najd∏u˝ej walczàcych ˝o∏nierzy wrzeÊnia 1939 r.
Rondo ul. 1 Praskiego Pu∏ku / Niemcewicza
– Emanuel Mieczys∏aw Bu∏hak herbu Syrokomla (ur. 1865 r., zm. 1943 r.) – ksià˝´, polski arystokrata, filozof i religioznawca. Na poczàtku XX wieku Emanuel Bu∏hak rozpoczà∏ wyprzeda˝ i parcelacj´ swoich podwarszawskich majàtków, w wyniku
czego powsta∏y m.in. miejscowoÊci letniskowe Weso∏a i Wola Grzybowska. Emanuel Bu∏hak by∏ spo∏ecznikiem, filantropem i mi∏oÊnikiem Weso∏ej.
Rondo ul. Brata Alberta / Wspólna – Manswet
Âmigielski (ur. 7.10.1900 r., zm. 30.08.1944 r.) – Legionista Pi∏sudskiego. W 1935 r. ukoƒczy∏ studia na
Wszechnicy Radiowej w Warszawie. Zaanga˝owa∏ si´
w budow´ szko∏y w Zielonej, która dzi´ki ofiarnoÊci
miejscowego spo∏eczeƒstwa i du˝ej grupy dzia∏aczy
Legionowych zosta∏a otwarta 19 wrzeÊnia 1937 r. Kierownikiem szko∏y zosta∏ w∏aÊnie Manswet Âmigielski.
Rondo ul. Wspólna / Jagielloƒska – Kamil „Snoopy” Szybiƒski (ur. 1983 r., zm. 2002 r.). Od 1988 r.
do 2002 r. roku mieszka∏ w osiedlu Zielona. Nale˝a∏
do grupy m∏odych ludzi, którzy wprowadzali w Polsce akrobatycznà jazd´ na rolkach. Dzi´ki swoim dotychczasowym wynikom w nauce oraz swoim pasjom
otrzyma∏ wysokie stypendium amerykaƒskie. Studia
rozpoczà∏ w 2002 r. w Marymount College w Kalifornii. Zginà∏ tragicznie w Kalifornii 17 wrzeÊnia 2002 r.,
w dotychczas niewyjaÊnionych okolicznoÊciach.
Rondo ul. Jana Paw∏a II / GoÊciniec (przy SP 173)
– ks. Stanis∏aw Witkowski – proboszcz parafii
NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w latach
1947–1955; budowniczy koÊcio∏a. W czasie II wojny
Êwiatowej zniszczono ówczesny koÊció∏ i plebani´.
Ks. Witkowski, nie uzyskawszy pozwolenia na budow´ nowej Êwiàtyni, doprowadzi∏ do przeniesienia do
Starej Mi∏osny nieu˝ywanego drewnianego koÊció∏ka z Rokitna, ko∏o B∏onia.
Rondo ul. Jana Paw∏a II / Graniczna – Macierowe
Bagno – jedno z pi´kniejszych miejsc w Weso∏ej,
gdzie wydmy paraboliczne sà rozleg∏e i si´gajà wysokoÊci 10 metrów. Macierowe Bagno jest torfowiskiem, czy jak wolà niektórzy, mokrad∏em – najwi´kszym zag∏´bieniem bezodp∏ywowym wyst´pujàcym
pomi´dzy tymi wydmami.

„Nasze serce jest tam, gdzie nasz skarb,
musimy odnaleêç ten skarb,
aby wszystko nabra∏o sensu...”
Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz nadchodzàcego Nowego Roku 2014 ˝yczymy
odnalezienia w rodzinnej atmosferze wielu
Êwiàtecznych „skarbów”.
Dyrektor, Grono Pedagogiczne,
Pracownicy i Uczniowie SP 353
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Delegatura 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:

• 2 grudnia 2013 r., od godz. 9.00
do 18.00 – wszystkie grupy

• 4 grudnia 2013 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Centrum”

• 11 grudnia 2013 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Zielona”

• 18 grudnia 2013 r., od godz. 9.00

– Grupa Osiedlowa „Stara Mi∏osna”

Rondo ul. Jana Paw∏a II / Pogodna – Mi∏osna
– sama nazwa jest zwiàzana z terenem najstarszego osiedla Weso∏ej historycznie od samych jego poczàtków, tj. od XIV wieku. OkreÊlano tym mianem
tereny mi´dzy Sulejówkiem a Wawrem. By∏a to
wieÊ szlachecka przy trakcie, którym wo˝ono zaopatrzenie dla Warszawy. Przy trasie istnia∏y liczne
karczmy oraz domy pocztowe (zajazdy).
Rondo ul. Jana Paw∏a II / Rumiankowa – Pohulanka – historycznie nazwa obszaru wchodzàcego
w sk∏ad dóbr ziemskich Mi∏osna. Geneza tej nazwy
nie jest do koƒca jasna.
Rondo ul. Jana Paw∏a II / GoÊciniec – in˝. Józef
Maroszek (ur. 13.06.1904 r. w Boglewicach, zm.
6.01.1985 r. w Warszawie). Skonstruowa∏ przed
wojnà nowoczesny karabin samopowtarzalny
wz. 38M, a tak˝e s∏ynny karabin przeciwpancerny
wz. 35 „Ur”, który sia∏ postrach wÊród niemieckich
czo∏gistów w 1939 roku. Józef Maroszek mieszka∏
przed wojnà w Weso∏ej.
Rondo ul. GoÊciniec / Fabryczna – Starej Cegielni – nazwa pochodzi od cegielni, która stan´∏a
przy ul. Fabrycznej pod koniec XIX w. Nale˝àca
w poczàtku XX w. do Langnera i Poradowskiego,
znakomicie zarzàdzana przez Romana Mosdorfa fabryka cegie∏ produkowa∏a, równie˝ i na eksport
(g∏ównie do Niemiec), ozdobne kafle.

Ze wzgl´du na obj´toÊç ca∏ego materia∏u powy˝ej publikujemy tylko skrótowe uzasadnienia
dla nazw rond, z pe∏nà ich wersjà mogà si´ Paƒstwo zapoznaç w wydaniu internetowym „WS”
www.wiadomoscisasiedzkie.pl.
Marian Mahor

Szanowni Paƒstwo,
˚ycz´ Paƒstwu,
spokojnych, pe∏nych
rodzinnego ciep∏a i mi∏oÊci
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci
w Nowym Roku 2014.
Ligia Krajewska
Pos∏anka na Sejm RP
www.ligiakrajewska.pl
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Osiedle Plac Wojska Polskiego
– co widaç i s∏ychaç?
29 paêdziernika br. odby∏y
si´ obchody dwudziestolecia
powstania naszej Szko∏y
Podstawowej nr 174, noszàcej uprzednio nr 4. W zwiàzku ze zmianà numeru szko∏y
Pan Dyrektor Pawe∏ Krajewski podjà∏ decyzj´ o aktualizacji sztandaru szko∏y, co zaowocowa∏o jego przekazaniem ju˝ w nowych barwach i znakach w dniu 29 paêdziernika br. Mia∏em
niewàtpliwà przyjemnoÊç jako jeden z grona czterech osób wbiç pamiàtkowy gwóêdê w drzewce
sztandaru. Moja satysfakcja by∏a tym wi´ksza, ˝e
przed laty, gdy Rada Miasta Weso∏a chcia∏a przekszta∏ciç naszà szko∏´ podstawowà w gimnazjum
dla osiedla Centrum uda∏o mi si´ doprowadziç do
uchylenia uchwa∏y Rady i do zachowania szko∏y.
Z tematu uroczystoÊci przejd´ do tematu bardzo prozaicznego, aczkolwiek bardzo aktualnego i zawsze na czasie – „Êmieci”.
W tym roku trzykrotnie organizowa∏em sprzàtanie osiedla, w wyniku którego zosta∏o wywiezionych 9 kontenerów o pojemnoÊci 7 m3 ka˝dy.
W tych „porzàdkujàcych” dzia∏aniach otrzymywa∏em bardzo du˝e wsparcie i pomoc pracowników Zespo∏u Ochrony Ârodowiska z Panià
Gra˝ynà Garwackà na czele. Za tà wielorakà pomoc i wsparcie sk∏adam serdeczne podzi´kowania od siebie i mieszkaƒców osiedla dla Pani, Pani Gra˝yno, a tak˝e sk∏adam na Pani r´ce nie
mniej serdeczne podzi´kowania dla wszystkich
pracowników Zespo∏u Ochrony Ârodowiska.
Dzi´kuj´ te˝ bardzo mieszkaƒcom naszego osiedla, którzy osobiÊcie pomagali mi w tym zbo˝nym
dziele, a w szczególnoÊci: Paniom Galon, prof. Mi-

Jest szansa
na lodowisko
w Weso∏ej!
W 2008 roku zainicjowano warszawski program
wyposa˝ania dzielnic w sztuczne sezonowe lodowiska. Niestety poczàtkowo z braku odpowiedniego miejsca Weso∏a „nie za∏apa∏a si´” na pierwszà
pul´ takich lodowisk. A potem zaczà∏ si´ kryzys
i program zawieszono. W tym roku nastàpi∏ prze∏om w tej sprawie, a to dzi´ki ˝yczliwoÊci sàsiadów
z Wawra. Bowiem Wawer, który takie lodowisko
otrzyma∏, otworzy∏ przy nowo wybudowanym basenie sta∏e sztuczne lodowisko i to otrzymane w ramach wspomnianego wy˝ej programu nie by∏o od
trzech lat u˝ytkowane (jedynie w okresie wiosenno-letnim obiekt s∏u˝y∏ za wrotkowisko).
Zarzàd Dzielnicy Wawer ze zrozumieniem i ˝yczliwoÊcià podszed∏ do rozmów z Zarzàdem naszej
dzielnicy i wyglàda na to, ˝e przenoÊne lodowisko,
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Gimnazjum nr 119
serdecznie zaprasza
mieszkaƒców Weso∏ej
na

XXII Fina∏
Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy
który odb´dzie si´ w auli
przy ul. Klimatycznej 1

12 stycznia 2014 roku
pod has∏em

„Na ratunek”
ros∏awowi Dyrdzie, Tomaszowi Filipowskiemu, Zygmuntowi Pawlinie, Bogdanowi Wilkowi i wszystkim
innym, którym na sercu le˝y czystoÊç osiedla.
Jak mo˝e Paƒstwo zaobserwowali, osiedle nasze „uzbraja si´” w stanowiska do parkowania rowerów, a tak˝e motocykli. W najbli˝szym czasie
powstanà dwa takie stanowiska przy sklepie „Groszek” od strony dzia∏ek. B´dà one mia∏y dwojakà
funkcj´ – pierwsza to miejsce na rowery, a druga
to mo˝liwoÊç uwiàzania pieska na czas zakupów.
Na koniec tego artyku∏u proÊba do Paƒstwa!
Otó˝ wybudowanie (remont) chodników i trzebie˝ zbytecznych drzew w m∏odnikach spowodowa∏y przeniesienie si´ spo˝ywajàcych napoje ró˝nego
gatunku w rejon nowo zamontowanej ∏awki na poczàtku chodnika od bloku 13, co zaowocowa∏o petami, pustymi i rozbitymi butelkami, a tak˝e innymi
Êmieciami. Doprowadzi∏em do postawienia w tym
miejscu kosza na odpady i prosz´ z niego korzystaç.
Po drugie, prosz´ nie niszczyç naszej zieleni
w tym parku – od strony sklepu w kierunku torów kolejowych zosta∏y wydeptane dwie nowe
Êcie˝ki, a ja myÊla∏em, ˝e osiedle si´ bardziej cy-

W bie˝àcym roku zbieramy fundusze
na zakup specjalistycznego sprz´tu
dla dzieci´cej medycyny ratunkowej
i godnej opieki medycznej seniorów.
W naszym programie tradycyjnie przewidujemy kwest´ ulicznà i koncert.
Serdecznie zapraszamy wszystkich ch´tnych do wspó∏pracy.
Szczególnie liczymy na pomoc absolwentów i rodziców naszych uczniów.
wilizuje i w wi´kszym stopniu b´dziemy dbaç
o nasze dobro wspólne.
Jako ˝e jesteÊmy w przededniu Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia i Nowego 2014 Roku, ˝ycz´ Paƒstwu
radosnych i pogodnych Âwiàt, szcz´Êliwego Nowego Roku i w ogóle wszystkiego najlepszego.
Serdecznie pozdrawiam!

dr Stefan S∏owikowski
Wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

które w Wawrze nie spe∏nia∏o ju˝ swojej funkcji,
wisku funkcjonowaç b´dzie wypo˝yczalnia ∏y˝ew
w najbli˝szym czasie trafi do Weso∏ej. Rzecz nie byoraz ma∏a gastronomia. Teoretycznie, w zale˝no∏a prosta tak˝e z przyczyn formalnych, by∏o ono boÊci od aury, mo˝e byç czynne przez 5 miesi´cy (od
wiem wpisane jako mienie tej dzielnicy. W koƒcu
po∏owy listopada do po∏owy kwietnia). Na sezon
jednak rozwik∏ano wi´kszoÊç problemów i przygowiosenno-letnio-jesienny mo˝na b´dzie, wzorem
towane zarzàdzenie o przekazaniu przez Panià
Wawra, przekszta∏ciç je w hal´ dla wrotkarzy,
Prezydent lodowiska z Wawra do Weso∏ej czeka
rolkarzy i deskorolkarzy.
tylko na jej podpis. Trwajà te˝ rozmowy dotyczàce
Marta Frejtan
lokalizacji lodowiska
w naszej dzielnicy.
Poniewa˝ ostateczne
uzgodnienia jeszcze
nie zapad∏y, nie mo˝emy podaç szczegó∏oul. LeÊnych Zió∏ 12, Stara Mi∏osna
wej lokalizacji, ujawniamy tylko, ˝e b´dzie
Tel. 698 42 42 41, 604 23 50 76
to centrum Weso∏ej,
§ sprawy sàdowe i administracyjne, porady prawne
z dogodnym dojaz§ rozwody, alimenty, podzia∏ majàtku
dem autobusowym ze
§ spadki, prawo budowlane, nieruchomoÊci
wszystkich osiedli.
§ wypadki komunikacyjne, odszkodowania zdrowotne
Lodowisko ma wy§ prawo pracy i ubezpieczenia
miary 20 m na 30 m,
§ BHP
jest zadaszone breBezp∏atne porady prawne
zentowà halà o wyso(po uzgodnieniu tel.) – poniedzia∏ek 18.00–19.00
koÊci 3,5 m. Przy lodo-

US¸UGI PRAWNE
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sze od tych z poprzednich, uniewa˝nionych
przetargów. Dzi´ki temu zaplanowanych Êrodków na budow´ jest
wystarczajàco du˝o, aby ca∏y zakres budowy
zrealizowaç w jednym etapie (poprzednio zak∏adano etapowanie inwestycji, cz´Êç w tym roku,
dokoƒczenie w przysz∏ym). Zarzàd Dzielnicy ju˝
podpisa∏ umow´ z wybranym oferentem, firmà
Drogbet. Zgodnie z nià za kwot´ ok. 1,5 mln z∏
zostanie zbudowany kolektor deszczowy (jest
zaprojektowany tak, ˝e b´dzie odbiera∏ wod´
z planowanych w najbli˝szym czasie do budowy
ulic dawnego zadania 08 – czyli na wschód od

Do trzech razy sztuka
Wyglàda na to, ˝e k∏opoty z budowà ul. Jaspisowej,
o których pisa∏em w poprzednim numerze „WS”,
ju˝ sà za nami. Przeniesienie realizacji prac z prze∏omu roku na pierwsze pó∏rocze przysz∏ego roku zaowocowa∏o tym, ˝e na trzeci
z kolei przetarg na budow´ tej ulicy wp∏yn´∏o a˝
9 ofert. Najtaƒsze z nich by∏y o ponad 20% taƒ-

 Listy do redakcji
Chcia∏em si´ z Paƒstwem podzieliç moim spostrze˝eniem o nowo wybudowanym chodniku na ul.
Pogodnej, tak d∏ugo wyczekiwanym. Niestety nie
mo˝na z niego korzystaç, ale to nie z powodu remontu czy dzia∏aƒ dzielnicy, ale z powodu niektórych mieszkaƒców ul. Pogodnej, którzy uporczywie parkujà samochody ca∏kowicie na chodniku
(nie jednym ko∏em na chodniku, a drugim na ulicy,
tylko w ca∏oÊci na chodniku), a chodnik jest wàski
i taki samochód, czasami samochody ca∏kowicie
(nie da si´ nawet przecisnàç) blokujà ruch pieszy.
Chodnik by∏ wybudowany z myÊlà, aby piesi (to
te˝ mogà byç dzieci idàce do szko∏y, np. moja córka) nie musieli poruszaç si´ po ulicy, choç sam ju˝
nie wiem, czy moje rozumowanie jest s∏uszne, bo
jak zapyta∏em si´ mieszkaƒca Pogodnej, czy musi
parkowaç wszystkimi ko∏ami na chodniku, powiedzia∏, cytuj´: „A gdzie mam parkowaç?”.
Mieszkaniec
poruszajàcy si´ codziennie ulicà Pogodnà

PTTK zaprasza
Rodzinny Obóz Zimowy
Choç nie ma t∏umu ch´tnych,
wyglàda na to, ˝e zapowiadany tydzieƒ wczeÊniej rodzinny
obóz narciarski dojdzie jednak
do skutku. B´dzie jedna modyfikacja: nie jedziemy autokarem,
uczestnicy b´dà musieli dojechaç w∏asnymi samochodami, za to na miejscu b´dziemy korzystali z wynaj´tego busa (na dojazdy na stoki).
Noclegi, tak jak zapowiadaliÊmy, w pensjonacie
„Litworówka” w Poroninie. W zwiàzku z rezygnacjà z dojazdu autokarem obni˝y si´ cena
obozu do kwoty ok. 900 z∏ dla m∏odzie˝y i doros∏ych, 800 z∏ dla dzieci 3–12 lat i 150 z∏ dla dzieci 2–3 lata (je˝d˝àcych na nartach). Uwaga! Ce-

AktualnoÊci z KS Weso∏a
Jesieƒ i zima 2013/2014
w Klubie Sportowym Weso∏a to czas wielu turniejów, nie tylko pi∏karskich.
W dniu 27 paêdziernika
w Szkole Podstawowej nr 173 odby∏ si´ otwarty
turniej tenisa sto∏owego, zorganizowany przez
nasz klub. Zawodników, rozgrywajàcych pojedynki
w dwóch kategoriach wiekowych: 7–9 lat oraz
10–12 lat, dopingowali rodzice i rodzeƒstwo. Zwyci´zcà w starszej kategorii zosta∏ Wojtek Mazurek,
trenujàcy w KS Weso∏a pi∏k´ no˝nà. W m∏odszej
kategorii triumfowa∏a Karolina Piasecka.
Po zakoƒczeniu zmagaƒ w tych dwóch kategoriach dla ch´tnych rozegrany zosta∏ turniej w kategorii Open, w którym startowaç mogli wszyscy
ch´tni. Emocje by∏y bardzo du˝e, gdy˝ zdarza∏y si´
rodzinne pojedynki. Zwyci´zcà zosta∏ Pawe∏ Skulski,
który dopingowa∏ wczeÊniej swoich dwóch synów.

Coroczny cykl halowych turniejów pi∏karskich
Weso∏a Indoor Cup (jest to ju˝ V edycja) roz∏o˝ony jest w tym roku a˝ na cztery miesiàce. Rozpoczynamy 30 listopada turniejem rocznika 2002,
a koƒczymy 2 lutego 2014 r. turniejem rocznika
1999. W sumie odb´dzie si´ 8 turniejów halowych
dla praktycznie wszystkich roczników trenujàcych
w KS Weso∏a. Jest to dla naszego klubu olbrzymie
przedsi´wzi´cie organizacyjne. Mamy jednak nadziej´, ˝e dzi´ki pomocy trenerów, kierowników,
a przede wszystkim rodziców naszych zawodników jak co roku uczestnicy naszych turniejów wyjadà zadowoleni i wrócà do nas w kolejnym roku.
Na poczàtku grudnia rozegrany zostanie równie˝ otwarty turniej szachowy, z którego relacja
uka˝e si´ w kolejnym numerze.

na nie obejmuje skipassów.
Wi´cej informacji b´dzie podanych na stronie
naszego Ko∏a www.pttkwesola.pl w po∏owie
grudnia, jednak osoby zainteresowane mogà
zg∏aszaç si´ ju˝ dziÊ, tak˝e za poÊrednictwem
powy˝szej strony.
Uwaga! Wyjazd nie jest obozem m∏odzie˝owym, dzieci mogà w nim uczestniczyç wy∏àcznie
pod opiekà rodziców lub opiekunów.
Przypominamy tak˝e, ˝e w dniach 12–15 grudnia br., tak˝e w „Litworówce”, organizujemy „Narciarski weekend”, nieco krótszy wyjazd narciarski.
Jego szczegó∏y opisaliÊmy w paêdziernikowym numerze „WS”, sà tak˝e dost´pne na naszej stronie
internetowej www.pttkwesola.pl, za której poÊrednictwem mo˝na si´ na niego zapisywaç.
Serdecznie zapraszamy.

I Rodzinny Turniej
Halowy Pi∏ki No˝nej

EKOGROSZEK
WORKOWANY, Z DOWOZEM
Tel. 605-297-200
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Jaspisowej), nawierzchnia z kostki betonowej,
chodniki i oÊwietlenie. Termin zakoƒczenia prac
jest wyznaczony na 30 czerwca 2014 r.
Na budow´ ulic bocznych od Jaspisowej na razie
na rok 2014 jest przeznaczona symboliczna kwota
300 tys. z∏. Trwajà jednak rozmowy z w∏adzami
miasta nt. zwi´kszenia Êrodków inwestycyjnych dla
naszej dzielnicy m.in. na ten cel. Niestety na ostateczne rozstrzygni´cia w tej sprawie trzeba b´dzie
jeszcze troch´ poczekaç, choç bez wàtpienia czas,
kiedy mieszkaƒcy tego rejonu b´dà mogli w cywilizowany sposób dostaç si´ do swoich domów, jest
ju˝ coraz bli˝szy.
Marcin J´drzejewski

Anna Ksi´˝opolska
KS Weso∏a

Akademia Pi∏karska „Victoria” zaprasza na
I Rodzinny Turniej Halowy Pi∏ki No˝nej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Weso∏a w sobot´
14.12.2103 r. o godz. 9.00 do hali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej
nr 353 (ul. Cieplarniana 23, Stara Mi∏osna).
Zawody odb´dà si´ w formule: dru˝yny
po 6 osób, w tym 2 doros∏ych i 4 dzieci, czas
gry: 2 x 7 minut, fazy: grupowa, pucharowa,
mecz o trzecie miejsce i fina∏. W przerwach
odb´dà si´ konkursy pi∏karskie z nagrodami.
Serdecznie zapraszamy do kibicowania!
Akademia Pi∏karska „Victoria”

Katarzyna Szaszkiewicz

Szybka pożyczka do 7000 zł!
Równe raty, bez ukrytych opłat.

Provident Polska S.A. 600 400 288
(taryfa wg opłat operatora)
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III Turniej szachowy
Grand Prix SP 353 rozegrany
■
■
■

W sobot´ 23 listopada w SP 353 zosta∏ rozegrany III Turniej Szachowy z edycji Grand Prix.
Dla m∏odych szachistów zawody by∏y okazjà do
wspania∏ej rywalizacji, jak równie˝ sprawdzianem
przed Dru˝ynowymi Mistrzostwami Mazowsza
Szkó∏ Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, które odb´dà si´ ju˝ niebawem, 7
grudnia 2013 r., w hali sportowej przy Gimnazjum
nr 119. III Turniej Szachowy Grand Prix SP 353 zorganizowa∏ Uczniowski Klub Sportowy „Gambit”
– Weso∏a oraz Szko∏a Podstawowa nr 353.
Rozegrano 7 partii systemem szwajcarskim po
15 minut dla zawodnika, w których najlepszymi
okazali si´:

I miejsce – Krystian Furmaƒski, MKS Polonia
Warszawa (6,0 pkt.)
II miejsce – Ryszard Ptak (6,0 pkt.)
III miejsce – Maciej Solnicki (5,5 pkt)

W kategoriach rankingowych najlepszymi
zostali:
■ III kategoria szachowa – Maciej Groszyk, UKS
„Gambit” – Weso∏a (5,0 pkt.)
■ IV kategoria szachowa – Rados∏aw Ptak
(4,5 pkt.)
■ V kategoria szachowa
– Arden Kost, Ksz Polonia Warszawa (3,0 pkt.)

Teresa Osypiuk

Najlepszym zawodnikiem bez kategorii szachowej zosta∏ Wojciech
Lechowski, UKS „Gam-

Sportteam – wyp∏ywamy z Weso∏ej
11 listopada na p∏ywalni OSiR w Aninie odby∏y
si´ zawody p∏ywackie pod patronatem Burmistrza
Dzielnicy Wawer. Nasi wychowankowie wp∏yn´li
na podium! Reprezentacja sekcji p∏ywackiej klubu
Sportteam oraz Dwuj´zycznej Szko∏y Podstawowej nr 1 w Weso∏ej zdoby∏a 14 medali!

bit” – Weso∏a, uczeƒ SP 174 (5,0 pkt).
Na zakoƒczenie III Turnieju Szachowego
z edycji Grand Prix SP 353 Wicedyrektor Szko∏y
Mariola Wróblewska mia∏a przyjemnoÊç wr´czyç
nagrody zawodnikom, którzy osiàgn´li najlepsze
wyniki w poszczególnych kategoriach.
Do zobaczenia na kolejnych rozgrywkach.

W roczniku 2003 wÊród dziewczynek na dystansie 50 m stylem klasycznym nasze zawodniczki zdoby∏y: Gabrysia Miko∏ajczyk z∏oty i Justyna S∏awiƒska srebrny medal, a w stylu dowolnym Gabrysia wywalczy∏a srebro, a Justyna bràz.
Równie udanymi startami mo˝emy si´ pochwaliç w roczniku 2004 – Alicja Fiedorowicz
zdoby∏a z∏oto w stylu dowolnym i srebro
w grzbiecie, Liwia Sadoch srebro w stylu klasycznym i Marysia Zalewska bràz w grzbiecie.
S∏owa uznania nale˝à si´ równie˝ Kamili Nowakowskiej, która mimo silnej obsady w swoich
konkurencjach do koƒca dzielnie walczy∏a, oraz

Sebastianowi Malky, który wystartowa∏ ze starszym rocznikiem z uwagi na brak swojej kategorii wiekowej.
15 grudnia w Weso∏ej najbli˝sze zawody, Mistrzostwa Wesolandii – zapowiadamy medalowà
powtórk´, mocno trenujemy – dopingujcie nas!
Pragniemy serdecznie podzi´kowaç Dyrekcji
i Rodzicom Dwuj´zycznej Szko∏y Podstawowej
nr 1 w Weso∏ej za p∏ywackie zaanga˝owanie,
a Sportteamowym klubowiczom za stuprocentowà aktywnoÊç!
Zdj´cia naszych medalistów znajdà Paƒstwo
na www.sportteam.pl oraz na Facebooku, fan
page: Sprtteam Zdrowy Styl – zapraszamy!

Trener Tomasz Urbanek

Na co dzieƒ m∏odzi trenujà pod okiem trenerów UKS Sportteam Weso∏a – klubu, który posiada licencj´ Polskiego Zwiàzku P∏ywackiego oraz
kadr´ w stopniach trenerów I i II klasy.
Udzia∏ w zawodach organizowanych w Wawrze by∏ dla wielu naszych podopiecznych pierwszym powa˝nym startem. Emocji nie brakowa∏o,
a w wodzie by∏o równie goràco jak na trybunach
wÊród kibicujàcych rodziców.
W roczniku 2002 w stylu klasycznym triumfowa∏a Julia Pieklik, która w drugim starcie – styl
dowolny – osiàgn´∏a drugi czas i medal srebrny.
WÊród ch∏opców – w tej samej konkurencji, ale
rocznik m∏odszy – z∏oty medal wywalczy∏ Dominik Malky, który nast´pnie zdoby∏ srebro na dystansie 50 m stylem dowolnym, ulegajàc o 0,98
s równie˝ reprezentantowi naszej sekcji Tymkowi Goêdzikowi. Tymek pop∏ynà∏ tak˝e 50 m stylem grzbietowym, w którym równie˝ wskoczy∏
na podium – tym razem na miejsce 3.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Powrót w wielkim stylu
Nick Cave
and the Bad Seeds,
„Push the Sky Away”
Na powrót The Bad Seeds
czeka∏am od minuty, kiedy
og∏osili, ˝e czas si´ rozstaç.
Czytajàcy mój dzia∏ od dawna
na pewno pami´tajà mojà recenzj´ „Murder Ballads” sprzed kilku lat, co mo˝e
tylko potwierdzaç moje ustawiczne zachwycanie
si´ tà formacjà. A przede wszystkim jej niesamowicie utalentowanym liderem, Nickiem Cave’em. Ka˝dy powrót ulubionego zespo∏u to obawy. Zw∏aszcza, ˝e w mi´dzyczasie The Bad Seeds opuÊcili jedni z ich najwa˝niejszych muzyków – Blixa Bargeld
i Mick Harvey. Jednak nie by∏o si´ czego baç – album „Push the Sky Away” nie móg∏by byç lepszy.
„Push the Sky Away” jest niczym mieszanka The
Bad Seeds z ich dawnych lat (kiedy, jak to mówià fani, ka˝dy album mia∏ liczb´ ofiar) z dodatkowymi nowoÊciami. Tak wi´c mamy Nicka, który tak jak dawniej opowiada nam ró˝ne historyjki, wracajàc do
swojej sprawdzonej techniki narracji (zanim jeszcze
zwróci∏ si´ w stron´ osobistych przemyÊleƒ znanych
chocia˝by z dzie∏a, jakim jest „The Boatman’s Call”),
ale z drugiej strony album jest prawie ca∏kiem pozbawiony gitary, co dla Bad Seeds jest doÊç nietypowe.

Jak mówi sam Cave, sta∏o si´
tak, poniewa˝ odejÊcie gitarzysty (a w∏aÊciwie dwóch gitarzystów) pozostawi∏o w zespole
„dziur´ w kszta∏cie gitary”, która
powinna pozostaç dziurà i daç
wybrzmieç pozosta∏ym instrumentom. I zaiste wybrzmiewajà w niesamowity sposób i w du˝ej iloÊci. Znowu wracamy równie˝ do klimatycznych, skomplikowanych kompozycji, znanych
nam niemal˝e ze wszystkich albumów Z∏ych Nasion.
Niski g∏os Cave’a przeszed∏ pewne zmiany (nie da si´
ukryç – nie b´dzie m∏odnia∏), ale nadal s∏ucha si´ go
niczym balsamu dla uszu (Cave twierdzi, ˝e dopiero
teraz s∏ucha w∏asnego wokalu z przyjemnoÊcià). Na
wi´kszoÊci albumu pozostaje w melancholijnej, spokojnej stylistyce, dobrej na wieczory we dwoje bàdê
nocne spacery w deszczu (ja najcz´Êciej s∏ucham go
nocà na rowerze), jednakowo˝ utwory te wykonywane na ˝ywo (zw∏aszcza „Jubilee Street”) nabierajà
nowej, zwierz´cej energii. Album jest raczej stonowany, ale nie brakuje mu bardziej agresywnych bàdê
majestatycznych elementów. Muzyka to majstersztyk
w ka˝dym calu. Trudno tu wybraç najlepszy utwór,
ale osobiÊcie postawi∏abym na zamykajàcy album
kawa∏ek o tym samym tytule – „Push the Sky Away”.
JeÊli chodzi o warstw´ tekstowà, to tak jak ju˝
wspomnia∏am, Cave wraca do snucia opowieÊci.

Takich jak historia syren
w „Mermaids” czy te˝ pewnej
prostytutki w „Jubilee Street”,
bàdê poszukujàcego dowodu
na istnienie Boga m´˝czyzny
z „Higgs Boson Blues”. Nie
brakuje jednak osobistych
przemyÊleƒ, takich jak opis
prze˝yç autora w „Finishing
Jubilee Street”. Zresztà jak Cave wspomnia∏ w jednym z wywiadów – niezale˝nie od tego,
czy jego utwór jest o kimÊ innym, czy o nim samym, zawsze poniekàd opowiada o twórcy.
Podsumowa∏abym ten krà˝ek jako po∏àczenie
muzycznej stylistyki znanej z melancholijnego „The
Boatman’s Call” z narracjà i tekstami z albumów takich jak „Murder Ballads” bàdê „Henry’s Dream”.
Jest spokojnie i balladowo, czasami mo˝na si´ nawet delikatnie pobujaç, jednak pazur tej muzyki
ukrywa si´ pod warstwami tego pozornego spokoju i czasami daje si´ zauwa˝yç dopiero po wnikliwym ws∏uchaniu, kiedy wreszcie odkrywamy, co
w tym takiego niepokojàcego. Poza tym jest to jedna z tych p∏yt, której nie polecam w trybie „shuffle”
bàdê dodawania pojedynczych utworów z niej do
innych playlist. Jest to skoƒczone dzie∏o, którego
nale˝y s∏uchaç w ca∏oÊci, od pierwszej do ostatniej
nuty. Ostatniej, przy której zwykle jestem bliska
uronienia ∏zy podczas s∏uchania koƒcowej ballady.

Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

W co si´ ubraç na Êwi´ta i na Sylwestra?
Co na prezent? – propozycje Outletu Izarro

Tekst sponsorowany

Coraz bli˝ej Êwi´ta! Pomi´dzy pracà a sprzàtaniem, gotowaniem, pieczeniem trzeba zrobiç
zakupy-PREZENTY! I jeszcze przygotowaç odpowiedni strój na t´ szczególnà okazj´, jakà sà
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia... aha, jeszcze na Wigili´ organizowanà w pracy, no i na Sylwestra!

Kremowa sukienka APART 725 Z¸ 249 Z¸
D∏uga suknia HEINE 542 Z¸ 299 Z¸
Koktajlowa suknia
PATRIZIA DINI 396 Z¸ 199 Z¸
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Najwa˝niejsze – zachowaç spokój! Po co marnowaç czas, stojàc w korkach? Outlet Izarro jest
tu˝ obok, w samym centrum Twojej dzielnicy! Tu
znajdziesz mnóstwo pomys∏ów na Êwiàteczne
prezenty – niepowtarzalne, oryginalne i w przyst´pnej cenie. Specjalnie
dla Ciebie sprowadziliÊmy
przytulne swetry, ciep∏e
tuniki, eleganckie bluzki i sukienki, modne torebki, kolorowe szale, kominy...
Zobacz, co mo˝na upolowaç w Outlecie
Izarro. Ka˝dà kobiet´ ucieszy moherowy sweterek w modnym kolorze cappuccino duƒskiej
firmy Friendtex za 89 z∏ albo we∏niana tunika
Best Connection za 115 z∏. Dla aktywnej
dziewczyny idealnym prezentem b´dzie bluza
Esprit za jedyne 49 z∏ albo Kangaroos za
115 z∏. Nie znasz rozmiaru osoby, którà chcesz

Puchaty sweter
FRIENDTEX 290 Z¸ 99 Z¸
Buty TAMARIS 180 Z¸ 125 Z¸
Skórzana torba 645 Z¸ 299 Z¸
Szal-ponczo TIF & TIFFY 59 Z¸
obdarowaç? To proste: skórzana w∏oska torba za
289 z∏ albo – w jeszcze bardziej przyst´pnej cenie – ze
skóry ekologicznej, ju˝ od
89 z∏. A mo˝e szal za 45 z∏?
W Outlecie Izarro znajdziesz równie˝ pomys∏ na strój Êwiàteczny oraz sylwestrowy. Na
domowe przyj´cie, ale i na imprez´ firmowà
klasyczna ma∏a czarna – od 115 z∏, na wielki
bal – d∏uga suknia Heine albo innych firm:
Apart, Laura Scott, Ashley Brooke...
Jest w czym wybieraç! A zaoszcz´dzony
czas mo˝esz przeznaczyç dla bliskich.
Zapraszamy!

Warszawa-Weso∏a, ul. Trakt Brzeski 29
pon.–pt. 1100–1900, sob. 1000–1400

PARKING NA TY¸ACH SKLEPU
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SKLEP

OBUWNICZY
w Starej Miłosnej

ul. Jana Pawła II 23, lok. A-3
05-077 Warszawa-Wesoła

15%

Z okazji 10-lecia sklepu

RABATU

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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mi Polski i Armià Radzieckà.
Szeregi dywizji stanowili os∏abieni i s∏abo wyszkoleni
wi´êniowie ∏agrów, którzy
nie zdo∏ali dotrzeç do Armii
Andersa, a w formowanym
przez Berlinga wojsku widzieli jedynà drog´ powrotu do Ojczyzny.
Dopiero po transformacji
ustrojowej krytycznie oceniono b∏´dy, jakie zosta∏y
pope∏nione podczas walki
i które doprowadzi∏y do ogromnych strat w ludziach – poleg∏o 23% stanu Dywizji.

W Bibliotece Publicznej...
Gramy Literatur´:
„Krokodyl Olbrzymi” Roalda Dahla
Krokodyl Olbrzymi to najbardziej ˝ar∏oczne
zwierz´ ze wszystkich stworzeƒ ˝yjàcych
w d˝ungli, a nade wszystko uwielbia jeÊç dzieci.
Ta przera˝ajàca i pe∏na humoru fabu∏a to sprawka znanego na ca∏ym Êwiecie brytyjskiego pisarza Roalda Dahla. Na muzyczne spotkanie z jego
ksià˝kà zaprosiliÊmy dzieci z klas pierwszych.
Audycj´ „Gramy Literatur´” (29.10.2013) animowa∏a Marcelina Sowa, a w Êwiat d˝ungli wprowadzi∏a dzieci muzyka Moniki Szuliƒskiej na instrumentach perkusyjnych. Zaskoczenie by∏o ogromne,
˝e b´bny, talerze, trójkàt czy marakasy mogà wyczarowaç tyle ró˝nych dêwi´ków, emocji i kolorów.

Spotkanie o Zygmuncie Berlingu
Listopadowe spotkanie (14.11.2013) z cyklu
„Otwarte Lekcje Historii” poÊwi´cone by∏o gen.
Zygmuntowi Berlingowi – dowódcy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki i pierwszej bitwie
stoczonej przez t´ formacj´. Historyk Leszek Rysak
przedstawi∏ przebieg bitwy pod Lenino, która rozegra∏a si´ 12–13 X 1943 roku i przez lata by∏a
symbolem braterstwa broni mi´dzy si∏ami zbrojny-

Kàcik bibliofila
S¸ONECZNA
DOLINA
Stefan Darda
Klasyczna powieÊç
grozy polskiego pisarza Stefana Dardy.
S∏oneczna Dolina to
pierwsza z trzech cz´Êci cyklu pt. „Czarny
Wygon”. „Dla rezygnujàcego z pracy dziennikarza mo˝e to byç ostatnia ju˝ misja, ostatnia podro˝ w poszukiwaniu materia∏ów do
reporta˝u. Nieoczekiwanie ca∏a sprawa zaczyna si´ komplikowaç. Sielskie Roztocze nagle pokazuje pazury, a pi´kna z pozoru dolina okazuje si´ skrywaç straszliwe tajemnice”
– tak wprowadza nas w mroczny klimat powieÊci Andrzej Pilipiuk, który pozostaje pod
wielkim urokiem pisarstwa Dardy. I rzeczywiÊcie talent i umiej´tnoÊç budowania nastroju, oraz zaskakujàce pomys∏y to niewàtpliwe
atuty tego pisarza. Trzymajàca od pierwszych
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Ania Broda w Weso∏ej
W wietrzny poranek (15.11.2013) odwiedzi∏a
weso∏owskà bibliotek´ wokalistka i kompozytorka
Ania Broda. Nasz goÊç przyby∏ na spotkanie
z przedszkolakami z dwiema ogromnymi walizkami pe∏nymi instrumentów, najciekawszymi spoÊród
nich by∏y cymba∏y – stary instrument strunowy.
Ania opowiada∏a o swoich ukochanych cymba∏ach,
o piosenkach, które wymyÊla dla dzieci do s∏ów
znanych polskich poetów dla dzieci – Danuty Wawi∏ow, Natalii Usenko, Doroty Gellner, nast´pnie
zagra∏a pi´kny utwór o wietrze pochodzàcy z p∏yty
„A ja nie chc´ spaç”. Podczas spotkania przedszkolaki wspólnie z naszym goÊciem stworzy∏y zespó∏
muzyczny i wymyÊli∏y nowà piosenk´ z „wàtkiem
stra˝ackim”. Dzieci gra∏y, taƒczy∏y, a na koniec
– ka˝dy móg∏ zagraç na tajemniczych cymba∏ach.

60. urodziny Biblioteki
Zapraszamy wszystkich mi∏oÊników ksià˝ek
i biblioteki na jubileuszowy wieczór naszej weso∏owskiej ksià˝nicy. 60. urodziny Biblioteki Pustronic w napi´ciu akcja osadzona jest do tego bardzo mocno w polskich realiach.
Znakomita literatura na miar´ samego Stephena Kinga. Polecam!

***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1.
2.
3.
4.
5.

Darda S. – S∏oneczna Dolina
K´dzierski M. – Do domu by∏o daleko
Moyes J. – Zanim si´ pojawi∏eÊ
MyÊliwski W. – Ostatnie rozdanie
Czy˝owa J. – Czas kobiet

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1.
2.
3.
4.
5.

Ferri I-Y. – Asteriks u Piktów
Stanecka Z. – Basia i moda
Peet B. – Brunatny brutal Borys
Widmark M. – Tajemnica p∏ywalni
Beaumont E. – Dzieje biblijne

Literatura popularnonaukowa:
1. Trepp L. – ˚ydzi: naród, historia, religia
2. Ksià˝ek M. – Jakuck: s∏ownik miejsca
3. Cenckiewicz S. – Wa∏´sa: cz∏owiek
z teczki

Iza Zych

blicznej w Dzielnicy Weso∏a b´dziemy Êwi´towaç 11 grudnia 2013 o godz. 18.00 w Bibliotece G∏ównej (ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31).
W programie:
• Rozstrzygni´cie konkursu na „Ekslibris Biblioteki”,
• Otwarcie wystawy
ponad 180 ekslibrisów konkursowych
z 15 krajów Êwiata (wystawa b´dzie czynna
do 10 stycznia 2014),
• Koncert Klaudii Milczarczyk – m∏odej weso∏owskiej wokalistki z akompaniamentem gitarowym Romana Sadowskiego.
Serdecznie zapraszamy!

Beata Zowczak
Justyna Kwiatkowska

PrzedÊwiàteczne
zwyci´stwa
Jury tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pocztówka do Âw. Miko∏aja”
by∏o bardzo szczodre dla dzieci z naszej dzielnicy. W konkursie wzi´∏o udzia∏ 2267 prac z terenu ca∏ej Polski. Nagrodzono lub wyró˝niono a˝
5 osób z Weso∏ej, które sà uczestnikami prowadzonych przeze mnie zaj´ç artystycznych. W kategorii 5–6 lat III miejsce zaj´∏a Wiktoria Zalewska lat 6, wyró˝nienie Nina Felisiak lat 6 – obie
dziewczynki z SP 353. W kategorii 7–9 lat zosta∏a wyró˝niona praca Michaliny Stopczyƒskiej
z SP 171. W kategorii 10–13 lat wyró˝nienia
otrzyma∏y: Saskia van den Bercken lat 12 oraz
Gabriela Kaszubowska lat 12 z OÊrodka Kultury
w Weso∏ej. Wszystkim laureatom gratuluj´.
Wspomn´ tak˝e o laureatach wczeÊniejszego
ogólnopolskiego konkursu „Pocztówka z wakacji”, którego rozstrzygni´cie by∏o pod koniec
paêdziernika. I miejsce zaj´∏a Julka Paderewska
lat 6, a II miejsce – Ala Zganiacz lat 3 z Przedszkola RobuÊ.
Gra˝yna Bany
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Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Weso∏a w grudniu

Warszawa-Weso∏a, ul. Starzyƒskiego 21,
tel.: 22 773 55 99
wesolakultura@domkulturywesola.net

cja mazowieckiego konkursu na instrumentalne wykonanie kol´dy. Celem konkursu jest
stworzenie mo˝liwoÊci zaprezentowania
przez muzyków amatorów swoich umiej´tnoÊci wykonawczych oraz propagowanie kol´d
i pieÊni bo˝onarodzeniowych ró˝nych kultur
w brzmieniu instrumentalnym.

■ 8 grudnia (niedziela),
godz. 17.00

■ 15 grudnia (niedziela),
godz. 16.00

MI¸OÂå TO NIEBO NA ZIEMI – Koncert operetkowo-musicalowy w wykonaniu:
Jerzego Ostapiuka – bas, Beaty ˚elazek – sopran i Feliksa Ga∏eckiego – baryton. Akompaniament – Pawe∏ Rozbicki. Prowadzenie
– Teresa Siewierska.

KONCERT KOL¢D. W programie:
- wyst´p uczniów Prywatnej Szko∏y Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku,
- wyst´p SWINGIN’ WAVES z koncertem
JAZZY KOL¢DY. Sk∏ad zespo∏u: Magda Jab∏oƒska – wokal, ¸ukasz Kielczyk
– piano, Jakub Kaleta – saksofon, Robert
Maciejewski – bass.
- kol´dy amerykaƒskie w wykonaniu zespo∏u

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

■ 14 grudnia (sobota),
godz. 14.00

HEJ KOL¢DA, KOL¢DA – XXIII edy-

OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH

„POGODNA”
FILIA OÂRODKA KULTURY W DZIELNICY WESO¸A

os. Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25,
05-077 Warszawa, tel. 22 427 37 74
pogodna@domkulturywesola.net
■

7 grudnia (sobota),
godz. 11.00
WESO¸Y SUPERBOHATER – rozstrzygni´cie konkursu plastycznego i warsztaty artystyczne dla dzieci.

godz. 17.00 – NA BEZDRO˚ACH
KAUKAZU – ARMENIA I GRUZJA.
Pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y Anny
i Marcina Szymczaków.
■ 13 grudnia (piàtek),
godz. 10.50

„ROZMOWY NA CZTERY G¸OSY” –
koncert z cyklu „Filharmonia Narodowa dla

dzieci”. Przedstawiciele ró˝nych
rodzin instrumentów b´dà rozmawiaç ze sobà na dwa, trzy
i cztery g∏osy.
■ 15 grudnia (niedziela),
godz. 14.00–18.00

ÂWIÑTECZNY KIERMASZ
R¢KODZIE¸A. Zapraszamy
tych, którzy szukajà oryginalnych
prezentów Êwiàtecznych!

PORADY,
●

CYWILNE (SPADKI, ZASIEDZENIA, NIERUCHOMOÂCI)

●

RODZINNE , ROZWODY

●

ADMINISTRACYJNE

Tel.

22 745-55-00, 602-22-69-64

adw.konaszewska@wp.pl
www.kancelaria-konaszewska.waw.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

KONCERT ÂWIÑTECZNY W WYKONANIU ZBIGNIEWA WODECKIEGO.
Organizatorzy: Dzielnica Weso∏a m.st. Warszawy, OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy, Parafia Âwi´tego Hieronima.
Miejsce: Parafia Âwi´tego Hieronima, ul.
Rumiankowa 2.

Filia OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a
zaprasza 21 grudnia (sobota) o 17.00
na koncert kol´d w wykonaniu
uczniów szko∏y muzyki rozrywkowej
w Starej Mi∏oÊnie. B´dzie to pierwszy
wyst´p uczniów tej szko∏y przed publicznoÊcià. Zapraszamy do „Pogodnej” (ul. Jana Paw∏a II 25, I pi´tro).

OPOWIEÂå WIGILIJNA – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru Echooo.
Pi´kna, klasyczna baÊƒ autorstwa Karola
Dickensa o tym, jakà radoÊç daje pomaganie
innym i ˝e zawsze jest czas, by zmieniç si´ na
lepsze. OpowieÊç w nastroju Êwiàtecznym
z pi´knà muzykà, w której rzeczywistoÊç miesza si´ ze Êwiatem nierzeczywistym. To historia szalenie uniwersalna, do której warto
wracaç, kiedy za oknem pada Ênieg, a ludzie
w poÊpiechu szukajà prezentów.

SPRAWY SÑDOWE :

■ 26 grudnia (czwartek),
godz. 18.50

Koncert kol´d w ODT „Pogodna”

godz. 16.00

KANCELARIA ADWOKACKA

w sk∏adzie: Karol Marcinkowski – skrzypce, Beata Kozyra – skrzypce, Aleksandra
Myczkowska – skrzypce, Paulina Synoradzka – altówka, Pawe∏ Sota – saksofon,
Ula Sota – fortepian, Robert Maciejewski –
gitara basowa, ¸ukasz Pietraszewski – perkusja, ¸ukasz St´pniak – wokal.
Organizatorzy: Fundacja ADD ARTES
FUNDATIO i OÊrodek Kultury w Dzielnicy
Weso∏a m. st. Warszawy.

■ 19 grudnia (czwartek),
godz. 19.00
WESO¸A – CZER¡ I BIEL. Roz-

strzygni´cie konkursu fotograficznego oraz
wystawa prac. Honorowy patronat: Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy –
Pan Edward K∏os.

OK Weso∏a
MATERIA¸Y ORGANIZATORÓW.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany
terminów (w tym odwo∏anie) wydarzeƒ dokonane
po opublikowaniu powy˝szego programu imprez.

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
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Kulinarny klejnot
S∏owem „brant” w XVII wieku okreÊlano wyjàtkowo cenny klejnot. I taki w∏aÊnie
klejnot pojawi∏ si´ wÊród lasów przy Szosie Lubelskiej. Przestronny, ekskluzywny
Hotel Brant, bo o nim tu mowa, jest usytuowany na wyciàgni´cie r´ki od Weso∏ej,
konkretnie w Majdanie, przy ul. Równej 20 (gmina Wiàzowna). „Brant” jest symbolem jakoÊci, i zgodnie z tym obiekt ten jest wyjàtkowy – z pe∏nym zapleczem niezb´dnym do przyj´cia goÊci biznesowych, indywidualnych oraz pobytów rodzinnych. W swojej ofercie Hotel posiada 60 przestronnych, klimatyzowanych pokoi
(do 125 miejsc noclegowych) oraz stref´ relaksu z saunà suchà, pokojem çwiczeƒ
i szerokà ofertà masa˝y. Centrum konferencyjno-bankietowe oferuje 4 komfortowe sale o ∏àcznej powierzchni 580 m2. Warto podkreÊliç, ˝e tak˝e dla nas, mieszkaƒców okolicy Hotelu Brant, ma on godne uwagi propozycje.
Jest to przede wszystkim restauracja,
która pod okiem ¸ukasza Konika umiej´tnie
i z wyczuciem ∏àczy najnowsze kulinarne
trendy z tradycyjnymi polskimi przepisami.
¸ukasz Konik to cz∏onek elitarnej Fundacji
Klubu Szefów Kuchni zrzeszajàcej 26 najzdolniejszych polskich szefów kuchni. Prezentuje kuchni´ lekkà, oryginalnà, ciekawie ∏àczàcà smaki. Posi∏ki bazujà na zdrowych, naturalnych produktach, sà gotowane w niskich
temperaturach, sma˝one na wodzie i zawsze
ciekawie podane. JeÊli nie mieli jeszcze Paƒstwo do czynienia z kuchnià molekularnà, to
w∏aÊnie tutaj mo˝na jà znaleêç. Dziczyzna,
grzyby, warzywa wprost z okolicznych

12

plantacji, wyselekcjonowane rodzaje i gatunki naturalnych i ekologicznych produktów,
sezonowe smaki... to kwintesencja kuchni
Brant Hotelu. Tych z Paƒstwa, którzy dadzà
si´ uwieÊç magii specja∏ów marki Brant
i chcieliby zakosztowaç jeszcze g∏´bszych doznaƒ kulinarnych, restauracja serdecznie zaprasza do udzia∏u w warsztatach kucharskich, wieczorach tematycznych i rozmaitych
degustacjach.
Hotel Brant jest te˝ idealnym miejscem na
wszelkie imprezy okolicznoÊciowe. Sale
o ró˝nych wymiarach pozwalajà zorganizowaç tu zarówno ma∏e imprezy rodzinne, spotkania firmowe, jak
i du˝e bankiety, studniówki i wesela. SpecjaliÊci z Hotelu Brant
pomogà
Paƒstwu
w doborze odpowiedniego
menu,
scenariusza przyj´cia
czy tematu przewodniego imprezy. Wydarzeniu mogà towarzyszyç dodatkowe
atrakcje, np. pokazy
i warsztaty barmaƒskie, live cooking czy
pokazy artystyczne.
Zbli˝a si´ doskona∏a

okazja, aby sprawdziç, jak dobrze mo˝na si´
bawiç na eventach organizowanych przez
Hotel Brant – Sylwester 2013/14. Tegoroczna propozycja to bal sylwestrowy pn.: „Eksperyment”, a jej szczegó∏y znajdà Paƒstwo na
sàsiedniej stronie.
Wspania∏ym uzupe∏nieniem zaplecza imprez okolicznoÊciowych jest du˝a altana
grillowa i rozleg∏y teren wokó∏ niej, na którym mo˝liwe jest... praktycznie wszystko:
grill, ognisko, team building na Êwie˝ym powietrzu, koncert plenerowy, przyj´cie weselne
i wszelkie inne pomys∏y, na które w∏aÊciciele
Hotelu Brant sà zawsze otwarci.
Z otwartymi ramionami sà tu tak˝e witane
dzieci. Specjalnie dla nich stworzony zosta∏
kàcik zabaw, w którym animatorki prowadzà
liczne zaj´cia tematyczne, np. origami czy
plenerowe zabawy wodà w okresie letnim.
Gdy tylko roztopià si´ ostatnie Êniegi nadchodzàcej zimy, na terenie przy Hotelu Brant wybudowany zostanie plac zabaw dla tych najm∏odszych goÊci.
JeÊli nie majà Paƒstwo jeszcze planów na
niedzielne popo∏udnie, zach´camy do zaplanowania rodzinnego obiadu w Hotelu
Brant. Ekskluzywnie, smacznie i w serdecznej
atmosferze, a przy tym za niewygórowanà
cen´ (jedynie 49 z∏ za osob´) – warto w∏aÊnie
w ten sposób sp´dziç wolny dzieƒ przed powrotem do bieganiny dnia powszedniego.
Hanna Kowalska

Brant Hotel & Restaurant
ul. Równa 20, Majdan
05-462 Wiàzowna
www.branthotel.pl
tel.: (22) 789-00-10
e-mail: recepcja@branthotel.pl
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„Jak d∏ugo w sercach naszych”
– udany debiut festiwalowy
W sobot´ 9 listopada o godzinie 13.30 w Gimnazjum nr 119 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Weso∏ej rozpocz´∏a si´ pierwsza edycja
Warszawskiego Festiwalu PieÊni ˚o∏nierskoPatriotycznych „Jak d∏ugo w sercach naszych”.
Organizatorem wydarzenia by∏ OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy oraz
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy i Dyrekcja Gimnazjum nr 119.

Do konkursu w kategorii soliÊci/duety zg∏osi∏o si´
18 wykonawców, w kategorii chóry/zespo∏y zg∏oszeƒ by∏o 9.
Podczas konkursu jury w sk∏adzie: Anna Osmakowicz (wokalistka jazzowa i operowa), dr Dariusz
Zimnicki (wyk∏adowca Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, dyrygent) oraz Micha∏ Bia∏ecki (dyrygent) zdecydowa∏o o nagrodach
w obydwu kategoriach.
Zwyci´zcy konkursu nagrody odbierali z ràk zast´pców Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
panów Mariana Mahora i Krzysztofa Kacprzaka oraz
Dyrektora OÊrodka Kultury pana Edwarda Kalisza.
I miejsce w kategorii soliÊci/duety zdoby∏a Marta
T∏okiƒska, II miejsce zaj´∏a Gabriela Ko∏tuna,
a III – Monika Kisiel.

JeÊli lubisz Êpiewaç zapraszamy
Ci´ do chóru Cor Mariae!
Tutaj przemi∏o sp´dzisz czas na
wspólnym muzykowaniu, poznasz
fajnych ludzi w ró˝nym wieku i rozwiniesz swoje umiej´tnoÊci wokalne.
Dzia∏amy przy parafii przy pl. Szembeka, spotykamy si´ we wtorki
o 19.30 na plebanii. Aby do∏àczyç, po
prostu przyjdê na najbli˝szà prób´.
Nie jest wymagana znajomoÊç
nut ani wczeÊniejsze doÊwiadczenie
w Êpiewaniu w chórze.
Szczególnie serdecznie zapraszamy panów – tenory i basy, przybywajcie! :-)
Dyrygent i chórzyÊci
Piekarzewski, który po raz kolejny udowodni∏, ˝e
nagroda nie trafi∏a do niego przypadkowo.
Mamy nadziej´, ˝e Festiwal wpisze si´ w kalendarz imprez muzycznych i z roku na rok jego si∏a
b´dzie ros∏a.
Do du˝ego sukcesu poza organizatorami przyczynili si´ równie˝ sponsorzy i patroni medialni Festiwalu. Od OÊrodka Kultury przekazujemy serdecznie podzi´kowania dla Wojskowego Przedsi´biorstwa Handlowego za ufundowanie nagrody Grand
Prix i dla Piekarni – Cukierni Putka za ufundowanie
s∏odkiego pocz´stunku dla uczestników Festiwalu,
my zaÊ sk∏adamy ogromne gratulacje pracownikom
OÊrodka Kultury, dzi´ki którym Festiwal przygotowany zosta∏ na najwy˝szym poziomie.
Wszystkim laureatom i uczestnikom gratulujemy
odwagi udzia∏u i wygranych. Mamy nadziej´, ˝e za
rok ponownie us∏yszymy najpi´kniejsze pieÊni ˝o∏nierskie i patriotyczne w tak wspania∏ych wykonaniach.

Marta Frejtan

●

dywanów
● wyk∏adzin
tapicerki meblowej i samochodowej

PRANIE

●

W kategorii chóry/zespo∏y pierwsze miejsce
przypad∏o zespo∏owi M*A*T, na drugim miejscu
uplasowa∏ si´ chór Tonika, a miejsce trzecie
wywalczy∏ sobie dzieci´cy chór Bemolki.
Nagrod´ Grand Prix Festiwalu, ufundowanà
przez Wojskowe Przedsi´biorstwo Handlowe,
otrzyma∏ ¸ukasz Piekarzewski, który swoim
aktorskim wykonaniem utworu „Ró˝a i bez”
zachwyci∏ jurorów i publicznoÊç.
Nagrod´ dla najm∏odszego uczestnika Festiwalu –
Alicji Zawadzkiej – ufundowa∏ Wojskowy Instytut Wydawniczy, wydawca miesi´cznika „Polska Zbrojna”.
Po wszystkich przes∏uchaniach uczestników Festiwalu odby∏ si´ koncert galowy. Na scenie wystàpi∏a Orkiestra Wojskowa w Warszawie pod kierownictwem mjr. Artura Czereszewskiego. Solistami tego wieczoru byli Joanna Horodko – sopran i Piotr
Rafko – tenor. Orkiestra wykona∏a m.in. „PieÊƒ
o wodzu mi∏ym”, „U∏ani, u∏ani”, „Krakowiaczek”,
„PrzàÊniczka”, „Czerwone maki na Monte Casino”
i wiele innych wspania∏ych pieÊni, czym g∏´boko
poruszy∏a zebranà publicznoÊç.
Na zakoƒczenie I Warszawskiego Festiwalu PieÊni ˚o∏niersko-Patriotycznych „Jak d∏ugo w sercach
naszych” wystàpi∏ zdobywca Grand Prix, ¸ukasz

Âpiewaj z nami!

tel. 500-753-803
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Kàcik stylistki

MAKIJA˚
w pi´ciu krokach
Niewiarygodne, jak ten czas leci, dopiero co
pisa∏am o s∏oƒcu i wakacjach, a tu ju˝ Êwi´ta
za pasem, koniec roku i Sylwester. W bie˝àcym artykule postaram si´ w doÊç du˝ym skrócie napisaç, jak samodzielnie przeprowadziç
„ma∏à metamorfoz´”. Kobiety, które niech´tnie si´gajà po kosmetyki kolorowe, mo˝e tym
razem spróbujà i przekonajà si´, ˝e warto.
Takiej metamorfozie podda∏a si´ Magda.
W przypadku zadbanej skóry i symetrycznej
twarzy zadanie jest doÊç proste.
Krok 1. Makija˝ Magdy rozpocz´∏am od dok∏adnego oczyszczenia twarzy p∏ynem micelarnym oraz przetarcia twarzy tonikiem. Nast´pnie

1

2

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

nanios∏am krem nawil˝ajàcy oraz baz´ (fot. 1).
Krok 2. Na tak przygotowanà cer´ na∏o˝y∏am
fluid. Ewentualne mankamenty skóry zakry∏am
korektorem, a niewielkie przebarwienia pod oczami ukry∏am korektorem pod oczy. Ca∏oÊç delikatnie
utrwali∏am sypkim transparentnym pudrem.
Krok 3. Powiek´ ruchomà pokry∏am bardzo
cienkà warstewkà bazy pod cienie. Tu˝ przy nasadzie rz´s mi´kkà czarnà kredkà delikatnie podkreÊli∏am oczy. Nast´pnie nanios∏am na ca∏à powiek´ pastelowy jasny kolor opalizujàcych cieni. Rz´sy delikatnie wytuszowa∏am, a brwi wyczesa∏am.
Twarz wymodelowa∏am bronzerem i ró˝em. Na
usta po∏o˝y∏am cielistà pomadk´ i gotowe (fot. 2).
Krok 3. JeÊli lubisz ciut mocniejszy makija˝,
popatrz na fot. 3. W celu wzmocnienia makija˝u
na wczeÊniej po∏o˝onà przy rz´sach kredk´ nanios∏am ma∏ym p´dzelkiem ciemniejszy matowy
cieƒ, a na usta dodatkowo po∏o˝y∏am b∏yszczyk.
Krok 4. Na fot. 4 Magda ma zmienione uczesanie i kolorystyk´ ubioru, w niewielkim stopniu

3

4

zosta∏ tak˝e wzmocniony makija˝. Zewn´trzny
kàcik oka zosta∏ podkreÊlony ciemniejszym matowym cieniem, a zag∏´bienie oka cieniem cielistym, o ton ciemniejszym ni˝ skóra. Usta podkreÊlone ciut ciemniejszà pomadkà.
Krok 5. Ostatnia stylizacja Magdy to „look
z pazurem”. Oczy dodatkowo wzmocni∏am czarnym ˝elowym eyelinerem i po∏ówkami sztucznych rz´s. Na wczeÊniej po∏o˝onà pomadk´ nanios∏am odrobin´ b∏yszczyku. Ca∏oÊci dope∏ni∏y
dodatki, bluzeczka oraz fryzura.
W tym krótkim, z racji obj´toÊci mojej rubryki,
tekÊcie omówi∏am g∏ównie technik´, o doborze
kolorów napisz´ wkrótce.
Ze Êwiàtecznymi pozdrowieniami
Ma∏gorzata Grabczyƒska
wiza˝ystka, gosia@makeupart.pl
PS. Dzi´kuj´ Magdzie za udzia∏ w sesji.
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Podaruj na Êwi´ta
pi´knà przemian´
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Kontakt: tel. 22 763-20-90,
www.metamorfoza-spa.pl.

stoÊci, salon proponuje „Balsam dla duszy”,
w którym do wyboru mamy peeling czekoladowy, ˝urawinowy, kawowy, mleczny, marakuja, ananas lub lawenda oraz godzinny relaksujàcy masa˝ cia∏a. To jedynie kilka z proponowanych przez Metamorfoz´ pakietów
Êwiàtecznych z katalogu na grudzieƒ 2013.
Warto przy tej okazji wspomnieç równie˝,
˝e na okres przedsylwestrowy Metamorfoza
Day Spa przygotowa∏a pakiet „Sylwestrowy
zawrót g∏owy” obejmujàcy autorski manicure
„by MONIC” oraz nowoczesne i stylowe fryzury sylwestrowe. Dla ch´tnych jest równie˝

Marka Metamorfoza Day Spa
dynamicznie si´ rozwija, w przysz∏ym wydaniu opowiemy Paƒstwu
o kolejnych nowoÊciach, jakie nasz
weso∏owski salon ma dla swoich
klientów. Mo˝emy teraz jedynie
wspomnieç, ˝e salon ten otwiera
od stycznia w swoich wn´trzach
równie˝ Atelier Ubraƒ La Metamorphose skierowane do kobiet,
które pragnà luksusu, elegancji
i niepowtarzalnoÊci.
Jak twierdzà autorki i w∏aÊcicielki marki
Gawkowska & Szcz´sna: „Klasyka ubioru jest
wieczna, a po∏àczona ze szlachetnymi materia∏ami i odnowionà formà stroju sprawia, ˝e
ka˝da kobieta mo˝e na nowo odkryç siebie
i prze˝yç prawdziwà metamorfoz´”.
Jak widaç, salon ten lubi zaskakiwaç i pewnie jeszcze nie raz nas zaskoczy. Na pewno
warto zajrzeç do Metamorfozy Day Spa, je˝eli chcemy przeobraziç siebie zewn´trznie,
a dzi´ki temu odkryç w∏asne wn´trze.

Hanna Kowalska
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Tekst sponsorowany

Zbli˝ajà si´ Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia.
Wielu z nas rozpocz´∏o ju˝ przygotowania do
tego mi∏ego rodzinnego czasu. Zastanawiamy si´ nad prezentami dla naszych najbli˝szych i rozpoczyna si´ wir zakupów przedÊwiàtecznych.
Obiekt w Weso∏ej, o którym wspominaliÊmy
wczeÊniej, METAMORFOZA DAY SPA, równie˝
przygotowa∏ prezent bo˝onarodzeniowy dla
klientów. Ka˝da z osób, które wykupià wyjàtkowy podarunek dla bliskiej osoby w postaci vouchera, otrzyma dodatkowo zabieg
„Aksamitne d∏onie” dla siebie – w prezencie
Êwiàtecznym od salonu. A ka˝dy z nas zas∏uguje na chwil´ wytchnienia po ci´˝kim okresie
przygotowaƒ przedÊwiàtecznych, ofiarujmy
wi´c sobie i bliskim relaks, na który zas∏ugujà.
Katalog Voucherów Âwiàtecznych Metamorfozy Day Spa obejmuje szereg zabiegów, poczàwszy od „Czekoladowej euforii” po∏àczonej
z rytua∏em czekoladowym, relaksujàcym masa˝em twarzy i modelowaniem w∏osów, przez
„˚urawinowy RAJ”, b´dàcy nawil˝ajàcym zabiegiem po∏àczonym z masa˝em cia∏a, twarzy
i czesaniem, po „Mleczne ukojenie” – zabieg
idealny dla osób lubiàcych kaw´. Gdyby ktoÊ
zapragnà∏ na chwil´ oderwaç si´ od rzeczywi-

mo˝liwoÊç skorzystania z profesjonalnego
makija˝u wieczorowego wykonywanego
przez nasza wiza˝ystk´ z Kàcika Stylistki,
Panià Ma∏gorzat´ Grabczyƒskà.
Zapisy ju˝ si´ rozpocz´∏y.

WESO¸A
Skóra

Strefa zdrowia

STRES
a zdrowie

Wielu z nas s∏ysza∏o, ˝e krótki, niezbyt silny stres pozytywnie dzia∏a na organizm –
mobilizuje, sprawia, ˝e jesteÊmy bardziej
efektywni. Problem pojawia si´, gdy mamy do czynienia z sytuacjami przewlek∏ego, silnego stresu. Zdajemy sobie spraw´,
i˝ ten rodzaj stresu negatywnie wp∏ywa na
zdrowie. Warto jednak wiedzieç, jakie
konkretnie wywo∏uje schorzenia.
Urszula Religioni
specjalista zdrowia publicznego
HD MEDICAL, www.hdmedical.pl

Kàcik seniora
Wernisa˝
Koniec paêdziernika dla
cz∏onków Uniwersytetu Trzeciego Wieku by∏ bardzo aktywny. 22.10.2013 w „Centrum
Pogodna” odby∏ si´ wernisa˝
wystawy malarskiej seniorów
tworzàcych w pracowni SURREAL. Pod czu∏ym i ∏agodnym okiem mistrza Maryli
Surawskiej rozkwit∏y kwiaty, o˝y∏y konie, uÊmiecha∏y si´ wnuki, zaszumia∏y lasy i strumienie. Amatorzy
w domowej atmosferze, przy kawie i ciasteczkach
rozwijajà swoje umiej´tnoÊci i realizujà marzenia.

W tym roku zaprezentowali swoje prace: Bo˝ena
Borys, Andrzej Borys, Joanna Bylica, Urszula Bucholtz-Stefaniak, Jolanta Chmurzyƒska, Janina Gasiƒska, Bo˝ena Kalinowska, S∏awomira Mazurek,
Gra˝yna Morawska, Iwona Muszel, Ma∏gorzata Piechocka, Joanna Polanowska, Halina Wasilewska,
Gra˝yna Weber, Krystyna Wrzesiƒska, Anna Zyskowska. Przy ma∏ym „co nieco” dzi´kowano Maryli za wsparcie, a grono licznych znajomych mog∏o
podziwiaç prace swoich kole˝anek i kolegów.
Szlakiem nadbu˝aƒskim
26.10.2013 UTW z zaprzyjaênionym biurem podró˝y i niezwyk∏ym przewodnikiem dotar∏ do Drohiczyna. Pan Piotr (doktorant wydzia∏u geografii)
niestrudzenie opowiada∏ o historii, po∏o˝eniu i zabytkach. Swoje opowieÊci przeplata∏ subtelnymi
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

tràdzik, ∏ojotok, szybkie
starzenie si´ skóry

Uk∏ad odpornoÊciowy
zmniejszona zdolnoÊç
obronna organizmu,
wyd∏u˝ony czas leczenia

˚o∏àdek
nudnoÊci, bóle, zmiany apetytu,
choroba wrzodowa

G∏owa
bóle g∏owy,
problemy ze snem,
zmniejszona koncentracja,
zmiany nastroju

Serce
zwi´kszone ciÊnienie krwi,
szybki puls, zwi´kszone
ryzyko zawa∏u

Trzustka

Kr´gos∏up

zwi´kszone ryzyko cukrzycy

przecià˝enie, napi´cie,
bóle pleców

Jelita
zaparcia, biegunki, syndrom jelita
dra˝liwego, zmniejszenie wch∏aniania
sk∏adników od˝ywczych

Uk∏ad rozrodczy
zmniejszony pop´d seksualny,
zaburzenia cyklu miesiàczkowego,
zmniejszona produkcja nasienia

dowcipami, chwalàc jednoczeÊnie s∏uchaczy za pozytywny odbiór i wnikliwoÊç. W trakcie wycieczki
Stowarzyszenie UTW w Weso∏ej og∏osi∏o konkurs
fotograficzny pt. „Senior aktywny i kreatywny”
w celu propagowania postaw aktywnoÊci twórczej.
Nie sposób opisaç wszystkich wra˝eƒ z Drohiczyna, gdzie na ma∏ej powierzchni sàsiadujà ze sobà: cerkiew prawos∏awna, klasztor Jezuicki, franciszkanie i siostry benedyktynki. ZwiedziliÊmy najwi´ksze w Polsce muzeum ornatów r´cznie
haftowanych i kielichów mszalnych. Niezwykle ciekawym eksponatem by∏ kielich pochodzàcy z Syberii. Ze wzgl´du na surowe warunki klimatyczne kielich by∏ ogrzewany za pomocà dwóch dusz, tak jak
stare ˝elazka. Innym niezwyk∏ym eksponatem by∏
kielich wykonany w 1944 roku w stalagu ze szczàtków angielskiego samolotu. Autorem kielicha by∏
nieznany metaloplastyk z Warszawy.
ObejrzeliÊmy równie˝ wystaw´ starych motocykli. Najstarszy mia∏ 100 lat. Maszyny nale˝à do
anonimowego w∏aÊciciela, który zgromadzi∏ ponad 200 eksponatów z ca∏ego Êwiata.
MieliÊmy te˝ okazj´ zwiedziç jedyne w Polsce
muzeum kajaków znajdujàce si´ na terenie OÊrodka Kultury w Drohiczynie. Obiad zjedliÊmy w regionalnej restauracji, gdzie delektowaliÊmy si´ przysmakiem Zaguby. Sà to zapieczone roladki z ciasta naleÊnikowego z ziemniaczanym farszem.
Ostatnim punktem
wycieczki by∏o sanktuarium prawos∏awne
w Grabarce. Urzek∏a
mnie przepi´kna cerkiew po∏o˝ona na
wzgórzu, otoczona
lasem krzy˝y, które sà
tutaj
przynoszone
przez pielgrzymów.
Do domów wróciliÊmy póênym wieczorem pe∏ni wra˝eƒ
z kolejnej udanej podró˝y. Nie mo˝emy si´
doczekaç, co nam
przyniesie wiosna.

KoÊci
zwi´kszenie ryzyka
osteoporozy lub jej
nasilenie

Mi´Ênie
napi´cie, skurcze i bóle mi´Êni

Polecam teatr
Ju˝ druga grupa seniorów obejrza∏a spektakl
w Teatrze Narodowym pt. „Udr´ka ˝ycia” w re˝yserii Jana Englerta i mistrzowskiej obsadzie:
Anna Seniuk, Janusz Gajos i goÊcinnie W∏odzimierz Press. Sztuk´ napisa∏ Izraelczyk Hanoch Levin, który uznawany jest za jednego z najciekawszych wspó∏czesnych dramatopisarzy.
W skromnej, ale ciekawej scenografii toczy si´
dialog zm´czonych sobà ma∏˝onków. PublicznoÊç reaguje wybuchami Êmiechu, które mieszajà si´ z g∏´bokà refleksjà na temat samotnoÊci,
l´ku przed opuszczeniem i zapomnieniem.
Spotkanie z tak wielkimi aktorami, ironicznym, cz´sto groteskowym tekstem na d∏ugo pozostanie w mojej pami´ci.
Pragn´ równie˝ wspomnieç, ˝e dyrektor Teatru
Narodowego Jan Englert przygotowa∏ specjalnà
ofert´ dla seniorów. Na has∏o DNI SENIORA mo˝na kupiç bilety na wskazane spektakle w cenie 30
i 40 z∏. Ka˝dy senior po okazaniu legitymacji ma
prawo do zakupu 2 biletów w obni˝onej cenie.
Zach´cam do korzystania z tej wyjàtkowej oferty. Rezerwacja: tel. 22 69 20 604, 22 69 20 664.
www.narodowy.pl.

Gra˝yna Weber
fot. J. Jagielski
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satysfakcj´ z podj´tej decyzji. Nie poprzesta∏am na tym, bo chc´ od ˝ycia wi´cej.
Posz∏am na studia podyplomowe. Szare
˝ycie sk∏adajàce si´ z rutyny zastàpi∏am czymÊ nowym i dotàd nieznanym. Z perspektywy czasu mog´ wi´c powiedzieç: „Podj´∏am s∏usznà decyzj´”.
I w∏aÊnie dlatego pragn´ zrealizowaç swoje kolejne marzenie. Marzenie, zdawa∏oby si´, ˝e ju˝
dawno zapomniane. Pragn´ spróbowaç si∏ w aktorstwie. Chcia∏abym choç raz w ˝yciu zagraç na
scenie, i nie mówi´ tu od razu o Teatrze Wielkim,
wystarczy ma∏a scena w domu kultury. Aby jednak
to zrealizowaç, potrzebni sà inni, tacy jak ja, pasjonaci aktorstwa. Mam nadziej´, ˝e uda si´ ich znaleêç. Przecie˝ takà amatorskà grup´ teatralnà mogà tworzyç ludzie w ró˝nym wieku, wystarczy tylko chcieç i nie jest to powód do wstydu. Do
swojego pomys∏u uda∏o mi si´ przekonaç dyrektora Dzielnicowego OÊrodka Kultury. Znalaz∏ on aktora, który b´dzie z nami prowadzi∏ zaj´cia. Do
koƒca roku prowadzony jest nabór organizowany przez OÊrodek Kultury. Mam nadziej´, ˝e
ju˝ w styczniu 2014 roku b´dziemy mogli ruszyç.
Nie bójmy si´ zmian, bo sà one mo˝liwe
w ka˝dym wieku. Pami´tajmy, ka˝dy nowy dzieƒ
mo˝e byç poczàtkiem czegoÊ cudownego, jeÊli
tylko na to pozwolimy.

Chwila dla siebie
B´dàc kobietà ju˝ po czterdziestce, postanowi∏am zmieniç swoje
˝ycie. To nie by∏o nag∏e olÊnienie,
raczej powolny proces coraz wi´kszego zoboj´tnienia i zniech´cenia. Dzieci odchowane, mà˝ wcià˝
ten sam i choç kochany, to jednak
ju˝ opatrzony jak ∏adna sukienka,
którà mamy od parunastu lat. No
i praca. Ta sama od 20 lat. Zawód, wybrany z przekonania i z zami∏owania. Chcia∏am pomagaç zwierz´tom, robiç coÊ wa˝nego, po˝ytecznego. Niestety
pewnego dnia zda∏am sobie spraw´, ˝e si´ wypali∏am. Wszystko, co mog∏am, to ju˝ z siebie da∏am
i nie ma w tym wszystkim miejsca dla mnie. Zacz´∏am coraz cz´Êciej myÊleç o zmianach. Tylko jakich?
Zmieniç m´˝a, dzieci czy prac´? Wybór by∏ prosty
(choç wcale nie ∏atwy). Postanowi∏am zmieniç zawód. I tu, musz´ przyznaç, mój mà˝ stanà∏ na wysokoÊci zadania. Nie doÊç, ˝e mnie wspiera∏, to
jeszcze zainteresowa∏ si´ obowiàzkami domowymi.
I o dziwo, Êwietnie si´ odnalaz∏ w tej sytuacji. Gdy
ja Êl´cza∏am na kursach, on w tym czasie rozwija∏
swój nowo odkryty talent kulinarny. DziÊ mog´ powiedzieç, ˝e sta∏ si´ wr´cz niezastàpiony w kuchni.
Ale samo ukoƒczenie ró˝nych szkoleƒ i kursów nic
by nie da∏o. Na szcz´Êcie znalaz∏a si´ osoba, która
uwierzy∏a we mnie i w moje mo˝liwoÊci. Dosta∏am
prac´. Z poczàtku przera˝ajàce nowe obowiàzki
okaza∏y si´ po prostu nowymi wyzwaniami. Od˝y∏am. Poczu∏am mobilizacj´, a w perspektywie czasu

Zainteresowani udzia∏em w amatorskiej
sekcji teatralnej dla doros∏ych wi´cej
informacji mogà zasi´gnàç w OK Weso∏a
pod numerem (22) 773-55-99.

Moda z Weso∏ej
w Teatrze Sabat
W salonie Metamorfoza Day Spa, który
mieÊci si´ w Starej Mi∏oÊnie, ju˝ w styczniu
otwarte zostanie Atelier marki La Metamorphose – to kolekcja ubraƒ skierowana do kobiet, które pragnà elegancji, luksusu i niepowtarzalnoÊci. Mamy zaszczyt
patronowaç wydarzeniu 9.12.2013 w Teatrze SABAT Ma∏gorzaty Potockiej (ul. Foksal
16, ÂródmieÊcie), podczas którego odb´dzie sie debiutancki POKAZ MARKI La Metamorphose oraz koncert artystów scen
warszawskich na rzecz Fundacji POLSAT. Pokaz ten po∏àczony b´dzie z rewià wspania∏ych 10 tancerek, solistek, solistów, baletu
Teatru SABAT, który od niedawna funkcjonuje równie˝ jako Operetka Warszawska. Wystàpià m.in. Agnieszka Wojciechowska, Rafa∏ Sadowski, Mariusz JaÊko, Ivo Or∏owski
oraz jeszcze wiele znakomitych solistów.
Wystàpià tak˝e: Katarzyna Skrzynecka, m∏oda, utalentowana Sabina Sago – uczestniczka The Voice of Poland, Mieczys∏aw
SzczeÊniak oraz charyzmatyczny czarnoskóry
Nick Sinckler z Nowego Jorku. Wieczór
uwieƒczy znany w Polsce i za granicà zespó∏
Blue Cafe. W nast´pnym wydaniu przeka˝emy Paƒstwu relacj´ z tego wieczoru.
Marta Frejtan

Katarzyna Zakrzewska

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

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr Pow. Pi´tro Licz.
oferty m2
pokoi
1214 119
1/2
4
1215 80
0/3
4
1213 57
1/2
2
1206 50 3/4 winda 2
688 57
1/2
2

Nr
Pow.
oferty
1425
512
1450
804
1342
325
1501
462
1354 1000

Rejon

Cena
w PLN
Stara Mi∏osna
750.000
Stara Mi∏osna
480.000
Stara Mi∏osna
330.000
Stara Mi∏osna
340.000
Wynajem osiedle 1.400

Rejon
Stara
Stara
Stara
Stara
Stara

Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna

Cena
w PLN
471.000
249.000
200.000
520.000
399.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
750
275
230
788
120
360
743
304
556
672
200
171

Rejon
Stara Mi∏osna
Sulejówek
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

Cena w PLN
770.000
562.000
1.100.000
605.000

Rodzaj domu
Rok
segment Êrodkowy
dwurodzinny
2013
wolnostojàcy
2012
segment

Stan wykoƒczenia
Wykoƒczony
Deweloperski
Deweloperski
Wykoƒczony

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

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
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Niepodleg∏oÊç w Gimnazjum nr 119
Bez historii, mowy, sztuki
Bez màdroÊci tej z nauki
naród si´ zamieni
w bezimienny kraj
Ojczyzna,
M. Grechuta
Trudno, aby pod czujnym
okiem Marsza∏ka (wszak to
on jest patronem Gimnazjum
nr 119) obchody Âwi´ta Niepodleg∏oÊci nie sta∏y si´
wielkim wydarzeniem. Lecz jak uczy doÊwiadczenie, szczególnie tych z nas pami´tajàcych sztywne
uroczystoÊci szkolne sprzed roku 1989, bez pomys∏u, zapa∏u i talentu wykonawców po∏o˝yç mo˝na
ka˝dà, nawet najwspanialszà inicjatyw´.

„W mojej pi´knej ojczyênie-polszczyênie”, a tak˝e
klasowe prace projektowe majàce na celu zapoznanie m∏odzie˝y z polskimi sukcesami w zakresie polityki, nauki, techniki, sportu i sztuki z okresu mi´dzywojennego i przygotowanie komputerowych
prezentacji na ten temat. Oraz przygotowanie kapitalnego spektaklu podsumowujàcego obchody.
Jego scenariusz opracowa∏y i przygotowa∏y wyst´p uczniów nauczycielki Gimnazjum p. Urszula
Szulepa oraz p. Ma∏gorzata Sobieszek. Twórcy odeszli od sztampowego repertuaru i zaproponowali
coÊ, co w pe∏ni wykorzysta∏o umiej´tnoÊci utalentowanej gimnazjalnej m∏odzie˝y. Choç na poczàtku
nie zabrak∏o PieÊni Pierwszej Brygady, dalej zostaliÊmy porwani przez mniej popularne, ale niosàce ze
sobà tak wiele màdroÊci i sentymentalnego nastroju pieÊni i wiersze, jak choçby Êpiewany przez Karolin´ Kostrzew´ „Ten kraj”:
Jest takie miejsce, u zbiegu dróg,
Gdzie si´ spotyka z zachodem wschód...
Nasz p´pek Êwiata, nasz biedny raj...
Jest takie miejsce, taki kraj.
Kolejne wyst´py, m.in. Magdaleny Wicik (Êpiew,
gitara), Pauliny Cymerskiej (Êpiew: „Historia”, „Oj-

czyzna”) czy Marty Wiszowaty (recytacje), konsekwentnie wpisywa∏y si´ w ten nurt. I to chyba w∏aÊnie taki a nie inny dobór utworów i ich wspania∏e
wykonanie przesàdzi∏y o sukcesie przedstawienia.
Gdy w finale rozbrzmia∏y s∏owa kolejnej pi´knej
pieÊni Jana Pietrzaka, ca∏a sala wsta∏a i przy∏àczy∏a
si´ do Êpiewajàcej Agaty Bobrowskiej:
Z g∏´bi dziejów, z krain mrocznych,
Puszcz odwiecznych, pól i stepów,
Nasz rodowód, nasz poczàtek,
Hen, od Piasta, Kraka, Lecha...
Wielkie brawa i podzi´kowania za te kilkadziesiàt minut màdroÊci, dumy i wzruszeƒ! Obecni
wÊród goÊci dyrektorzy szkó∏ podstawowych natychmiast docenili poziom artystyczny spektaklu
i ledwie kilkanaÊcie minut po jego zakoƒczeniu
uzgodnili jego dodatkowe wykonanie, tym razem
dla uczniów klas 6 naszej dzielnicy.
Imprezà towarzyszàcà obchodów sta∏ si´ w dniu
15 listopada popo∏udniowy koncert rodzica – pana Marka Micha∏owskiego – i jego przyjació∏ pt.
„Z Kaczmarskim przez histori´, czyli interpretacje pieÊni wybitnego barda”. (publicznoÊç nie zawiod∏a – oko∏o 200 uczniów i kilkadziesiàt osób doros∏ych). Koncert z bisami trwa∏ 1,5 godziny.

Marcin J´drzejewski

Na szcz´Êcie w szkole przy Klimatycznej tego
wszystkiego nie brakuje, o czym mia∏em okazj´ naocznie si´ przekonaç. Ale zacznijmy od poczàtku.
Bowiem uroczystoÊç Âwi´ta Szko∏y, która odby∏a si´
8 listopada, by∏a tylko podsumowaniem tegorocznej edycji pracy z Patronem. Warto zwróciç uwag´,
˝e aby nie powtarzaç co roku tej samej tematyki,
rotacyjnie prowadzone sà trzy uzupe∏niajàce si´ tematy przewodnie:
• 1 rok – zas∏ugi Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego
• 2 rok – walka o odzyskanie niepodleg∏oÊci – zapoznanie z bohaterami narodowymi z XVIII i XIX w.
• 3 rok – ukazanie sukcesów z czasów II RP
W ten sposób ka˝dy uczeƒ Gimnazjum, niezale˝nie od rocznika, przez okres swojej nauki uczestniczy w ka˝dym z nich. W bie˝àcym roku przypad∏ temat trzeci: sukcesy II RP w zakresie polityki, nauki,
techniki, sportu i sztuki... W ramach realizacji projektu odby∏y si´ wycieczki klas I do „Milusina”, konkursy: wiedzy o Patronie Szko∏y, plastyczny pod has∏em „Patriotyzm dawniej i dziÊ”, recytatorski

MEDYCYNA RODZINNA:
LECZENIE DZIECI I DOROSŁYCH

www.B-DENTAL.com.pl

Specjalistyczny
Gabinet Stomatologiczny
dr n. med. Iwona Bzd´ga – lekarz stomatologii ogólnej

SELENA KOBIERZYCKA-SUDOŁ

dr n. med. Wojciech Bzd´ga

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

lekarz

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

specjalista medycyny rodzinnej

tel. 22 773 38 83, 602 351 757

wizyty domowe

tel. 694 703 789

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Zapraszamy 11 grudnia na
BEZPŁATNE KONSULTACJE ORTODONTYCZNE
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Pierwszaki ju˝ po Êlubowaniu
Ka˝de dziecko, rozpoczynajàc nauk´ w klasie pierwszej, z ogromnà niecierpliwoÊcià czeka na moment, kiedy zostanie pasowane na pe∏noprawnego ucznia.
W tym roku szkolnym Âlubowanie i pasowanie na
ucznia Szko∏y Podstawowej nr 353 odby∏o si´ pod koniec paêdziernika. UroczystoÊç t´ uÊwietni∏a premiera
filmu promujàcego naszà szko∏´, w którego realizacji
brali udzia∏ uczniowie wszystkich klas, dzieci z oddzia∏ów przedszkolnych oraz nasi ubieg∏oroczni absolwenci.
W filmie w g∏ównych rolach wyst´pujà dzieci, ale w jego realizacj´ zaanga˝owani byli tak˝e rodzice, którzy
pomagali w przygotowaniu rekwizytów i strojów. Paƒstwo Diana i Krzysztof Kad∏ubowscy oraz Pan Tomasz
Debless pokierowali ca∏oÊcià przedsi´wzi´cia, a tak˝e
nakr´cili i zmontowali film. Koordynacji ca∏oÊci podjà∏

si´ nauczyciel muzyki Pan Tomasz Piotrowski. Lipdub – bo o nim tu mowa, jest ju˝ dost´pny na szkolnej stronie internetowej oraz
stronie www „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Zach´camy do jego obejrzenia.
Ju˝ od samego rana w naszej szkole panowa∏a Êwiàteczna atmosfera. Wyst´p artystyczny
uczniów klas pierwszych, z dumà zaÊpiewany hymn Polski czy recytacja patriotycznego wiersza „Kto ty jesteÊ?”
wzbudzi∏y w nas wzruszenie i dum´. Pierwszaki stan´∏y
na wysokoÊci zadania – bardzo dojrzale i z powagà
uczestniczy∏y w uroczystoÊci. Dzi´ki swojej postawie zosta∏y przyj´te do szkolnego grona goràcymi brawami.
Po uroczystoÊci ka˝dy uczeƒ klasy pierwszej otrzyma∏ legitymacj´ szkolnà oraz dyplom wraz z drobnymi

Nowoczesne technologie w szkole
Âwiat nowoczesnych technologii coraz wczeÊniej
wkracza w ˝ycie dzieci, dlatego w tym roku zaproponowaliÊmy naszym pierwszakom korzystanie z pakietu
edukacyjnego „Gra w kolory” wydawnictwa Juka. Poza tradycyjnymi ksià˝kami wybrany pakiet oferuje tablet z aplikacjami podr´czników multimedialnych.
TABpakiet sprawia, ˝e zdobywanie wiedzy jest radosne i twórcze. Jako pierwsi i jedyni w Polsce korzystamy tak˝e z TABklasy – systemu zarzàdzania klasà,
dzi´ki któremu nauczyciel mo˝e moderowaç przebieg
lekcji z wykorzystaniem tabletów. Mo˝e on „podglà-

Wychowawcy klas pierwszych:
Majka Delura, Beata Orliƒska,
Magdalena Kruk, Bernadeta Duszczyk,
¸ukasz Trawczyƒski
daç” na swoim tablecie tablet ucznia, a nawet zdalnie
nim sterowaç. Tablety dajà znakomite mo˝liwoÊci zastosowania w edukacji. TABpakiet zapewnia bezpieczeƒstwo i umo˝liwia nabywanie kompetencji w∏aÊciwego korzystania z nowoczesnych mediów. Taki sposób pracy wspiera rozwój dziecka, przekazuje uczniom
treÊci dostosowane do ich wieku, percepcji i potrzeb.
Naszym uczniom takie rozwiàzanie bardzo si´ spodoba∏o. Sumiennie pracujà na zaj´ciach, sà zmotywowani do nauki i szcz´Êliwi.

Edyta Rutkowska
Wychowawca klasy 1 w Dwuj´zycznej
Szkole Podstawowej nr 1

Gimnazjum nr 120 laureatem

IV edycja programów – podobnie jak trzy poprzednie – cieszy∏a si´ ogromnym zainteresowaniem warszawskich szkó∏.
Jak co roku w gali uczestniczyli cz∏onkowie Kapitu∏y opiniujàcej wnioski, burmistrzowie dzielnic, przedstawiciele szkó∏ oraz warszawskiego Êrodowiska edukacyjno-kulturalnego. Obecni
byli równie˝ m.in. przedstawiciele Biura Edukacji Urz´du m.st. Warszawy na czele z Panià Dyrektor Joannà
Gospodarczyk. Honorowym goÊciem by∏ Zast´pca Prezydenta m.st. Warszawy W∏odzimierz Paszyƒski. Naszà
dzielnic´ reprezentowa∏ Pan Burmistrz Marian Mahor.
Z ogromnà radoÊcià mo˝emy pochwaliç si´ sukcesami

Certyfikatu WARS i SAWA!!!
28 paêdziernika 2013 r. w Centrum Nauki Kopernik ju˝ po raz czwarty zosta∏y wr´czone Certyfikaty WARS i SAWA oraz Honorowe Wyró˝nienia
„Szko∏a z pomys∏em” Prezydenta m.st. Warszawy.
Przyznawanie wybranym szko∏om Certyfikatów Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA jest potwierdzeniem osiàgni´cia przez okreÊlone placówki po˝àdanego standardu pracy w obszarze wspierania
uczniów uzdolnionych.

upominkami od rodziców i kolegów z klas trzecich.
Gratulujemy i ˝yczymy wszystkim naszym 129
Pierwszoklasistom du˝o sukcesów podczas szkolnej
w´drówki w odkrywaniu tajników wiedzy.

w dziedzinie promocji uczniów zdolnych i uzyskaniem
Certyfikatu SZKO¸Y WSPIERAJÑCEJ UZDOLNIONYCH.
Takie wyró˝nienie zobowiàzuje. Jednym z g∏ównych
zadaƒ szko∏y b´dà dzia∏ania wspierajàce rozwój
uczniowskich pasji i uzdolnieƒ. Przez 3 lata b´dziemy realizowaç opracowany Szkolny Program Wspierania
Uzdolnionych. Realizacja programu umo˝liwi identyfikacj´ ró˝norodnych uzdolnieƒ uczniów, pozwoli na efektywne rozwijanie ich talentów, pasji i zainteresowaƒ, co
z kolei wp∏ynie na podniesienie efektywnoÊci kszta∏cenia. W tym celu proponujemy uczniom szerokà ofert´ zaj´ç pozalekcyjnych, szkolnych oraz wspó∏prac´ z instytucjami i stowarzyszeniami wspierajàcymi uzdolnionych:
Instytutem Goethego, Staromiejskim Domem Kultury,
klubami sportowymi, Fundacjà Rozwoju Systemu Edukacji, Wydzia∏em
Geografii i Studiów Regionalnych UW,
Pa∏acem M∏odzie˝y, Centrum Nauki
Kopernik, Filharmonià Narodowà,
Akademià Filmowà, OK w dzielnicy
Weso∏a, bibliotekami warszawskimi.
JesteÊmy ma∏à szko∏à, wÊród naszych uczniów nie ma jednostek wybitnie uzdolnionych, my pracujemy
w tym kierunku, aby z ka˝dego ucznia
wydobywaç to, co najlepsze, wskazywaç na mo˝liwoÊci, zach´caç do pracy nad rozpoznawaniem i rozwijaniem zainteresowaƒ i zdolnoÊci.
Uwa˝amy, ˝e w ka˝dym dziecku
tkwi pewien potencja∏ twórczy, pewna zdolnoÊç, umiej´tnoÊç, która
w sprzyjajàcych warunkach mo˝e
zaowocowaç rozwojem talentu.

BS Motolab
Serwis samochodowy
rabat na dowolny
akumulator Bosch

10%

dodatkowo: bezpłatna kontrola stanu
akumulatora i układu ładowania w samochodzie

J. Ros∏oniec
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A R T Y K U ŁY
SZKOLNE

Z A B AW K I
Samochód

159 zł

Bujaczek

125 zł
Mariposa

99 zł
Furby
Brzydal

ODZIEŻ
Gra Milion

89 zł

KURTKI
od rozm. 56 do 164

ul. 1-go Praskiego Pułku 10 (naprzeciwko Poczty i Banku)

od 89 zł

05-075 Warszawa-Wesoła, tel. 503-159-109, 514-197-240, 22-773-40-74

SKLEP FIRMOWY Z ZABAWKAMI ZAPRASZA NA

SUPER PROMOCJĘ
NA GWIAZDKĘ

Kuchnia

Laweta

149 zł

Muzyczny
ogródek

99 zł

78 zł

Quatro

229 zł

Filly Zamek
Chi Chi 79 zł

118 zł

ul. Wspólna 32a, Wesoła–Zielona (naprzeciwko przedszkola ABC)
tel. 503-159-109, 503-157-620

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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SP 174 – dwadzieÊcia lat min´∏o
29 paêdziernika 2013 roku odby∏a
si´ w naszej szkole uroczystoÊç
w zwiàzku z dwudziestoleciem jej
istnienia. Powód do Êwi´towania
by∏ podwójny: jubileusz oraz przekazanie szkole nowego sztandaru.
W uroczystoÊci udzia∏ wzi´li:
- Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
p. Edward K∏os,
- Zast´pca Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a p. Marian Mahor,
- Zast´pca Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a p. Krzysztof Kacprzak,
- Naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty, Kultury i Sportu p. Renata Mroczkowska,
- Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów
OÊwiaty p. Andrzej Dominiak,
- Wiceprzewodniczàcy Rady Dzielnicy p. Stefan
S∏owikowski,
- Dyrektorzy placówek oÊwiatowych dzielnicy
Weso∏a,

Innowacyjny
Program Nauczania
Interdyscyplinarnego
W Bu∏haku uczniowie klas
czwartych biorà udzia∏ w Innowacyjnym Programie Nauczania Interdyscyplinarnego (IPNI) we wspó∏pracy z Wy˝szà Szko∏à Przedsi´biorczoÊci i Biznesu w Ostrowcu
Âwi´tokrzyskim. Od wrzeÊnia rozpocz´∏a si´ realizacja innowacyjnych
dzia∏aƒ z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych
i technicznych. Projekt jest finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej. W projekcie udzia∏
bierze 50 szkó∏ podstawowych z terenu województwa

- Proboszcz parafii wojskowej w Weso∏ej
ks. pp∏k. Wies∏aw Okoƒ, nauczyciele
emeryci oraz ci, którzy kiedyÊ zwiàzani
byli z naszà szko∏à, absolwenci, rodzice.
Po cz´Êci oficjalnej: przekazaniu sztandaru na r´ce Dyrektora Szko∏y, dokonaniu
poÊwi´cenia i wbiciu pamiàtkowych
gwoêdzi przez fundatorów zegar cofnà∏
si´ do 31 sierpnia 1993 roku, kiedy to

Szko∏a Podstawowa nr 4 otworzy∏a swoje podwoje
dla pierwszych uczniów.
Rys historyczny przeplata∏y taƒce, wiersze i piosenki w wykonaniu naszych uczniów: tych najm∏odszych
i tych nieco starszych. Nie zabrak∏o chwil wywo∏ujàcych uÊmiech, zadum´, a czasem i wzruszenie na twarzach goÊci i rodziców. UroczystoÊç uÊwietni∏ na zakoƒczenie wyst´p zespo∏u muzycznego naszych absolwentów „ReJoice”.
Tak wkroczyliÊmy w kolejne dwudziestolecie, miejmy nadziej´, nie ostatnie.

Bo˝ena Dawiec
fot. Andrzej Klimczuk

mazowieckiego i Êwi´tokrzyskiego, 200 nauczycieli oraz
4000 uczniów. Zaj´cia w oparciu o Innowacyjny Program Nauczania Interdyscyplinarnego odbywaç si´ b´dà
w ramach obowiàzkowych zaj´ç edukacyjnych realizowanych w szkole. Celem projektu jest zwi´kszenie efektywnoÊci kszta∏cenia w ramach II etatu edukacyjnego
w zakresie przyrody, matematyki, zaj´ç komputerowych i zaj´ç
technicznych. Dla potrzeb projektu szko∏y wyposa˝ono w niezb´dny sprz´t i oprzyrzàdowanie do ww. przedmiotów.
Pierwszy zrealizowany projekt zosta∏ zatytu∏owany „Jak
zobaczyç to, co niewidoczne
go∏ym okiem”. W czasie lekcji
przyrody uczniowie poznali budow´ mikroskopu optycznego
oraz zasady jego dzia∏ania. Na lekcjach warsztatowych
wykonali samodzielnie nietrwa∏e preparaty mikroskopo-

we oraz przeprowadzili pierwsze obserwacje. Przy pomocy kamery oraz programu komputerowego zosta∏y
wykonane zdj´cia trwa∏ych preparatów mikroskopowych, które zosta∏y wykorzystane na lekcjach informatyki jako materia∏ do stworzenia przez uczniów prezentacji multimedialnych. W ten sposób uczniowie udokumentowali swojà prac´ wykonanà na lekcjach przyrody.

Jolanta Bialik, Justyna Gàska

Robusiowe kosmoloty
Realizujàc Rok Ma∏ego Ekologa w Niepublicznym
Przedszkolu „RobuÊ”, w ostatnim czasie dzieci odby∏y
podró˝ w kosmos. Na zaj´ciach otwartych prze˝y∏y
niezwyk∏à kosmicznà
przygod´ w Planetarium
i na spektaklu teatralnym. Na zakoƒczenie tej
niezapomnianej przygody zosta∏ zorganizowany
konkurs ekologiczny pt.
„Kosmiczne pojazdy”,
którego celem by∏o wykonanie zabawki z surowców wtórnych.
„Robusiowe” rodziny
wspólnie przygotowa∏y
wspania∏e rakiety, w których wyrazi∏y swojà kreatywnoÊç i wyobraêni´ twórczà.
IloÊç prac spowodowa∏a, ˝e przedszkole wyglàda∏o jak
ogromna stacja kosmiczna! Dzi´ki konkursowi dzieci
wiedzà, ˝e nale˝y segregowaç Êmieci oraz ˝e mo˝na
przetworzyç zu˝yte materia∏y na ciekawà zabawk´.
Rodzice z „Robusia” bardzo anga˝ujà si´ w sprawy
przedszkolne swoich pociech. Udzia∏ w ˝yciu przedszkola to okazja do zacieÊniania wi´zi, wspólnego
sp´dzania czasu z pociechà na weso∏ej nauce i zabawie. To cudownie, ˝e rodzice znajdujà czas na zabaw´ ze swoimi dzieçmi.
Wi´cej informacji i zdj´ç z konkursu na stronie:
www.robus.pl.

mgr Beata Chalecka
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PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska

Lekarz chorób wewn´trznych

Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej

Specjalista medycyny rodzinnej
Badania do prawa jazdy, do pracy
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

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

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

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog
tel.:

G

662 822 340

05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Warszawska 55 lok. 215

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 22 773 29 67•22 760 86 74•605 40 38 42

PROTEZY • NAPRAWA

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

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

Zakład Pogrzebowy
całodobowo

Calvaria

Ul. Grochowska 144/146, tel. 22 836 40 09, 501 570 011
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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Technical Kids w SP 1 7 3
Zacz´∏o si´ niepozornie: pani napisa∏a projekt, dzieciom pomys∏ przypad∏ do gustu i ju˝
mo˝na by∏o zaczynaç. Dzieci z klas IV SP173
postanowi∏y zaanga˝owaç si´ w zmiany, jakie
zachodzà w naszej szkole. Projekt „Zaczarowane r´ce, zaczarowana szko∏a” w swoich za∏o˝eniach mia∏ na celu przybli˝enie uczniom poj´ç
zwiàzanych z architekturà wn´trz, tworzenie
warunków do rozwijania aktywnoÊci twórczej,
poznanie walorów sztuki u˝ytkowej oraz kreowanie otoczenia. Skomplikowane? KtoÊ zapyta: a co tak naprawd´ mia∏y robiç dzieci? To
w∏aÊnie uczniowie wcielili si´ w rol´ projektantów. Samodzielnie aran˝ujà fragment przestrzeni szkolnej, przechodzàc od etapu pomys∏u poprzez projekt a˝ do realizacji. Dobierajà materia∏y, wzory i kolory, mierzà i tnà, pi∏ujà i szlifujà, szukajà pomys∏ów i inspiracji, dyskutujà, a przede wszystkim pracujà razem.
Robimy drewniane ramki, szyjemy siedziska i przytulne poduchy, w planach mamy jeszcze malowanie Êcian. Jak sobie radzimy? Ka˝dà nowà prac´ zaczynamy z wielkim zapa∏em i entuzjazmem, choç czasem jesteÊmy niecierpliwi: chcielibyÊmy, ˝eby nitka w maszynie si´ nie zrywa∏a, deska szybciej da∏a si´ przeciàç, a farba nie sch∏a tak d∏ugo. Wa˝ne
jest to, ˝e dzia∏amy razem i ˝e wreszcie mo˝emy zrobiç coÊ sami. JeÊli chcecie zobaczyç,
jak sobie radzimy, zajrzyjcie na naszego bloga https://kreatywnedzieciaki-technicalkids.blogspot.com. Z pewnoÊcià umieÊcimy tam zdj´cia naszego szkolnego korytarza po
zmianach. Ale na to trzeba jeszcze troszk´ poczekaç. Przed nami jeszcze spotkanie z architektem i super warsztaty w Centrum Sztuki Wspó∏czesnej, ale ju˝ teraz najwi´kszà frajdà
dla nas jest to, ˝e mo˝emy czegoÊ dokonaç sami. Ju˝ dziÊ wiemy, ˝e to nie ostatnia inicjatywa, którà podejmujemy. Razem z panià mamy wiele pomys∏ów i ch´tnie je zrealizujemy.

Patrycja Kraczek-Zimnicka i dzieci z klas IV
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Muzyczne Safari
„W wielkiej d˝ungli, pot´˝nej d˝ungli...” – s∏owa tej piosenki wcià˝ rozbrzmiewajà na ustach naszych przedszkolaków. A wszystko to za sprawà
naszego goÊcia p. Krystiana Tyraƒskiego, pasjonata i nauczyciela muzyki
b´bnów djembe, prowadzàcego Centrum Rytmiczna RadoÊç – Âwiat Muzyki B´bnów dla Dzieci. Swojà wizytà rozpoczà∏ cykl warsztatów b´bniarskich
w naszym przedszkolu.
Podczas pierwszego
spotkania dzieci odby∏y
odkrywczà podró˝ po
Afryce. Ka˝de dziecko
mia∏o do dyspozycji
w∏asny b´ben, z którego podczas interaktywnej opowieÊci naszego
goÊcia wydobywa∏o
afrykaƒskie dêwi´ki,
poznajàc tajemnice
królestwa dzikiej przyrody. Ta niecodzienna animacja dostarczy∏a dzieciom przede wszystkim
mnóstwo radoÊci oraz wiele ciekawostek z ˝ycia dzikich zwierzàt. Dzieci
uczy∏y si´ piosenek, naÊladowa∏y odg∏osy i zachowania ró˝nych zwierzàt,
sprawnie pos∏ugiwa∏y si´ b´bnami, odkrywajàc nowe, niezwyk∏e przygody.
Dzi´kujemy p. Krystianowi za dostarczenie nam pozytywnych wra˝eƒ
i z ut´sknieniem czekamy kolejnego spotkania.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj´ç z naszego safari na naszej stronie internetowej www.przedszkole.csd.pl.
Hakuna matata ☺

mgr Marzena Kowalczyk
nauczyciel Przedszkola Niepublicznego
„KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
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WESO¸A

EKIPA REMONTOWA

OG¸OSZENIA DROBNE

z kilkunastoletnim doÊwiadczeniem.
Oferujemy kompleksowe us∏ugi w zakresie
wykoƒczenia wn´trz, adaptacji oraz remontów
mieszkaƒ i domów. Tel. 501 140 655.
facebook.com/MieszkaniaPodKlucz

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
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 redakcjà, tel. 22 810 26 04.

◗ Sprzedam tanio wózek g∏´boki z mo˝liwoÊcià przerobienia na spacerówk´, bujaczek firmy Fisher Price, ubranko
do chrztu dla dziewczynki rozm. 62 na okres zimowy, oraz
buciki kryte bia∏e rozm. 21. tel. 511130602.
◗ Sprzedam czarnà gitar´ 3/4 dla dzieci. Gitara u˝ywana pi´ç
miesi´cy. Stan idealny. Na ˝yczenie mog´ udost´pniç zdj´cia.
tel 662-057-562, e-mail, carmenera78@wp.pl.cena 120 z∏
◗ Do sprzedania wózek dla dwojaczków, kolor czerwony,
w komplecie spacerówki + 2 foteliki samochodowe tel.
516 390 664.
◗ Do sprzedania wózek dla dziecka. Antyczny, du˝e ko∏a
z elementami wikliny tel. 516 390 664
◗ Kupi´ lub wezm´ wózek – spacerówk´ z du˝ymi ko∏ami
tel. 516 390 664

◗ Uczennica ze Wschodu z polskimi korzeniami z wdzi´cznoÊcià przyjmie w miar´ sprawny komputer lub laptop oraz
telewizor, jest na stancji w Weso∏ej. Tel. kont. 504 69 79 18
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni, pi∏y tarczowe, szelak tanio sprzedam, tel 22 615-30-60
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki, bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE
tel. 721 500 700

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢

WYCINKA DRZEW
US¸UGI OGRODOWE
• PODCINANIE GA¸¢ZI DRZEW
• PRACE Z PODNOÂNIKA KOSZOWEGO
• ODÂNIE˚ANIE POSESJI I DACHÓW

◗ 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.

TRANSPORT – wywóz gruzu,
mebli, liÊci, ga∏´zi. Sprzàtanie
piwnic, gara˝y. Oczyszczanie
dzia∏ek, placów po budowie.
OdÊnie˝anie dachów, wywóz Êniegu.

607-390-58
Tel
Tel.
el. 607-390-585
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www.polinie.pl 513-148-238

REMONTY MIESZKA¡ I DOMÓW

138

◗ Sprzedam bliêniak (320 m2) na dzia∏ce 1800 m2, Zakr´t,
stan surowy otwarty, media, asfalt, okolica nowych domów, bezpoÊrednio, cena 650 tys. z∏. lub mo˝liwoÊç
sprzeda˝y 1/2 bliêniaka. Tel. 601 620 890.
◗ Sprzedam dom: 1/2 bliêniaka Zakr´t, stan surowy otwarty na dzia∏ce 650 m2, 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 270 tys.
z∏. Tel. 601 620 890.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 1850 m2 bezpoÊrednio. Bardzo dobra lokalizacja w Starym Aninie tel. 605 523 181.

jednorodzinnych, glazura, terakota,
INSTALACJE ELEKTRYCZNE oraz
HYDRAULICZNE, malowanie, naprawy.
Fachowo i solidnie. Tel. 509 358 336.
◗ Dzia∏ki budowlane w Zakr´cie (1km od os. St. Mi∏osna).
Sprzedam bezpoÊrednio pow: 1000, 1159, 1880 m2, ∏adna okolica wÊród nowych domów. Media: gaz i pràd. Tel.
509 944 748.
◗ Sprzedam segment w Starej Mi∏osnej. ¸adnie wykoƒczony. W rozliczeniu dzia∏ka lub mieszkanie – kierunek Miƒsk
lub Lublin, inne propozycje 0 692 977 947.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w D´be Wielkie, 765 m2,
naro˝nà z mediami na osiedlu domków jednorodzinnych,
15 km od Warszawy tel. 608 736 533.

◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej,
w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel
503 730 158.
◗ Mieszkanie nowe do wykoƒczenia 96m2, 4950 z∏ za m2.
Tel: 504-102-544.
◗ Sprzedam ∏adnà kawalerk´ z widnà, du˝à kuchnià w Weso∏ej. Media, K. W., bardzo dobra komunikacja. Mieszkanie bardzo ciche i ciep∏e, blok po generalnym remoncie.
tel. 22 773 41 75 po godz. 17.
◗ Sprzedam dom (Stara Mi∏osna) w zabudowie szeregowej, skrajny, z pomieszczeniem us∏ugowym, pow. dzia∏ki
319 m2, domu 252 m2, cena 800.000 z∏ (do negocjacji)
tel. 502 600 775.

GARDEN & PLEASURE
Pracownia Sztuki Ogrodowej
OGRODY – Projektowanie i realizacja
Architektura Krajobrazu

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

692-081-969
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◗ Sprzedam nowy segment 158 m2/300 m2 Sulejówek, ul.
S∏oneczna, cena 520 000 z∏, tel: 512-343-154.
◗ Sprzedam 2,5 ha lasu w Kownatkach ko∏o ¸ukowa,
100 km od Warszawy. Media, bdb dojazd, sàsiedztwo leÊniczówki, bogactwo jagód i grzybów. Cena do negocjacji. tel. 608 736 533.
◗ 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; 608 736 533.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà w Starej Mi∏oÊnie, 364 m2, tel: 534-943-830.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam wyprawk´ dla noworodka (0-3-6-9 m-cy), tel.:
608-187-190.

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

REMONTY, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie
glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie
(r´czne i agregatem malarskim), sucha
zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy – tel: 503-759-763.
3
◗ Sprzedam miód – prawdziwy, naturalny, zdrowy, prosto
z Podlasia. Atrakcyjna cena, do wyboru ró˝ne smaki. Dostawa do domu gratis. Tel. 782 381 550
◗ Sprzedam kuchenk´ mikrofalowà SAMSUNG MW73E
w idealnym stanie oraz stó∏ 90x90x90cm wraz z taboretami 45x23x60cm. 795-544-456
◗ Sprzedam 2 fotele i 3 os. sof´ skóropodobnà (kolor be˝owy): tel. 608187190, email: mpmimek@poczta.onet.pl
◗ Sprzedam nak∏adany, owalny, stalowy dwukomorowy
zlew kuchenny 85x44cm wraz z odp∏ywem w idealnym
stanie. 795-544-456
◗ Suknia Êlubna sprzedam, rozm. 36, wzrost ok. 160cm,
bia∏a, cena salonowa 2800z∏, sprzedaje w cenie 490z∏.
zdj´cia wyÊle na e-mail. natka233@gmail.com

DAWBRUK
Sprzeda˝ i uk∏adanie kostki
brukowej, drena˝e, odwodnienia.
Posesje, chodniki, parkingi, place.
Tanio i solidnie! Tel.: 502 404 196.

◗ Z powodu braku miejsca oddam puchary sportowe za
symbolicznà op∏atà. Tel. 668 641 195
◗ Sprzedam dres m´ski adidas na 190 cm. oraz kolekcjonerskie misie zabawki z certyfikatem Steiff (700,00 z∏ za sztuk´) tel. 668 296 340.
◗ 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

www.energetyczneswiadectwo.pl
◗ Kupi´ Chiƒskie znaczki pocztowe, przesy∏ki pocztowe
z Chin i Korei Pó∏nocnej, stare koperty listów, stare widokówki i karty pocztowe z Polski i krajów sàsiadujàcych,
tel. 602 511 582.
◗ Sprzedam tanio blach´ ocynkowanà o wymiarach
100x200 cm, arkusz – 30 z∏ i blat do pracowni o wym.
4x80x315 cm tel. 22 615 30 60
◗ Sprzedam maszyn´ do pisania marki Mercedes, antyk,
wa∏ek po renowacji, stan idealny tel. 22 406 13 13

◗ Kupi´ lub wezm´ zamra˝ark´ i lodówk´ tel. 516 390 664
◗ Sprzedam tapczan 1-osobowy z zag∏ówkiem w bdb stanie (prod. 10.08.2012) kolor kakao tel 22 870 29 98
◗ Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny/r´czny, chodzik
z siedziskiem, materac przeciwodle˝ynowy, krzese∏ko pod
prysznic, toalet´ przenoÊnà. tel. 603 310 664.

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY
◗ ANGIELSKI – Udziel´ korepetycji z j´zyka angielskiego,
na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum
(matura podstawowa). 30z∏/godzina lekcyjna. Pierwsza
lekcja próbna – GRATIS. tel. 535-635-635.
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1, 2 i 3.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761
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◗ Poszukuj´ kawalerki lub pokoju dla dwóch osób w Starej
Mi∏osnej. Tel. 880 096 769.
◗ Zamieni´ na mieszkanie lub sprzedam dom-kanadyjczyk 145
m2 p. u˝. z gara˝em 70 m2 – (200 000 z∏) z zadbanà dzia∏ka
1189 m2 (600 z∏/m2) Wola Grzybowska, tel. 730 419 319.
◗ Sprzedam segment o powierzchni ca∏kowitej 240 m2 przy ul.
Jod∏owej (Stara Mi∏osna), dzia∏ka 190 m2, tel. 781 489 822.
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NIERUCHOMOÂCI

◗ Wod´ perfumowanà PRADA Milano d’Iris 400ml – oryginalnie zapakowanà. To nietrafiony prezent, który byç mo˝e ucieszy kogoÊ innego, jako upominek z okazji... tel.
501-302-322
◗ Narty, deski, buty narciarskie i snowboardowe, kaski, kije. Nie masz co zrobiç z u˝ywanym sprz´tem narciarskim
dzieci wyros∏y chcesz coÊ wymieniç ze sprz´tu zadzwoƒ
etenis@wp.pl, 0 602 231 318.
◗ Emerytka przyjmie ma∏à u˝ywanà lodówk´, jej brak
utrudnia bardzo codzienne ˝ycie. Tel. 698 223 859

68

Prosimy przesy∏aç je (do 20 ka˝dego miesiàca) e-mailem na adres:

158

Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.

◗ FIZYKA, MATEMATYKA – matury, studenci. Doje˝d˝am.
Dr, tel. 607-690-614 DoÊwiadczona nauczycielka Paƒstwowej Szko∏y Muzycznej udziela lekcji gry na fortepianie poczàtkujàcym i zaawansowanym, tel. 502 988 356
◗ MATEMATYKA – student 5. roku PW udzieli korepetycji
uczniom gimnazjum, 508-529-094.

KANCELARIA ADWOKACKA
SPRAWY CYWILNE:
✔
✔

spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

SPRAWY RODZINNE:
✔

rozwody

✔

opiekuƒcze

tel.: 22 201 92 60, 608 529 502
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 54
e-mail: majewski.adwokat@wp.pl
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WESO¸A

AKTUALNOÂCI

„Zielonego P∏omienia”
☛ 4 miejsce w kraju!
Przez weekend 20–22 wrzeÊnia 44 WDH-y
„Stanica” dzielnie walczy∏a w Turnieju Dru˝yn
Puszczaƒskich o tytu∏ najlepszej dru˝yny w Polsce, ostatecznie plasujàc si´ tu˝ za podium. Harcerze w trakcie sobotniej gry poruszali si´ po
mapie o konturach mapy II RP i odwiedzali kolejne miasta – stolice historycznych województw,
by wykonywaç w nich zadania, np. wykonanie
szkicu terenowego. By∏ to nasz pierwszy Turniej
Dru˝yn Puszczaƒskich, ale liczymy na to, ˝e
w przysz∏ym roku równie˝ uda si´ nam wziàç
w nim udzia∏. Do podium zabrak∏o niedu˝o, wi´c
czeka nas rok intensywnej pracy.

☛ Harcerska Noc Filmowa
To nasza nowa inicjatywa harcerska: nocowanie w szkole po∏àczone z oglàdaniem filmu.
I Harcerska Noc Filmowa odby∏a si´ w nocy
27/28 wrzeÊnia w SP w Zakr´cie. Na akcj´ zostali zaproszeni uczniowie klas V i VI, a ca∏oÊç by∏a
po∏àczona z naborem do dru˝yny. Wieczór zacz´liÊmy od przygotowania jedzenia na film pt.
„Czarne Stopy”. Po projekcji zosta∏ przeprowadzony minikurs pierwszej pomocy, a zdobyte
podczas niego umiej´tnoÊci zosta∏y sprawdzone
w trakcie gry nocnej po szkole. Mamy nadziej´,
˝e zapoczàtkowaliÊmy tym samym nowà tradycj´ Harcerskich Nocy Filmowych, które zagoszczà
te˝ w staromi∏oÊniaƒskich szko∏ach.
☛ Czy jest ju˝ nas 44?
Po naborach przeprowadzonych w SP 173 i SP
353 powsta∏ nowy zast´p próbny, a liczba naszych harcerzy wzros∏a do 34 osób. Staramy si´
ciàgle rozwijaç, zatem powo∏aliÊmy kolejne
(dwa) zast´py próbne, by w po∏owie miesiàca
zrobiç tak˝e nabór w pobliskim Halinowie. Pomagamy zak∏adaç tam nowà dru˝yn´, ale do tego
czasu nowi harcerze b´dà szkoliç si´ w naszych
szeregach, na chwil´ obecnà jest ich ok. 12. Pod
wzgl´dem liczebnym na pewno przekroczyliÊmy
naszà „magicznà”, obrz´dowà liczb´ – 44.
˚eby sprawnie kierowaç tak du˝à dru˝ynà, od
czasu do czasu spotykamy si´ w gronie tzw. Zast´pu Zast´powych (komenda + zast´powy)
i wyje˝d˝amy gdzieÊ razem. Przez weekend 1617 listopada pokonaliÊmy pieszo tras´ z Olkusza
do Krakowa, odwiedzajàc przy tym zamki Rab-

sztyn, Pieskowa Ska∏a, Ojców i oczywiÊcie Wawel. Jura Krakowska-Cz´stochowska to niewàtpliwie urokliwe miejsce, ale dla nas, harcerzy
Stanicy, bardzo szczególne, poniewa˝ bezpoÊrednio zwiàzane z naszym przysz∏ym patronem
Królem Kazimierzem III Wielkim.
☛ Co przyniesie grudzieƒ?
Jak co roku w grudniu harcerki i harcerze z naszego szczepu w∏àczà si´ w Âwiàtecznà Akcj´ Paczka. W tym roku dzia∏ania nasze przeprowadzone
b´dà g∏ównie na terenie dzielnicy Weso∏a, tylko
cz´Êç osób pojedzie na Kresy, by pomagaç pozostajàcym tam Polakom. W najbli˝szych dniach nale˝y
spodziewaç si´ zatem organizowanych przez nas
zbiórek. Mamy nadziej´, ˝e i w tym roku Paƒstwo
nie zawiodà, dzielàc si´ z potrzebujàcymi w tak
szczególnym czasie, jakim jest Bo˝e Narodzenie.
☛ Powrót do korzeni – obóz na
wyspie Brownsea
To niecodzienny pomys∏ harcerek i harcerzy ze
Starej Mi∏osny. W czerwcowym numerze pisaliÊmy
o zwiadach w Anglii, teraz ruszamy pe∏nà parà
z realizacjà naszego marzenia. My zaczynamy
przygotowania do obozu zagranicznego, a Ciebie,
Sàsiedzie, zach´camy do zapoznania si´ z naszym
projektem na stronie 44nabrownsea.zhr.pl.
Z harcerskim pozdrowieniem,
CZUWAJ!
pwd. Hubert Zieliƒski HO
dru˝ynowy 44 WDH-y „Stanica”

AUTO BARTOSZ
K L I N I K A D E N T YST YC Z N A
Dawniej: ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej)

Teraz nowa lokalizacja:
GALERIA SOSNOWA, ul. Jeździecka 21F, lok. 5
tel.

(22) 773 21 12; 518 662 799

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

Kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych:
w

Stomatologia zachowawcza
(m.in. bezwiertłowe metody leczenia)

w

Protetyka

w

Implantologia

w

Chirurgia stomatologiczna

w

Choroby przyzębia

w

Stomatologia estetyczna

w

Ortodoncja

w

Pełna diagnostyka RTG: pantomogram, rtg cyfrowe,
cefalometria, tomograﬁa szczęk i zatok

Możliwość płatności kartą

www.klinikaelixir.pl
klinika@klinikaelixir.pl
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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

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

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

DORABIANIE KLUCZY
mieszkaniowych i samochodowych

EKOGROSZEK

ul. Trakt Brzeski 73 (bud. Biedronki)

WORKOWANY, Z DOWOZEM

Sulejówek, ul. Kombatantów 130,
tel. 22 462 36 98.
164

czynne: wt-pt 1200-1900, sob 1000-1400

605 297 200

◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI. Wszystkie poziomy.
Korepetycje, konwersacje, nadrabianie zaleg∏oÊci w szkole. Absolwentka anglistyki i studentka iberystyki. Dojazd
do ucznia. Tel: 0-519-186-285
◗ ANGIELSKI – studentka studiów po angielsku, 3 lata doÊwiadczenia, liczne d∏ugoterminowe wyjazdy zagraniczne,
przygotowania do egzaminów, zapraszam dzieci ze szko∏y
podstawowej oraz gimnazjalistów. Kontakt 664-736-121

◗ Business/General English – lektorka akademicka tel: 604
433 728.
◗ 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.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie nauczania. Tel. 22 773 28 07
◗ 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

˚∏obek i Przedszkole
Rodzinne
Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny 28
os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77

115

◗ 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.
◗ Chemia, fizyka, matematyka – skuteczne przygotowanie
uczniów gimnazjum do klasówek, sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego. Dojazd do ucznia. Tel. 790 205 766
◗ CHEMIA- studentka udzieli korepetycji z chemii na poziomie gimnazjum. Tel. 516 164 700

tel.: 692 905 352

Konfekcja i galanteria futrzana i skórzana,
skóry z lisów, królików, skóry licowe
i wiele innych – ca∏kowita wyprzeda˝
z powodu likwidacji zak∏adu (po cenie
wytworzenia – super okazja!). Sulejówek,
Kombatantów 130, tel. 601 938 963. 163
◗ MATEMATYKA. Korepetycje na poziomie szko∏y podstawowej i gimnazjum. Profesjonalnie i skutecznie. DoÊwiadczony matematyk zaprasza ch´tnych z dzielnicy Weso∏a. Tel. 505.329.323
◗ Francuski z dojazdem – Stara Mi∏osna, Weso∏a tel. 602
276 202.
◗ Korepetycje historia, wos, absolwent politologii, pasjonat
historii. Korepetycje w Weso∏ej cena 25 z∏ pe∏na godzina
tel. 663 978 685.

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 27
Studium Policealne w Weso∏ej
Przyjmie m∏odzie˝ i doros∏ych
Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77
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◗ FIZYKA, MATEMATYKA – matury, studenci. Doje˝d˝am.
Dr, tel: 607-690-614
◗ J´zyk polski. Korepetycje. Tel. 506 316 077
◗ J¢ZYK ANGIELSKI – Absolwentka filologii angielskiej UW ze
specjalizacjà nauczania j´zyka angielskiego, udzieli korepetycji na ka˝dym szczeblu nauczania, tel. 663-770-774.
◗ J¢ZYK HISZPA¡SKI z native speaker z Hiszpanii-udziel´ korepetycji na wszystkich poziomach nauczania oraz przygotuj´ do egzaminów, tel. 663-770-774
◗ MATEMATYKA – korepetycje, du˝e doÊwiadczenie tel.
798-809-883
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach, 515-34-94-60.

Szko∏a Podstawowa
Niepubliczna nr 90
Gimnazjum Niepubliczne w Weso∏ej
Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny
os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77
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◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach
szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 22 872
96 31, kom. 604 753 455.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie – nauka,
przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdów,
j´zyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz jez. ros. Tel. 504 69 79 18.
◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach z j´z. polskim na
ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie do matury i prezentacji, Weso∏a, tel. 22 773 40 87.

BLATY ● PARAPETY ● SZALÓWKA
SZTACHETY ● POD¸OGI

603-673-777

92

◗ J. ANGIELSKI- studentka udzieli korepetycji z na poziomie gimnazjum. Tel. 516 164 700
◗ J¢ZYK HISZPA¡SKI nauczycielka native speaker ze znajomoÊcià j´z. polskiego, wszystkie poziomy, dzieci m∏odzie˝
i doroÊli. 795 549 347
◗ J´zyk NIEMIECKI. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. JedenaÊcie lat doÊwiadczenia.
500 720 523
◗ MATEMATYKA. Emerytowany matematyk pomo˝e rozwiàzaç problemy matematyczne na poziomie szko∏y podstawowej i gimnazjum. Zapraszam ch´tnych z dzielnicy
Weso∏a. tel. 502.440.321
◗ Terapia – pomoc w wyjÊciu z uzale˝nienia: alkohol, narkotyki, hazard, inne. Spotkania, oÊrodki. Bezp∏atnie. Teen
Challenge, www.teenchallenge.pl, tel. 601 620 890

Tel. 22 783-28-37; 606-752-724
27
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STOLARNIA
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Pranie, bezpy∏owe trzepanie
dywanów, tapicerki maszynà
KIRBY. Czas schni´cia 1,5 h.

16
5

przy Zak∏adzie Przetwórstwa Rybnego
zaprasza: pon.–pt. 9–17, sob. 10–14.

◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci w nauce, odrobiç lekcje, poszerzyç wiedz´. Dostosowanie zaj´ç do potrzeb ucznia. Przedszkole oraz kl. 0III Dojazd gratis. tel 728 814 601
◗ Rosyjski – wszystkie poziomy, nauczycielka rosyjskiego
i rosjanka tel: 784-332-759

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4
◗ J´zyk polski – korepetycje – wszystkie poziomy, tel: 534943-830
◗ Indywidualne zaj´cia logopedyczne w domu pacjenta
prowadzone przez dyplomowanego pedagoga – logoped´ (terapia opóênionego rozwoju mowy, wad wymowy,
zaburzeƒ tempa mowy) tel. 609 503 663

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà, uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje tel.
600 432 140.

WYNAJM¢/DO WYNAJ¢CIA
◗ Sulejówek, pokoje do wynaj´cia w mieszkaniu 3 pokojowym bez w∏aÊciciela. 603 150 606.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie Stara Mi∏osna, 3 pokoje, 80 m.,
zdj´cia www.poswiaty.za.pl, tel: 502 028 554.

◗ Wynajm´ mieszkanie w Mi´dzylesiu 46 m2 tel. 22 615 30 60.
◗ Wynajm´ budynek 100 m2 pod dzia∏alnoÊç gospodarczà
przy Trakcie Brzeskim w Starej Mi∏oÊnie. tel. 511014557.
◗ Stancja – pokój przy rodzinie potrzebna do wynaj´cia dla
ucznia gimnazjum najlepiej w Starej Mi∏oÊnie. 601 597 925.
◗ Wynajm´ budynek (gara˝, magazyn) 60 m2+300 m2 placu, Warszawa Weso∏a (blisko Traktu Brzeskiego) teren
ogrodzony cena 700 z∏+media tel. 601 620 890.

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
◗ Do wynaj´cia lokal us∏ugowy 50 m2 w Starej Mi∏osnej,
róg Fabrycznej i J. Paw∏a II tel. 502 249 230.
◗ Sulejówek. SKM. Do wynaj´cia mieszkanie 80 m, w domu
wolno stojàcym. I pi´tro, miejsce parkingowe. Cena:
1500 + liczniki + kaucja. 609 150 606.
◗ Do wynaj´cia lokal u˝ytkowy, wykoƒczony, o pow. 50 m2,
przy ul. Wspólnej w Weso∏ej. Tel. kontaktowy 668 260 126.

KOLEKCJONER KUPI
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◗ Do wynaj´cia samodzielne mieszkanie w Halinowie. Oficyna. tel: 603 313 938.
◗ Poszukuj´ do wynaj´cia lokalu komercyjnego w dobrym
punkcie na delikatesy rybne (obszar Stara Mi∏osna). Powierzchnia 30-50 m2. Stan wykoƒczony. Oferty na adres:
ryby@jjszewczyk.pl lub tel. 533 304 776.
◗ Wynajm´ gór´ pawilonu przy Grochowskiej 173/175, 22 m2,
tel. 22 810 61 63.
◗ Stancja – pokój przy rodzinie potrzebna do wynaj´cia dla
ucznia gimnazjum najlepiej w Starej Mi∏oÊnie 601597925
◗ Poszukuj´ hali do wynaj´cia z przeznaczeniem na stolarni´ do 250 m2 lokalizacja Wawer, Weso∏a, Rembertów tel.
604 705 045.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Przyjm´ sprzàtanie domów, mieszkaƒ, mycie okien. Posiadam referencje. Tel. 603 995 507.
◗ Zatrudni´ szwaczki i krojczego do zak∏adu krawieckiego
w Warszawie Weso∏a tel 501 75 75 78.
◗ Z∏ota Ràczka wykonuje wszelkie us∏ugi hydrauliczno-gazowe, kwalifikacje i uprawnienia tel. 503 583 568.

HOTEL DLA KOTÓW I MA¸YCH ZWIERZÑT
STRZY˚ENIE, KÑPIELE
I PIEL¢GNACJA ZWIERZÑT
Lek. wet. Izabela Rupiƒska

Stara Mi∏osna, tel. 606-482-555,
698-422-928, 22-773-10-88

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607
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◗ Zdun, budowa i przebudowa piecy i kuchni kaflowych
oczekuje propozycji tel. 723 745 118.
◗ Szukam pracy – sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie
okien. koszenie trawy, prace w ogrodzie: pielenie, sadzenie, podlewanie tel. 513 687 421, 511 210 315.
◗ Z∏ota ràczka – 503 150 991.
◗ Elektryk dy˝urny 516 075 825.
119

• REMONTY
• S P R Z ÑTA N I E
• ODÂNIE˚ANIE
Tel. 536 920 306

stare ksià˝ki, pocztówki, monety,
zegarki, bi˝uteri´, militaria

TEL: 502-011-257

◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel. 507 097 028.
◗ Szko∏a Podstawowa nr 353 ul. Cieplarniana 23 Warszawa-Weso∏a zatrudni panià do sprzàtania na 1/2 etatu. Informacja pod nr tel. 508 877 040.

7

◗ Zatrudnimy fryzjerk´ do salonu SPA w Weso∏ej, atrakcyjne warunki pracy i p∏acy, mi∏y zespó∏. tel. 603 960 833,
e-mail: biuro@metamorfoza-spa.pl
◗ Mieszkam w Starej Mi∏osnej i oferuj´ us∏ugi przy sprzàtaniu klatek schodowych, koszeniu trawy, piel´gnacje zieleni i odÊnie˝aniu. Posiadam wieloletnie doÊwiadczenie.
tel. 696-551-360.

◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka” Tel. 22 78328-37, 606-752-724.
◗ PRZYPILNUJ¢ domu, mieszkania pod Twojà NIEOBECNOÂå (Êluby, wesela, komunie, Êwi´ta). Posiadam referencje. tel. 604 22 10 97.
◗ Sprzàtanie, prasowanie, mycie okien. Tel. 518-051-567.
◗ Osoba solidna z referencjami przyjmie SPRZÑTANIE lub
MYCIE OKIEN. tel. 603-995-507.

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

Tel. 601 262 086.

8

◗ Drobne remonty solidnie i tanio „z∏ota ràczka” tel. 0 692
977 947.
◗ Zatrudni´ fryzjerk´ do salonu pi´knoÊci w Weso∏ej tel.
605 783 993.

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

www.dogadajciesie.pl
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◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka” 606-752-724.
◗ DoÊwiadczona osoba z udokumentowanym wykszta∏ceniem pedagogicznym poszukuje pracy jako opiekunka lub
niania. Referencje. Praktyka krajowa i zagraniczna. Opieka nad osobami chorymi, niepe∏nosprawnymi, starszymi
i dzieçmi. Tel: 22 813 24 14, 794 999 829.
◗ Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje. Tel. 507
542 645.
◗ Drobne naprawy i remonty -z∏ota ràczka- tel. 601313561
◗ Z∏ota ràczka – porzàdki, remonty, malowanie i inne prace.
tel. 518 731 920.

REKLAMA w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
Informacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç pod adresem e-mailowym
reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl lub od naszego przedstawiciela handlowego:

Konrad Skorupka – tel. 607-314-667
e-mail: konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy tak˝e do reklamowania si´ w innych wydaniach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”:
• Wawer,
– Konrad Skorupka,
Rembertów kontakt powy˝ej

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

• Grochów, Saska K´pa, Goc∏aw – Artur Pawlak, tel. 605-297-200,
e-mail: reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl
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WESO¸A

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44
tel. kom. 601 384 524

• Nowe NIŻSZE CENY SOCZEWEK KONTAKTOWYCH *
• Oprawy korekcyjne od 29 zł. Bogata oferta światowych marek,
m.in.: Calvin Klein, Michael Kors, Lacoste, Eva Minge, Vogue,
RayBan, Davidoﬀ...
• Kupuj soczewki kontaktowe ACUVUE, zbieraj naklejki i odbieraj
kosmetyki NEUTROGENA!
• Szeroki wybór soczewek okularowych wiodących producentów,
m.in.: Hoya, Essilor, Zeiss, Jzo...
• Komputerowy pomiar okularowych soczewek progresywnych – VisuReal
• Własna pracownia optyczna
• Bezpłatny serwis
* szczegóły w
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+ ogródek 80 m2
+ garaż 13 m2

ul. Motylkowa 11
Warszawa-Międzylesie

cenę 565 000zł
· za
· stan deweloperski – 535 000 zł

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

realizujemy
zamówienia
indywidualne

Weso∏ych
Âwiàt!

podpisując umowę do końca roku dostaniesz do 5% zniżki

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

e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
tel. 505283785
www.ulicamotylkowa.pl

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WESO¸A

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 22 773 37 67, tel./fax 22 773 24 63

ul. Bora-Komorowskiego 21
lokal 307 (obok Rossmanna)
Warszawa - Gocław
(3 km od skrzyżowania Marsa z Płowiecką)

22 250 15 77, 22 671 77 00
www.boramed.pl
pon. - pt. 8 - 20, sobota 9 - 13

BADANIA USG dorośli i dzieci
Piersi
Tarczycy
Jamy brzusznej
Stawów biodrowych u dzieci
Przezciemiączkowe u dzieci

Węzłów chłonnych
Stawów, więzadeł
i mięśni
Dopplerowskie
i wiele innych

STOMATOLOGIA
Stomatologia
zachowawcza
Stomatologia dziecięca
Ortodoncja

Endodoncja
Protetyka
Implanty
Chirurgia szczękowa

SPECJALIŚCI

GINEKOLOGIA
Kompleksowe
prowadzenie ciąży

Konsultacje
ginekologiczne

USG ciąży 2D/3D/4D
USG genetyczne
Test PAPP-A
ECHO serca płodu

USG ginekologiczne
Kolposkopia
Cytologia
Szczepienia przeciw
Certyfikat Londyńskiej Fundacji wirusowi HPV

endokrynolog, pediatra, kardiolog, ortopeda, gastrolog,
chirurg, dermatolog, laryngolog, internista, urolog, neurolog Medycyny Płodowej FMF
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