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RADOÂå WIARY
zatrzymana w kadrze
a prze∏omie listopada i grudnia 2013 w koÊciele Êw. Antoniego w Starej Mi∏oÊnie prezentowana by∏a pokonkursowa wystawa fotograficzna „RadoÊç wiary”. Ze 175 zdj´ç nades∏anych
przez 72 osoby z ca∏ej Polski oraz z Francji jury,
w którego sk∏ad wchodzili: JE Ks. Bp Marek Solarczyk, Waldemar Kompa∏a oraz Marta Dzbeƒska-Karpiƒska, nagrodzi∏o i wyró˝ni∏o 37 zdj´ç. Laureatami zostali Anna Wojciechowska (I miejsce), Roman Kalinowski (II miejsce) oraz Piotr Pielak
(III miejsce). Wyró˝nienia specjalne otrzymali Ks.
Mieczys∏aw Kucel oraz Siostra Magdalena i Siostra
Milena – siostry augustianki od Mi∏osierdzia Jezusa. Konkursowi patronowali: Tygodnik „Idziemy”,
Radio Warszawa, telewizja internetowa Foksal
Eleven dzia∏ajàca przy Centrum MyÊli Jana Paw∏a
II oraz portal internetowy wesola-gazeta.pl. Laureaci oraz autorzy wyró˝nionych zdj´ç otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Studio Fotograficzne Lumen, Studio Projektowe Artis Design, Studio
Fotograficzne FotoOskar, Centrum Formacji Duchowej – Salwatorianie Kraków, Wydawnictwa: Edy-

N

cja Êw. Paw∏a, WAM, W Drodze, Znak, Salwator
oraz Verbinum. Wystaw´, której patronowa∏o
Centrum MyÊli Jana Paw∏a II, zorganizowano
dzi´ki wsparciu PHU Maxima – sieci sklepów spo˝ywczych „Groszek” i drogerii „Jasmin” oraz sklepowi z filmami chrzeÊcijaƒskimi „Dobry Film”.
Bardzo dzi´kujemy wszystkim uczestnikom za zainteresowanie konkursem i nades∏anie prac, a patronom i sponsorom za okazanà pomoc i wsparcie.
Zapraszamy do internetowej galerii na stronie
Parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
www.parafiastaramilosna.pl, gdzie obejrzeç
mo˝na wszystkie nades∏ane i zakwalifikowane
do konkursu zdj´cia.
Prace konkursowe by∏y ju˝ wystawiane w bazylice katedralnej Êw. Micha∏a i Êw. Floriana na Pradze, w planach jest równie˝ wystawa w Centrum
MyÊli Jana Paw∏a II przy ul. Foksal, a byç mo˝e tak˝e w innych miejscach. Warto bowiem pokazaç te
wspania∏e fotografie szerszej publicznoÊci.
Mi∏ego oglàdania!

ZAPRASZAMY NA NASZÑ STRON¢ INTERNETOWÑ –

II miejsce, fot. Roman Kalinowski

Wyró˝nienie specjalne,
fot. Siostra Magdalena i Siostra Milena

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

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

AUTO BARTOSZ
MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
SZYBKO
WULKANIZACJA FACHOWO
SOLIDNIE TANIO
- SILNIKI, ROZRZÑDY, SPRZ¢G¸A
- SKRZYNIE BIEGÓW, ZAWIESZENIA
- HAMULCE, PRZEGLÑDY, OLEJE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
WSZYSTKIE MARKI

05-077 Warszawa-Weso∏a
UL. JEèDZIECKA 4
Tel. 693 84 22 84 – 24 h
(22) 773 18 61 – 9-17
E-mail: autobartosz@o2.pl
www.autobartosz.prv.pl
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Z prac Rady Dzielnicy
Ostatnia ju˝ w 2013 roku sesja Rady Dzielnicy odby∏a si´ 10 grudnia. Rada
pozytywnie zaopiniowa∏a
pakiet kolejnych drobnych
korekt w bud˝ecie na 2013
rok. Wi´kszoÊç poprawek
dotyczy∏a niewykorzystanych drobnych kwot z ró˝nych zadaƒ dot. kultury i sportu. Aby Êrodki te
nie przepad∏y, zosta∏y one przeniesione na potrzeby OÊrodka Kultury oraz Biblioteki. Skorygowano tak˝e szacowane dochody Dzielnicy z tytu∏u podatku dochodowego. W kolejnych punk-

tach Rada uchwali∏a swój plan pracy na rok
2014 oraz zapozna∏a si´ z planami pracy poszczególnych komisji. Ze wzgl´du na okres
przedÊwiàteczny, w porzàdku znalaz∏y si´ ju˝
tylko informacja Burmistrza z prac w okresie
mi´dzysesyjnym oraz sprawy ró˝ne.
Kolejna sesja zaplanowana zosta∏a na
16 stycznia 2014 r., jak zwykle o godz. 14.00
w sali obrad Rady Dzielnicy. Porzàdek obrad jest
dost´pny w Internecie, osoby zainteresowane
planowanymi tematami serdecznie zapraszam.

˝e w siedzibie Delegatury, ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 33, pokój –111 (niski parter), w ramach realizacji programu „Bezpieczne Osiedle” zaplanowano nast´pujàce spotkania:

• 13 stycznia 2014 r., od godz. 9.00
do 18.00 – wszystkie grupy

• 8 stycznia 2014 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Centrum”

• 15 stycznia 2014 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Zielona”

Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

Ruszajà prace nad bud˝etem
partycypacyjnym w Weso∏ej
Od lata 2013 roku trwa
proces przygotowujàcy do
wprowadzenia w warszawskich dzielnicach bud˝etu
partycypacyjnego na rok
2015. 10 wrzeÊnia odby∏a
si´ konferencja „Bud˝et
partycypacyjny w dzielnicach m.st. Warszawy” zorganizowana przez Centrum Komunikacji Spo∏ecznej Urz´du m.st. Warszawy. Mia∏a ona na celu
przybli˝enie uczestnikom konferencji tematyki
bud˝etu obywatelskiego, a tak˝e przedstawienie
przyk∏adów realizacji bud˝etu partycypacyjnego
w innych miastach Polski: ¸odzi, Olsztynie, Krakowie. W ramach przygotowaƒ przez najbli˝sze
1,5 roku b´dzie prowadzona szeroko zakrojona
akcja edukacyjna. Dzi´ki zaanga˝owaniu w proces decydowania o wydatkach miejskich mieszkaƒcy dowiedzà si´ wi´cej o tym, jak powstaje
bud˝et dzielnicy i jej jednostek oraz skàd biorà
si´ Êrodki zasilajàce bud˝ety samorzàdowe.
W ramach przygotowaƒ w dzielnicach zostali
wyznaczeni koordynatorzy, a tak˝e utworzono
zespo∏y ds. bud˝etu partycypacyjnego. W naszej
dzielnicy koordynatorem zosta∏ Aleksander Graniewski. Natomiast sk∏ad zespo∏u zosta∏ ostatecznie zatwierdzony na spotkaniu dnia 24 paêdziernika 2013. Do zespo∏u weszli:
1. Przedstawiciele mieszkaƒców: Robert Mi∏kowski, S∏awomir Dobrzaƒski, S∏awomir Wysocki, Józef WojtaÊ, Wojciech Klimm,

Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego
w Dzielnicy Weso∏a informuje,

2. Przedstawiciele organizacji pozarzàdowych:
Anna Ksi´˝opolska (KS Weso∏a), Bo˝ena Jaêwiƒska (Ko∏o PTTK), Dariusz Stachelek (Stowarzyszenie Artystyczne „Stara Mi∏osna”), Pawe∏
Tobolewski (Biegówki), Gra˝yna Sikorska (Uniwersytet Trzeciego Wieku),
3. Przedstawiciele Rady Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy: Katarzyna Zakrzewska, Arkadiusz
Ciupak,
4. Przedstawiciele Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy: Marta B∏aszczak, Karolina Baranowska, Ma∏gorzata Kowalczyk, Katarzyna
Popowicz, Aleksander Graniewski.
Nast´pne spotkanie mia∏o miejsce 5 listopada. Wtedy te˝ zosta∏ wybrany przewodniczàcy,

• 22 stycznia 2014 r., od godz. 9.00

– Grupa Osiedlowa „Stara Mi∏osna”

zast´pca oraz sekretarz zespo∏u ds. bud˝etu partycypacyjnego. Przewodniczàcym zosta∏ pan
Aleksander Graniewski, zast´pcà pan S∏awomir
Wysocki, a sekretarzem pani Marta B∏aszczyk. Po
dyskusji zebrani uchwalili Regulamin pracy Zespo∏u ds. bud˝etu partycypacyjnego. OtrzymaliÊmy równie˝ informacj´ o wysokoÊci bud˝etu
partycypacyjnego. B´dzie to 0,5% bud˝etu
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy na 2015 rok.
Daje nam to kwot´ oko∏o 300 000 PLN.
B´dàc cz∏onkiem zespo∏u ds. bud˝etu partycypacyjnego, mam zamiar w miar´ moich mo˝liwoÊci przybli˝aç Paƒstwu jego prac´, zadania,
jakie go czekajà w najbli˝szym czasie, oraz
wszystko to, co umo˝liwi Paƒstwu wzi´cie aktywnego udzia∏u w tworzeniu i realizacji bud˝etu obywatelskiego.
Katarzyna Zakrzewska
cz∏onek Zespo∏u ds. bud˝etu partycypacyjnego
z ramienia Rady Dzielnicy m.st. Warszawy

Rozstrzygni´to konkurs na koncepcj´
architektonicznà przedszkola w Starej Mi∏oÊnie
dniu 18 grudnia 2013 r. rozstrzygni´to konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przedszkola w osiedlu Stara Mi∏osna
w dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. W konkursie
startowa∏o 29 podmiotów. Sàd konkursowy
w sk∏adzie: Ewa Bednarzak, Krzysztof Kacprzak,
Marian Mahor, Andrzej Pylak i Wies∏aw Paulski
przyzna∏ trzy nagrody: I miejsce i nagrod´ w wysokoÊci 7000 z∏ oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r´ki na wykonanie opra-

W

cowania projektowo-kosztorysowego na budow´
przedszkola otrzyma∏a praca z∏o˝ona przez DIP
Biuro Projektów Hanna Katarzyna Pasternak z Konstancina-Jeziorny, II miejsce i nagrod´ w wysokoÊci 5000 z∏ otrzyma∏a praca z∏o˝ona przez Autorskà
Pracowni´ Projektowà Jerzy Wowczak z Krakowa,
a III miejsce i nagrod´ w wysokoÊci 3000 z∏ otrzyma∏a praca z∏o˝ona przez konsorcjum firm SZELA
LEBU Architekci z Wroc∏awia.
Hanna Kowalska

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
WESO¸A

JesteÊmy uczestnikiem programu
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Przeciwko drogim i ci´˝kim tornistrom
Problem sierpniowo-wrzeÊniowych wydatków na podr´czniki staje si´ tematem ˝ywym
i budzàcym niezwyk∏e
emocje w∏aÊciwie co roku w tym w∏aÊnie czasie.
Kwoty, jakie trzeba wydaç, aby zapewniç swojemu dziecku niezb´dnà wyprawk´ szkolnà,
sà naprawd´ niebotyczne i na domiar z∏ego
– z roku na rok coraz wy˝sze. Za moich
szkolnych i niestety zamierzch∏ych czasów
powszechnà praktykà by∏o sprzedawanie
i odkupywanie podr´czników u˝ywanych.
Ci, którzy ksià˝ki szanowali, mogli liczyç na
wy˝szà wycen´ ich „towaru” i tym samym
wi´kszy „zysk”. Tak˝e i dziÊ ustawodawca
pomyÊla∏ o takich rozwiàzaniach, obowiàzek organizacji obrotu u˝ywanymi podr´cznikami na terenie szko∏y nak∏ada art. 22b
ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie
oÊwiaty. Obecnie upowszechnienie praktyki odsprzeda˝y podr´czników po zakoƒczeniu roku szkolnego staje si´ wr´cz koniecznoÊcià w obliczu rosnàcych cen zakupu nowych ksià˝ek.

pracowania wspólnego sposobu post´powania dla wszystkich szkó∏ w dzielnicy Weso∏a.
Bardzo istotna by∏a obecnoÊç na spotkaniu
przedstawicieli rodziców, którzy potwierdzili
rosnàcà potrzeb´ zmierzenia si´ z problemem wydatków na podr´czniki szkolne,
z du˝à aprobatà przyj´li zapowiadane dzia∏ania i zadeklarowali daleko idàcà pomoc
w poszukiwaniu w∏aÊciwych rozwiàzaƒ.
JednoczeÊnie, na marginesie ca∏ej sprawy, przekaza∏em zebranym informacj´, ˝e
w obecnym roku szkolnym z rzàdowego
programu dofinansowania zakupu podr´czników „Wyprawka szkolna 2013” skorzysta∏o 104 uczniów zamieszka∏ych w naszej dzielnicy. Na wyp∏at´ tego Êwiadczenia
zosta∏a przeznaczona kwota 26 300 z∏. Dofinansowanie otrzymali wszyscy uczniowie,
którzy z∏o˝yli wniosek.
Odr´bnym tematem, który by∏ omawiany
podczas spotkania, bezpoÊrednio wià˝àcym
si´ z tematem podr´czników szkolnych, jest
rosnàca waga tornistrów szkolnych. W tej
kwestii tak˝e wymieniono doÊwiadczenia
z realizowanego w dzielnicy programu

„Lekki tornister” i dyskutowano nad sposobami zaradzenia w tej „ci´˝kiej” sprawie.
Do czasu kiedy w szko∏ach zapanuje powszechnoÊç korzystania z innowacyjnych
technologii i narz´dzi edukacyjnych, zarówno ceny podr´czników, jak i ci´˝ar tornistra b´dà istotnymi problemami „do pilnego rozwiàzania”.

Marian Mahor
Zast´pca Burmistrza Weso∏ej ds. OÊwiaty

W dniu 5 grudnia 2013 r. p∏k Marian BabuÊka, mieszkaniec Weso∏ej, zosta∏ wybrany na Przewodniczàcego Konwentu Dziekanów
Korpusu Oficerów Zawodowych WP na lata 2014–2016. Ponadto
po raz pierwszy zostanie utworzone Prezydium Organów Przedstawicielskich sk∏adajàce si´ z przewodniczàcych: Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, Kolegium M´˝ów Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych oraz Kolegium M´˝ów Zaufania Korpusu Szeregowych Zawodowych. Przewodniczàcym
tego Prezydium b´dzie tak˝e p∏k Marian BabuÊka. Do zadaƒ organów przedstawicielskich nale˝y przede wszystkim reprezentowanie interesów ˝o∏nierzy zawodowych wobec dowódców, kierownictwa MON oraz Ministra Obrony Narodowej. Serdecznie gratulujemy Panu Pu∏kownikowi.

Hanna Kowalska

DU˚Y POÂLIZG
weso∏owskiego lodowiska

Miesiàc temu zapowiadaliÊmy, ˝e jeszcze tej
zimy Weso∏a zyska zadaszone, sztucznie mro˝one lodowisko. Niestety, gdy po d∏ugich rozmowach uda∏o si´ uzgodniç, ˝e niewykorzystywane
w Wawrze lodowisko
trafi do nas, w kolejce
po nie ustawi∏o si´
PRACOWNIA PROTETYCZNA
wi´cej
ch´tnych...
W opinii w∏adz WarEWA WAÂ
szawy, które sà fortel.: 22 773 29 67 22 760 86 74 605 40 38 42
malnym w∏aÊcicielem
tego lodowiska, wa˝niejsza okaza∏a si´ lokalizacja na Starówce.

•
•
PROTEZY • NAPRAWA

2

Parafia Êw. Brata Alberta w Weso∏ej-Zielonej serdecznie zaprasza na III Parafialny Bal Karnawa∏owy w dniu 15 lutego
(sobota) w hotelu Brant (ul. Równa 20,
Majdan – przy trasie lubelskiej). Zapisy
do 9 lutego br. w zakrystii lub pod nr. tel.
506-123-568. Koszt: 250 z∏ od pary lub
130 z∏ od osoby. Istnieje mo˝liwoÊç dojazdu i powrotu autokarem.
Ks. Piotr Mazurek

Gratulujemy naszemu sàsiadowi

W dniu 30 paêdziernika ubieg∏ego roku,
z inicjatywy Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a,
w Urz´dzie Dzielnicy odby∏o si´ spotkanie
dotyczàce wy˝ej opisanych kwestii. W spotkaniu wzi´li udzia∏: Pan Edward K∏os,
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a, piszàcy te s∏owa Marian Mahor, zast´pca Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a, dyrektorzy szkó∏ z terenu naszej dzielnicy, przedstawiciele Rad
Rodziców poszczególnych szkó∏ oraz pracownicy Wydzia∏u OÊwiaty, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Weso∏a.
Obowiàzek wynikajàcy z ustawy by∏ do
tej pory realizowany w poszczególnych placówkach w naszej dzielnicy z bardzo ró˝nym efektem. W czasie spotkania podsumowano informacje dotyczàce aktualnego
stanu obrotu u˝ywanymi podr´cznikami
w szko∏ach i wymieniono si´ doÊwiadczeniami w tym wzgl´dzie.
Zarzàd Dzielnicy postanowi∏ zach´ciç dyrektorów do podj´cia bardziej systemowych
i dynamicznych dzia∏aƒ, zobowiàzujàc si´
jednoczeÊnie do wszechstronnego wsparcia
akcji. Planowane sà kolejne spotkania w celu popularyzacji dobrych praktyk oraz wy-

III Parafialny
Bal Karnawa∏owy

Mia∏o tam powstaç nowe tego typu lodowisko,
ale sponsor, który mia∏ je sfinansowaç, wycofa∏
si´ i na bie˝àcy rok trafi∏o tam to wawerskie. Na
pocieszenie w∏adze naszej dzielnicy dosta∏y
obietnic´, ˝e lodowisko to dotrze do nas na wiosn´ i do przysz∏ej zimy b´dzie funkcjonowa∏o jako wrotkowisko, a kiedy zrobi si´ ju˝ wystarczajàco zimno, stanie si´ pe∏nowartoÊciowym lodowiskiem. Dzielnica otrzyma∏a tak˝e Êrodki na
urzàdzenie dwóch lodowisk na boiskach szkolnych, ale wymagaç to b´dzie nadejÊcia zimy, bo
jak na razie bez aparatury mro˝àcej o ˝adnym
lodzie mowy byç nie mo˝e.

Hanna Kowalska
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Na pierwszy znak
W dniu 12 grudnia 2013 r. mieszkaƒcy naszej dzielnicy mieli
przyjemnoÊç wzi´cia udzia∏u w spektaklu artystycznym pt. „Na
pierwszy znak”. Wokalistka grupy TRIODEON Anna Przybysz
przybli˝y∏a biografi´ i repertuar Hanki Ordonówny.
UroczystoÊç rozpocz´∏a Pani Marzenna Todorska, Dyrektor OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej, witajàc przyby∏ych
goÊci i artystów.
Ca∏e przedsi´wzi´cie by∏o
mo˝liwe do zrealizowania dzi´ki pomocy Pani Ewy Tucholskiej, Dyrektora Gimnazjum
119, która pozwoli∏a na zorganizowanie spektaklu w auli szko∏y, i Pana Edwarda Kalisza, Dyrektora OÊrodka Kultury, który
jak zawsze zadba∏ o opraw´
akustycznà, oraz dzi´ki wsparciu Pana Rafa∏a Mirkowskiego.
Na koncert przyby∏o 100 osób, widownia bra∏a aktywny udzia∏,
w∏àczajàc si´ do Êpiewu z artystkà. Po spektaklu do organizatorów
dociera∏y g∏osy zadowolenia i komplementy kierowane pod adresem wykonawców.
Spektakl wspó∏finansowany by∏ ze Êrodków Unii Europejskiej,
Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki w ramach projektu systemowego „Aktywni spo∏ecznie”, którego realizatorem od 2009 roku
jest tutejszy OPS.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

XXI wiek to nie tylko czas
rozwoju technologii i elektroniki. To tak˝e ciàg∏y przyrost informacji. Naszà gazetk´ adresowanà do Was,
Sàsiadów, jak wiecie, wydajemy raz na miesiàc, a Êwiat
nieustanie p´dzi do przodu.
Tworzàc nowe numery, musimy decydowaç, które informacje sà najistotniejsze, a czasem to nie sà ∏atwe decyzje ☺.
Po wi´kszych i mniejszych naszych dyskusjach gazetki trafiajà do Waszych domów. Tak wi´c znacznà cz´Êç informacji,
na które niestety nie starczy∏o miejsca w wydaniach drukowanych, mo˝ecie znaleêç na naszej stronie internetowej:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl oraz na naszym profilu na
Facebooku (www.facebook.com/WiadomosciSasiedzkie).
Co wi´cej, za poÊrednictwem naszego internetowego adresu
macie okazj´ wczeÊniej zdobyç wiedz´ o wydarzeniach, które
mia∏y miejsce w minionym dniu lub tygodniu.
Na naszej stronie internetowej znajdziecie informacje dotyczàce kultury, sportu i wydarzeƒ w szko∏ach i bibliotekach
z naszego terenu. Natomiast w dziale „Artyku∏y” mo˝ecie zapoznaç si´ m.in. z aktualnoÊciami z harcerstwa czy licznymi
poradami: psychologa, coacha, stylistki czy architekta krajobrazu. Systematycznie uzupe∏niamy dla Was kalendarz imprez
i co tydzieƒ wysy∏amy do naszych internetowych czytelników
za poÊrednictwem poczty elektronicznej kulturalny newsletter.
Mamy nadziej´, ˝e b´dziemy cz´sto u Was goÊciç i przyniesiemy Wam dobre informacje ☺.

WiadomoÊci
Sàsiedzkie
w sieci

@

Olga ¸´cka

Bezpośrednio wynajmę mieszkanie 97m2
dwupoziomowe (parter i Ip)
z ogródkiem i garażem
w małym kameralnym osiedlu
w Międzylesiu.
• salon z kominkiem
i aneksem kuchennym
• 3 sypialnie
• garderoba
• 2 łazienki
• WC

Dostępne od zaraz

Mieszkanie nieumeblowane lub częściowo umeblowane
Nowo wybudowane, niedrogie w eksploatacji

Czynsz – 2.700,00 zł
+ opłaty za media

tel.: 604 23 23 57
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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WieÊci z Osiedla Plac Wojska Polskiego
Pisz´ ten artyku∏ jeszcze
przed Âwi´tami Bo˝ego Narodzenia 2013 roku i zdaj´
sobie spraw´, ˝e uka˝e si´
dopiero w nowych „WiadomoÊciach Sàsiedzkich” na
poczàtku stycznia 2014 roku, niemniej jednak chc´ si´
z Paƒstwem podzieliç swoimi refleksjami z okresu przedÊwiàtecznego.
OczywiÊcie, jak to w naszej tradycji bywa,
okres przedÊwiàteczny obfituje w spotkania wigilijne w ró˝nej konfiguracji spo∏eczno-towarzyskiej i nie tylko.
Otó˝ spotkanie takie, w bardzo uroczystej
oprawie, mia∏o miejsce 17 grudnia w naszej
1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej. No i oczywiÊcie by∏o te˝ spotkanie przedÊwiàteczne
20 grudnia w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a.
Chc´ jednak podzieliç si´ refleksjami z uroczystej wigilii ˝o∏nierzy rezerwy 1 Praskiego Pu∏ku Zmechanizowanego i 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, która to przyj´∏a tradycje, zadania
etc. tego˝ pu∏ku.
Spotkanie „wiarusów” odby∏o si´ 19 grudnia
w restauracji „GoÊciniec”, a sto∏y by∏y zastawione typowymi potrawami wigilijnymi.
Ca∏à organizacj´ z odpowiednià oprawà wzià∏
na siebie Zarzàd naszego Weso∏owskiego Ko∏a
b´dàcego integralnà cz´Êcià stowarzyszenia
Ogólnopolska Rodzina KoÊciuszkowców.

4K S Zakret Reklama_185x122mm.indd
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By∏o to nasze pierwsze spotkanie z tak uroczystà oprawà, a pierwsze (i na pewno nie ostatnie)
dlatego, ˝e Ko∏o zosta∏o powo∏ane w 2012 roku.
T´ naszà kameralnà uroczystoÊç zaszczyci∏ jako goÊç przewodniczàcy stowarzyszenia pan genera∏ Zenon Poznaƒski, przywo˝àc ze sobà film
z konferencji i powo∏ania stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina KoÊciuszkowców. Spotkanie
rozpocz´∏o si´ ∏amaniem si´ op∏atkiem z wzajemnymi ˝yczeniami Êwiàtecznymi i noworocznymi, a nast´pnie z zainteresowaniem obejrzeliÊmy wspomniany film, poprzedzony s∏owem
wst´pu Pana Genera∏a.
Rozpi´toÊç wiekowa „wiarusów” by∏a bardzo
du˝a, bo od superwiarusa pana p∏k. Henryka
KrzyÊpiaka do b´dàcego jeszcze w s∏u˝bie czynnej w 1 WBPanc. „m∏odzika” pana chorà˝ego
Tomka Filipowskiego.
By∏ to wspania∏y wieczór pe∏en wspomnieƒ
i wzajemnej sympatii, nie oby∏o si´ te˝ bez odÊpiewania hymnu piechoty „Maszerujà strzelcy”.
Uczestnicy, których by∏o kilkudziesi´ciu,
oÊwiadczyli gremialnie, ˝e czekali na takie spotkanie i ˝e ku temu by∏a ju˝ najwy˝sza pora.
Koledzy! Takie spotkania, i to o ró˝nym programie, Zarzàd Ko∏a b´dzie organizowa∏ na
pewno cz´Êciej.

I tak w 2014 roku planujemy w koƒcu wykonanie prawoskr´tu na rondzie przy ul. Okuniewskiej
(bezkolizyjny zjazd na Rembertów), mamy na to
Êrodki w kwocie ok. pó∏ miliona z∏otych, bo wchodzi te˝ w zakres realizacji tej inwestycji cz´Êciowy
wykup gruntu. Dlaczego tak d∏ugi okres oczekiwania? Po pierwsze Êrodki finansowe, ale te˝ problemy z pozyskaniem map do celów projektowych,
oczywiÊcie od instytucji wojskowych. Teren od p∏otu betonowego na zachód jest terenem zamkni´tym przez Ministerstwo Obrony Narodowej (w∏àcznie z poligonem i strzelnicami) i stàd te problemy.
Mam nadziej´, ˝e – jak zwykle realizujàc Paƒstwa oczekiwania – w 2014 roku sfinalizujemy wykonanie prawoskr´tu. A ogólnie rzecz bioràc, na
naszym osiedlu jeszcze jest troch´ do zrobienia.
Koƒczàc, przekazuj´ s∏owa podzi´kowania
swoje i kolegów kierownictwu restauracji „GoÊciniec” za profesjonalne przygotowanie naszego wigilijnego spotkania, i to za przyzwoità, niewygórowanà cen´.
Serdecznie pozdrawiam!

Od nastroju Êwiàtecznego przejd´ do rzeczy
przyziemnych, tj. do naszego osiedla i rozwoju
jego infrastruktury.

dr Stefan S∏owikowski
Wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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 Listy do redakcji
Uwa˝aj, jak chodzisz, na co stajesz!!
Na naszym osiedlu Plac Wojska Polskiego zachodzà du˝e zmiany. Powstajà nowe chodniki i si∏ownia plenerowa. Nasi mieszkaƒcy dbajà o czystoÊç,
spokój i zieleƒ na naszym osiedlu. Za co bardzo
dzi´kujemy. Tylko jest jeden wielki problem. Tym
problemem sà psie odchody. Psy za∏atwiajà si´
wsz´dzie: na trawie, chodnikach. W∏aÊciciele nic
z tym nie robià. Na naszym osiedlu znajdujà si´ kosze na takie odchody. Jest ustawa, która mówi, ˝e
nale˝y sprzàtaç po swoim zwierzaku. Miejmy nadziej´, ˝e to si´ zmieni.
Mieszkanka osiedla

go po˝a∏owaç... Skoro inni bojà si´ o tym mówiç,
a mnie osobiÊcie kilkakrotnie „dotkn´∏a” ich obecnoÊç na tym obszarze (na naszym osiedlu), postanowi∏am o tym napisaç. Jestem jednym z ma∏ych przedsi´biorców z lokalem us∏ugowym na terenie Starej
Mi∏osnej i od jakiegoÊ roku notorycznie spotyka∏y
mnie nieprzyjemnoÊci zwiàzane z ich obecnoÊcià
i „stylem ˝ycia”. Powodem mojego roz˝alenia oraz
niepokoju jest fakt, z jakim niesamowitym „zaanga˝owaniem” nasze lokalne w∏adze podchodzà do tej
sprawy. Mia∏am par´ niemi∏ych konfrontacji z tà
„przyby∏à kulturà”, a policja mimo powiadomienia
nie pojawi∏a si´, aby coÊ z tym zrobiç czy wykazaç si´
w ramach troski o bezpieczeƒstwo mieszkaƒców.
Mieszkaƒcy nie zdajà sobie sprawy, ilu z nas ju˝ dotkn´∏a sprawa rabunków i drobnych kradzie˝y. Ka˝dy sobie odpuszcza, nikt oprócz wspomnienia/opowiedzenia o tym najbli˝szym sàsiadom nie zg∏osi policji. A jeÊli zbierze si´ ju˝ na taki wysi∏ek? To jak si´
okazuje, ˝e po jakimÊ czasie (moja) sàsiadka, która
usi∏owa∏a coÊ z tym zrobiç – da∏a zg∏oszenie o próbie
w∏amania si´ do jej domu przez jednego z Cyganów
– po jakimÊ nied∏ugim okresie, przy kolejnej próbie
w∏amania i kolejnym zg∏oszeniu dowiedzia∏a si´, ˝e
wczeÊniejsze, które dotyczy∏y tego samego, nie zosta∏y zarejestrowane przez lokalnà w∏adz´! CoÊ chyba szwankuje w naszych „administracyjnych strukturach”? To jest nic innego jak zniewa˝enie czyjegoÊ
zg∏oszenia, zaniechanie obowiàzków. Ju˝ nie wspomn´ o naszych podatkach... JeÊli chodzi o mój przypadek, z autopsji wiem, ˝e zadzwonienie na policj´
w razie jakiejkolwiek kradzie˝y tylko utwierdza
w przekonaniu, i nie ma tu wàtpliwoÊci, ˝e nasze lokalne w∏adze majà losy mieszkaƒców... wiadomo
gdzie :-) Zosta∏am okradziona na kwot´ ok. 250 z∏.
Mo˝e to niedu˝a kwota, ale ilekroç by∏am w rozpaczliwej sytuacji zwiàzanej z ca∏kowitym brakiem bezpieczeƒstwa, krytycznym po∏o˝eniu i l´ku o to, do
czego jest zdolny przyby∏y do mojego sklepu Cygan,
wiedzia∏am, ˝e nie mog´ liczyç na pomoc Policji.
Mo˝liwe, ˝e póki nie ma konkretnych donosów
w sprawie kradzie˝y i zastraszania biednych mieszkaƒców, nikt z tym nic nie zrobi (bo sà legalnie?!), ale
to, ˝e nielegalnie handlujà ró˝nymi rzeczami, nie
podlega to chyba dyskusji, ˝e powinien byç im postawiony zarzut i pociàgni´cie do odpowiedzialnoÊci
karnej? Tym samym chcia∏abym zg∏osiç i przede
wszystkim zwróciç tym artyku∏em uwag´ wszystkich
staromi∏oÊniaƒskich sàsiadów o wzniesienie alarmu
w tej kwestii i spojrzenie na ten problem przez pryzmat bezpieczeƒstwa naszego, jak i naszych dzieci,
które sà zaczepiane na chocia˝by znanej ul. Fabrycz-

Witam. Dnia 16.12.2013 r. ok. godz. 9.30 przejazd kolejowy zosta∏ zamkni´ty. Samochody zatrzyma∏y si´, oczekujàc na otwarcie, niestety samochód
dostawczy zablokowa∏ skrzy˝owanie ul. Mi∏ej i 1
Praskiego Pu∏ku. Za tym samochodem zatrzyma∏ si´
radiowóz policji, nr boczny Z 194. Podszed∏em do
radiowozu i poprosi∏em siedzàcego w nim policjanta, ˝eby pouczy∏ kierowc´ dostawczaka. Niestety
PAN POLICJANT odmówi∏. Powiedzia∏, ˝e ludzie tak
je˝d˝à, a on z panià policjantkà jadà na interwencj´. Przejazd jeszcze przez kilka minut by∏ zamkni´ty. Zrobi∏em zdj´cie samochodu dostawczego i radiowozu policji z uÊmiechni´tym, mi∏ym i machajàcym mi na po˝egnanie PANEM POLICJANTEM.
PS. Skrzy˝owanie jest blokowane kilkanaÊcie razy
dziennie.
Imi´ i nazwisko
do wiadomoÊci redakcji i policji
Witam, chcia∏abym napisaç na temat dosyç
istotnego oraz aktualnego problemu, który poruszy∏, myÊl´, niejednego mieszkaƒca zalesionych
okolic Starej Mi∏osnej.
Sprawa dotyczy przyby∏ych ju˝ X lat (?) temu Cyganów, którzy osiedlili si´ przy ul. Cieplarnianej,
a dalej po tym kolejnych ju˝ w innym, ale nie tak odleg∏ym miejscu, bo równie˝ na naszym osiedlu przy
ul. Diamentowej. Nikt nie wyrazi∏ wyraênego sprzeciwu co do ich istnienia. OczywiÊcie, ˝e skoro sà legalnie, bez ˝adnych argumentów noÊnych zwiàzanych z ich sposobem na ˝ycie (patrz charakterystycznà, bo wszystkim znanà metodà na szybki zarobek),
nikt nie ma prawa walczyç o ich „wysiedlenie”. Sama ich obecnoÊç nikomu nie przeszkadza. Przecie˝
nikomu do tej pory krzywdy nie zrobili. Albo mo˝e
zrobili, ale ma∏o kto o tym mówi? Mo˝liwe, ˝e niektórzy nie chcà zawracaç sobie tym g∏owy? W koƒcu
lepiej nie zaczynaç z Cyganem, bo inaczej mo˝na te-

KANCELARIA ADWOKACKA
SPRAWY CYWILNE:
✔
✔

spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

nej czy te˝ ul. Cieplarnianej. JeÊli teraz nic z tym nie
zrobimy, to powstanà kolejne „cygaƒskie bunkry”,
które si´ rozrastajà jak grzyby po deszczu, a nam jedyne co pozostanie, to najpierw drobne ust´pstwa
na rzecz nowoprzyby∏ych, a˝ w koƒcu dojdzie do tego, ˝e zaczniemy uciekaç z tych masowo obleganych
przez Cyganów terenów. A nie o to chodzi, ˝eby
uciekaç od problemu, tylko dzia∏aç. Jeden mieszkaniec nic z tym nie zrobi, ale zjednoczenie si∏ mo˝e byç
wiarygodnym bodêcem.
Imi´ i nazwisko autora
do wiadomoÊci redakcji
D∏u˝szy czas zastanawia∏em si´ nad publikacjà tego listu. Bo z jednej strony zagro˝one poczucie bezpieczeƒstwa jakiejÊ grupy sàsiadów, z drugiej strony
obarczanie odpowiedzialnoÊcià zbiorowà innej grupy. Jak wywa˝yç oczywistà potrzeb´ spokoju, a nie
budowaç napi´ç narodowoÊciowych. Jak przedstawiç problem, ale nie stawiaç ogó∏u spo∏ecznoÊci cygaƒskiej w sytuacji, w jakiej cz´sto stajà nasi rodacy
na wyspach brytyjskich, gdzie w pewnym momencie
wykreowano stereotyp Polak=z∏odziej.
Troch´ ten list zabrzmia∏ (w poczuciu bezsilnoÊci autorki, jak sàdz´) jak nawo∏ywanie do tworzenia lokalnej samoobrony. A pewnie bardziej przyda∏by si´ apel do samej spo∏ecznoÊci cygaƒskiej
(nie wiem, niestety, czy czytajà WS), ˝eby zastanowili si´ nad swoim wspó∏istnieniem zgodnie z zasadami i normami kultury gospodarzy… Faktem
jest, ˝e w sprawach drobnych przest´pstw policja
bywa bezradna i niewiele robi. Ale nie dotyczy to
tylko takiej czy innej narodowoÊci. Nasi rodzimi
bezdomni, naciàgacze, pijaczkowie itp. sà tak samo ucià˝liwi i bezkarni jak i ci innych narodowoÊci. Mo˝e wi´c zaczàç wywieraç wi´kszà presj´ na
policj´? Sà dzielnicowi, sà regularne spotkania na
wszystkich osiedlach nt. bezpieczeƒstwa (niestety
przy niemal zerowej frekwencji mieszkaƒców). Na
pewno nie mo˝na przechodziç oboj´tnie wobec
nawet najdrobniejszych wykroczeƒ. Trzeba na nie
reagowaç, ale nie stygmatyzujmy nikogo, bo i my
za granicà nie chcielibyÊmy byç stygmatyzowani.
Na koniec drobne sprostowanie. Autorka listu wymiennie u˝ywa poj´ç: policja i w∏adza lokalna. Warto pami´taç, ˝e policja jest s∏u˝bà paƒstwowà, niepodlegajàcà administracji samorzàdowej i niezale˝nà
od niej, stàd lokalne w∏adze nie rejestrujà zdarzeƒ
kryminalnych, nie nadzorujà pracy policji, a wspó∏pracujà z nià jedynie na zasadach partnerskich
Marcin J´drzejewski

Zakład Pogrzebowy
całodobowo

Calvaria

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

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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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2013 – rok pe∏en sukcesów!!!
CZAS NA PODSUMOWANIE
Uczniowski Klub Sportowy MG-SPORTS
istnieje 2 lata. W tym czasie zrobiliÊmy ogromne post´py szkoleniowe, które mia∏y bardzo du˝y
wp∏yw na osiàgni´cia i wyniki sportowe. Prze∏omowym
okresem by∏ rok 2013,
w którym zawodnicy naszego Klubu systematycznie
odnosili sukcesy, bioràc
udzia∏ w presti˝owych imprezach sportowych, zdobywajàc
puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, co podkreÊla naszà wartoÊç
i jakoÊç szkoleniowà.
Do imprez zalicza∏y si´ zawody:
• Od M∏odzika do Olimpijczyka Warszawa
• Warszawska Olimpiada M∏odzie˝y
• Pierwszy Krok P∏ywacki
• Bielaƒskie Zawody P∏ywackie dla Najm∏odszych
• Puchar Starosty Ciechanowskiego
• Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzyma∏oÊci i Zawody o Puchar Prezydenta
m. Ciechanowa
• Grand Prix Miƒska Mazowieckiego
• Grand Prix ¸omianek
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SUMA MEDALI W STARTACH INDYWIDUALNYCH: 22 z∏ote, 22 srebrne,
12 bràzowych, 7 pucharów
Przygotowania do zawodów
odbywa∏y si´ w czasie regularnych treningów na basenach i salach sportowych
oraz w trakcie wyjazdu zimowego w góry oraz na
zgrupowania sportowe,
zorganizowane przez Klub.
Wyjazdy przygotowawcze
w 2013 roku:
• WYJAZD ZIMOWY – S∏owacja, Jasna Chopok (narty, snowboard, p∏ywanie)
• ZGRUPOWANIE SPORTOWE – Polska,
Olsztyn „Aquasfera” (p∏ywanie, bieganie)
• ZGRUPOWANIE SPORTOWE – Polska,
Poznaƒ „Termy Maltaƒskie” (p∏ywanie,
bieganie, CrossFit)
• ZGRUPOWANIE SPORTOWE – Polska
„Star Dadaj” (p∏ywanie, bieganie, rowery), treningi wspólnie z Warmiƒsko-Mazurskà Federacjà Sportu
Informacje szczegó∏owe i wszystkie
wyniki sportowe umieszczone sà na stro-

nach internetowych: www.mgsports.pl,
www.plywaniewesola.pl, www.wmozp.pl,
www.omegatiming.pl.
Uczestnicy, którym nale˝y si´ wyró˝nienie za osiàgni´cia, rekordy ˝yciowe
i zaanga˝owanie w trakcie treningu
sportowego:
Hubert Szor (2007), Zuzanna Szredziƒska
(2006), Magdalena Wysocka (2006), Karina Wilanowska (2006), Amelia Ma∏ecka
(2006), Aleksander StyÊ (2006), ¸ukasz
Ryç-Pacholczyk (2006), Jan Królak (2006),
Jan Orski (2006), Kajetan Plewnicki (2006),
Gabriela Szredziƒska (2004), Klaudia Ca∏un
(2005), Emilia Gadziƒska (2004), Angelika
Szor (2004), Damian Wa∏´ka (2004),
Kacper Szostak (2004), Maria Wilk (2003),
Szymon Bielecki (2003), Matylda Szredziƒska (2002), Ewa Rudnicka (2001), Katarzyna Dàbrowska (2001), Micha∏ Ryç-Pacholczyk (2000), Bartosz Bielecki (2000),
Mateusz Parol (1999), B∏a˝ej Duszczyk
(1999), Aleksandra Jagie∏∏o (1998), Aleksander ˚ywicki (1998), Marta Althamer
(1997), Weronika Warszawska (1996)
Szczególne wyró˝nienia:
1.Gabriela Szredziƒska (2004) – MULTIMEDALISTKA ZAWODÓW,
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2.Ewa Rudnicka (2001) – zaliczony Sprawdzian Wytrzyma∏oÊciowy na 800 m stylem dowolnym i 200 m stylem zmiennym, który zapewnia kwalifikacj´ do Mistrzostw Polski w P∏ywaniu,
3. Katarzyna Dàbrowska (2001) – zaliczony
Sprawdzian Wytrzyma∏oÊciowy na
800 m stylem dowolnym i 200 m stylem zmiennym, który zapewnia kwalifikacj´ do Mistrzostw Polski w P∏ywaniu.

G∏ównym celem Klubu jest budowa
sprawnego i skutecznego systemu szkoleniowego w p∏ywaniu. Przy Êcis∏ej wspó∏pracy z obiektami sportowymi, dyrekcjami szkó∏ i nauczycielami WF, b´dziemy
regularnie sprawdzaç umiej´tnoÊci i stan
zaawansowania dzieci w p∏ywaniu oraz
prowadziç profesjonalne
treningi, które b´dà mia∏y
bezpoÊredni wp∏yw na popraw´ technik p∏ywackich
w ka˝dym stylu i odpowiednie przygotowanie do
zawodów. Trening zasadniczy w klubie, Sprawdzian
Wytrzyma∏oÊciowy i udzia∏
w Warszawskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y sà niezb´dne do zdobywania cennych punktów, które sà
przepustkà do Mistrzostw
Polski w P∏ywaniu.
Kolejnym etapem przygotowawczym b´dà zgrupowania sportowe, których przebieg ma bezpoÊredni wp∏yw na osiàgni´cia zawodników
i popraw´ wyników sportowych.
Taki system szkoleniowy w p∏ywaniu
postawi Klub na wysokiej pozycji w stosunku do innych klubów z ca∏ej Polski.
Poszczególne osoby trenujàce w naszym
Klubie i startujàce w zawodach sportowych zostanà reprezentantami swoich
szkó∏ w licznych imprezach sportowych.

Niemniej wa˝nym celem jest równie˝
zapoznanie wszystkich uczestników z zasadami p∏ywania sportowego poprzez
wprowadzenie na zawodach zasad
i przepisów FINA. Po∏o˝enie du˝ego nacisku na rywalizacj´ opartà przede wszystkim na zasadach „fair-play” wska˝e na
odpowiednie wzory zachowaƒ. Wspólne
kibicowanie uczestników, rodziców i trenerów w trakcie startów
w zawodach zmotywuje
najm∏odszych do poprawiania swoich wyników ˝yciowych na ró˝nych dystansach p∏ywackich.
Celem naszym jest tak˝e,
aby wszyscy uczestnicy
projektu ukoƒczyli pomyÊlnie szkolenie oraz ka˝dy
uczestnik zosta∏ nowym
„rekordzistà”.
Uczestnictwo w zaj´ciach
basenowych i zawodach
p∏ywackich dzieci z ró˝nych
Êrodowisk, wspieranych
przez rodziców, wzmocni
nie tylko wi´zy rodzinne,
ale równie˝ zintegruje spo∏ecznoÊç i umo˝liwi nawiàzanie nowych
kontaktów mi´dzyludzkich.

GDZIE TRENUJEMY?
SEKCJA P¸YWACKA:
- OSiR Wawer – ul. V Poprzeczna 22,
Warszawa-Anin
- AON Rembertów – ul. ChruÊciela 103,

Warszawa-Rembertów
- MOSiR Miƒsk Maz. – ul. Wyszyƒskiego
56, Miƒsk Mazowiecki
SZKÓ¸KI P¸YWACKIE:
- Aquapark Wesolandia – ul. Wspólna 4,
Warszawa-Weso∏a
- Hotel Villa Park – ul. 1 Praskiego Pu∏ku
89, Warszawa-Weso∏a
- MOSiR Miƒsk Maz. – ul. Wyszyƒskiego
56, Miƒsk Mazowiecki

PODZI¢KOWANIA i ˚YCZENIA
Szczególne podzi´kowania dla wszystkich klubowiczów za wytrwa∏oÊç i zaanga˝owanie w trakcie zaj´ç i wszelkich zawodów sportowych. Goràco dzi´kuj´ rodzicom, dyrekcjom i nauczycielom szkó∏,
którzy obdarzyli nas zaufaniem, wspierali w dzia∏aniach oraz pomagali w pracy.
W∏adzom dzielnic Weso∏a i Wawer dzi´kujemy za wsparcie.
Zawodnikom ˝ycz´ samych sukcesów
i kolejnych rekordów ˝yciowych, aby sumiennie dà˝yli i realizowali swoje najwy˝sze cele ˝yciowe. Rodzicom ˝ycz´,
˝eby zawsze byli ze swoimi pociechami
i wspierali je, nie tylko podczas wzlotów, ale te˝ upadków, dzi´ki czemu Wasze dzieci nigdy si´ nie poddadzà i b´dà
Wam bardzo wdzi´czne.
Dyrekcjom i nauczycielom szkó∏ ˝ycz´
zdrowia, cierpliwoÊci i wytrwa∏oÊci w pracy z dzieçmi i m∏odzie˝à.
Zarzàd Klubu

Kontakt z UKS MG-SPORTS:

e-mail: mgsports@o2.pl
www.mgsports.pl
Micha∏ Guzik,
tel. 516-041-633
Siedziba:
Szko∏a Podstawowa nr 174,
Pl. Wojska Polskiego 28,
05-075 Warszawa-Weso∏a
Dyrektor Pawe∏ Krajewski

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Dru˝ynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkó∏ w Szachach 2013

– szko∏y z Weso∏ej w czo∏ówce

Ju˝ po raz trzeci w dzielnicy Weso∏a by∏a organizowana presti˝owa impreza szachowa – Dru˝ynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkó∏ Podstawowych,
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Szachach
Szybkich. Turniej odby∏ si´ 7 grudnia 2013 r. w hali sportowej przy Gimnazjum nr 119. Zawody mia∏y
na celu popularyzacj´ szachów wÊród dzieci i m∏odzie˝y na Mazowszu oraz wy∏onienie dru˝ynowego
mistrza Mazowsza szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w szachach szybkich. Patronat nad turniejem objà∏ Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Organizatorami rozgrywek by∏y Mazowiecki Zwiàzek Szachowy oraz
Uczniowski Klub Sportowy „Gambit” – Weso∏a.
Dru˝ynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkó∏ w Szachach Szybkich 2013 otworzyli: Burmistrz Dzielnicy
Weso∏a Marian Mahor, Prezes Polskiego Zwiàzku
Szachowego Tomasz Delega, Przewodniczàcy Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Rady m.st. Warszawy Pawe∏ Lech, Przewodniczàcy Komisji OÊwiaty,

Kultury i Sportu Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy Leszek Winiarski oraz Prezes Mazowieckiego
Zwiàzku Szachowego Andrzej Dobrowolski. Komitet honorowy Dru˝ynowych Mistrzostw Mazowsza
Szkó∏ w Szachach Szybkich zaszczycili: Senator
Rzeczpospolitej Polskiej Marek Borowski, Wiceprezydent Europejskiej Unii Szachowej Tomasz Sielicki
oraz Prezes Polskiego Zwiàzku Szachowego Tomasz
Delega. W rozgrywkach wzi´∏o udzia∏ 400 zawodników: 60 dru˝yn szkó∏ podstawowych, 24 gimnazjalnych i 7 ponadgimnazjalnych.
Dzielnic´ Weso∏a reprezentowa∏o 6 dru˝yn szkó∏
podstawowych oraz dwie dru˝yny szkó∏ gimnazjalnych. Najwy˝szy wynik wÊród szkó∏ gimnazjalnych,
III miejsce – bràzowy medal, wywalczy∏a dru˝yna
z Gimnazjum 119. Dru˝yna zagra∏a w sk∏adzie: Tomasz Woênica, Karol K∏opocki, Kacper Piasecki,
Alicja Woênica (kolejnoÊç zawodników wed∏ug gry
na szachownicy). W klasyfikacji indywidualnej sukces odnios∏a Alicja Woênica, zdobywajàc III miejsce
na IV szachownicy. Druga dru˝yna Gimnazjum nr
119 w sk∏adzie: Szymon Osypiuk, Bernard K∏opocki, Konrad Jaƒczuk, Paulina Osypiuk, startujàc z nr.
20, uplasowa∏a si´ równie˝ wysoko, na 8 miejscu.
Szko∏´ Podstawowà nr 353 reprezentowa∏y trzy
dru˝yny. Pierwsza w sk∏adzie: Magdalena Haraziƒska, Mariusz Woênica, Patryk Bartold, Zuzanna
¸aszczuk, grajàc w czo∏ówce, osiàgn´∏a wysokie 6

miejsce wÊród 60 dru˝yn szkó∏ podstawowych. Drugà dru˝yn´ SP 353 stanowili: Mi∏osz Siepsiak, Marcin Kalinowski, Igor Makowiecki, Zosia ¸aszczuk,
trzecia dru˝yna SP 353 zagra∏a w sk∏adzie: Wojciech
Krupa, Oliwier Zgierski, Maksymilian Siepsiak,
Barbara Seweryn. Wysoki wynik osiàgn´∏a równie˝
dru˝yna ze Szko∏y Podstawowej nr 173, w której
sk∏adzie zagrali: Marcin PaczeÊniak, Grzegorz Kordula, Wojciech Mazurek, Hubert Gurdek-Szkudlarek, Zuzanna Kordula, osiàgajàc 16 miejsce.
Szko∏´ Podstawowà nr 171 im. Stanis∏awa Staszica z Weso∏ej reprezentowali: Jan Sa∏uda, Jakub
Cichowlas, Kamil Wawszczak, Weronika Dobrowolska. W Dru˝ynowych Mistrzostwach Mazowsza Szkó∏ wystàpi∏a równie˝ Dwuj´zyczna Szko∏a
Podstawowa nr 1 z Weso∏ej, którà reprezentowa∏y
trzy dru˝yny. Wszystkim dru˝ynom gratulujemy
osiàgni´tych wyników i wspania∏ej rywalizacji.
W imieniu organizatorów turnieju podzi´kowania kierujemy do sponsorów: firmy Cukiernie-Piekarnie „Putka” oraz sklepu „Groszek” przy ulicy Jana Paw∏a II, którzy zapewnili uczestnikom rozgrywek dro˝d˝ówki i napoje.
Szczegó∏owe wyniki zawodów mo˝na znaleêç na
stronie: www.chessarbiter.com.
Do zobaczenia za rok.

Teresa Osypiuk

klasy krajowej, czyli Mistrzostwach Polski oraz Pucharach Polski, stan´li równie˝ dziesi´ciokrotnie na
podium zarówno indywidualnie, jak i dru˝ynowo.
Najwi´kszy sukces Klubu w 2013 roku to zwyci´stwo w generalnej punktacji Warszawskiej
Olimpiady M∏odzie˝y w Judo we wszystkich kategoriach wiekowych.

Podsumowanie roku 2013
w Judo Fight Club
2013 rok dla Judo Fight Club to rok sukcesów – „beczka medali”, poczàwszy od maluchów, które systematycznie zdobywajà na ka˝dych zawodach ponad dwadzieÊcia medali, co
w roku daje nam ponad 200 krà˝ków. Kolejno
dzieci starsze oraz ich turnieje rankingowe to
kolejne 100 medali, a wielka si∏a charakteru
i zdeterminowanie to zalety naszych zawodników. Nasi m∏odzicy i juniorzy m∏odsi w zawodach Warszawsko-Mazowieckich w ciàgu roku
do∏o˝yli nast´pnà setk´ medali, a w zawodach

Podsumowujàc rok, chcielibyÊmy serdecznie
podzi´kowaç Rodzicom naszych zawodników,
Dyrekcjom weso∏owskich szkó∏ i przedszkoli oraz
W∏adzom Dzielnicy – bez Waszej pomocy oraz
wytrwa∏oÊci w osiàganiu celów nie moglibyÊmy
mieç tylu powodów do zadowolenia. Dzi´kuje-

Bràzowi medaliÊci DMP M∏odzików

my za siedem ju˝ lat zaufania i mamy nadziej´,
˝e w kolejnych latach b´dziemy równie˝ mieli
okazje, by si´ tak s∏odko chwaliç.
Mariusz D´bski

www.B-DENTAL.com.pl

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

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Zapraszamy 15 stycznia na
BEZPŁATNE KONSULTACJE ORTODONTYCZNE
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S∏ów par´ o kontynuacjach
„Thor: Mroczny Êwiat”,
re˝. Alan Taylor
„Igrzyska Êmierci:
W pierÊcieniu ognia”,
re˝. Francis Lawrence
„Hobbit: Pustkowie
Smauga”,
re˝. Peter Jackson
Patrzàc na kino ostatnich miesi´cy, mo˝emy ujrzeç tam sporo „cz´Êci drugich”. MieliÊmy wi´c niedawno drugà cz´Êç „Thora”,
czyli „Mroczny Êwiat”, potem „W pierÊcieniu ognia”, czyli kontynuacj´ „Igrzysk Êmierci”, no i wreszcie „Pustkowie Smauga”, czyli kolejnà cz´Êç „Hobbita”. Wszystkie te filmy majà jednà wspólnà, doÊç niezwyk∏à,
w∏aÊciwoÊç – sà lepsze od cz´Êci pierwszych,
co zwykle kontynuacjom si´ nie zdarza.
Zacznijmy od „Thora”, w którym zdecydowanie widaç odpowiedê na ˝yczenia fanów, którzy pokochali Lokiego Toma Hiddelstona i chcieli, aby to w∏aÊnie jemu poÊwi´cono wi´cej czasu na ekranie. Poza tym,
scenarzyÊci postawili tym razem przede
wszystkim na humor, odsuwajàc nieco na
bok (bo to w koƒcu film na podstawie komiksu o pó∏bogu) patetycznoÊç postaci. Du˝o lepiej wykorzystano te˝ mo˝liwoÊci, jakie
dajà efekty specjalne – film to bardzo przyjemne wizualnie widowisko. Nadal jednak

jest to obraz o superbohaterze, wi´c nie odnajdziemy tutaj niczego ambitnego, jest to
zadowalajàca rozrywka, ale jedynie na to
pó∏torej godziny, przez które oglàdamy film.
Raczej nie b´dziemy do niego wracali myÊlami, a nie jest te˝ na tyle spektakularny jak
„Avengers”, ˝eby obejrzeç go kilkakrotnie.
Sprawa nieco inaczej ma si´ w przypadku
„Igrzysk Êmierci”, gdzie nie mamy kontynuacji filmu i pisania scenariusza od zera,
a kontynuacj´ opartà na kolejnej cz´Êci
z ksià˝kowej trylogii. Ju˝ pierwsza cz´Êç by∏a
zadowalajàca dla fanów ksià˝ek Suzanne
Collins, chocia˝ pojawi∏y si´ (równie˝ z mojej strony) narzekania na pomijanie doÊç
istotnych fragmentów literatury. Tym razem
twórcy naprawd´ przy∏o˝yli si´ do jak najwierniejszego oddania treÊci, przyprawiajàc
niemal˝e o zawa∏ fanów, którzy z ksià˝kami
si´ nie zapoznali i bezsensownie narzekajà
na zawieszone zakoƒczenie, domagajàc si´
lepszego zamkni´cia. Dla uzyskania tego polecam przeczytanie trzeciej cz´Êci. Tam naprawd´ sà wszystkie spoilery. Tak czy inaczej
„W pierÊcieniu ognia” nie zawiód∏, wizualnie, aktorsko czy te˝ scenariuszowo. Brawo.
Najtrudniejszà drog´ do przejÊcia mia∏ chyba nieszcz´sny „Hobbit”. Jedna z najbardziej
oczekiwanych ekranizacji (g∏ównie ze wzgl´du na ogromny sukces „W∏adcy PierÊcieni”
zrealizowanego przez tà samà ekip´) w mojej

opinii okaza∏a si´ d∏u˝àcà si´ klapà. Druga
cz´Êç musia∏a wi´c zmierzyç si´ z tym niezadowoleniem i zaproponowaç widzom coÊ du˝o lepszego. Zadanie to znacznie u∏atwi∏ fakt,
˝e wreszcie mo˝na by∏o pokazaç smoka, który rzeczywiÊcie okaza∏ si´ najbardziej spektakularnà cz´Êcià filmu, a g∏os rozchwytywanego ostatnio Benedicta Cumberbatcha tylko
pomóg∏ zape∏niç kinowe sale. Film ma równie˝ du˝o lepszà dynamik´, a dodatki takie
jak epicka walka Gandalfa z Nekromantà nie
pogarszajà obrazu (tak jak kamienni giganci
w pierwszej cz´Êci), a jedynie dodajà smaczków. Ca∏y czas na wysokim poziomie sà równie˝ utrzymane doznania wizualne, jeszcze
pi´kniejsze dzi´ki technologi HFR. Nie jest
to nadal poziom prezentowany przez „W∏adc´ PierÊcieni”, ale w porównaniu z cz´Êcià
pierwszà zdecydowanie na plus.
Kolejny krok dla artystów jest zwykle najtrudniejszy. Drugi album po udanym debiucie, kontynuacja ksià˝ki, kontynuacja filmu,
wysokie oczekiwania lub zawód po kroku
pierwszym zawsze dodajà twórcy podczas takiego wydarzenia ogromnego stresu. Niestety, w wi´kszoÊci stres przewa˝a, przez to tak
cz´sto mamy do czynienia z p∏ytami, które
przyprawiajà nas o dreszcze zamiast kontynuowaç sukces (jak drugi album Kaiser Chiefs),
i filmami, których wolelibyÊmy nie widzieç
(jak kontynuacje „Matrixa”). W tym sezonie
twórcom filmowym wyjàtkowo udaje si´ wybrnàç z tej sytuacji obronnà r´kà. Dlatego
marsz do kina – tym razem naprawd´ warto.

Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Weso∏a w styczniu
OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A
M.ST. WARSZAWY

OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH

05-075 Warszawa, ul. Starzyƒskiego 21,
tel.: 22 773 61 88
wesolakultura@domkulturywesola.net

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

■

■

12 stycznia (niedziela), godz. 17.00

WYPRAWA ROWEROWA W ALPY – pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y ¸ukasza
Sacharczuka.
■

18 stycznia (sobota), godz. 18.00

SERDUSZKO PUKA W RYTMIE CZA-CZA – program karnawa∏owy piosenkarki
DANKI STANKIEWICZ z piosenkami polskimi i zagranicznymi, znanymi i lubianymi
przez publicznoÊç.
■

25 stycznia (sobota), godz. 17.00

CA¸YM SERCEM – wieczór poezji oraz
promocja pierwszego tomiku wierszy Katarzyny Marciniuk.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

„POGODNA”
FILIA OÂRODKA KULTURY W DZIELNICY WESO¸A

11 stycznia (sobota),
godz. 18.00
JESZCZE ZDÑ˚¢ WAM ZAÂPIEWAå…
Recital piosenki aktorskiej i kabaretowej
w wykonaniu Artura Gotza. Akompaniament
– Dariusz Igielski.
■ 19 stycznia (niedziela),
godz. 17.00

MAURETANIA DA SI¢ LUBIå – pokaz
slajdów i opowieÊci z podró˝y Ewy Pluty.
■ 24 stycznia (piàtek),
godz. 10.50

PRZYGODA Z PIOSENKÑ – koncert
z cyklu „Filharmonia Narodowa dla dzieci”.

W programie znajdujà si´ znane piosenki pochodzàce z musicali, filmów oraz popularnych programów telewizyjnych adresowanych do dzieci.
■ 26 stycznia (niedziela),
godz. 16.00

GUCIO CHUSTECZKA – przedstawienie
teatralne dla dzieci w wykonaniu Grupy Teatralnej Echooo.
■

30 stycznia (czwartek),
godz. 19.00

WERNISA˚ wystawy prac uczestników
sekcji plastycznych dzia∏ajàcych w filii ODT
Pogodna pod kierunkiem El˝biety Lipiec
i Doroty ¸asisz.

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.
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Kàcik bibliofila
KRZY˚
ROMANOWÓW
Robert Masello
Krzy˝ Romanowów
to powieÊç lekka, wielowymiarowa. Znajdziecie tu Paƒstwo
i thriller medyczny,
i powieÊç historycznà, ale te˝ opowieÊç
grozy. Sensacyjne wspó∏czesne wydarzenia
sprytnie przeplatajà si´ z historià poczàtku
XX wieku, kiedy to grypa hiszpanka poch∏ania dziesiàtki milionów istnieƒ ludzkich. Zadaniem wojskowego epidemiologa
jest sprawdzenie, czy zabójczy wirus przetrwa∏ w lodach Alaski, dajàcej zamieszkanie kolonii utworzonej przez wyznawców
rosyjskiego mnicha i mistyka Rasputina.
Wartka akcja, historia i mitologia ostatnich lat dynastii Romanowów, du˝o ludzkich emocji, to wszystko sprawia, ˝e ksià˝k´ czyta si´ jednym tchem.
Polecam!

W Bibliotece Publicznej...
60. urodziny Biblioteki w Weso∏ej
Na uroczystoÊç jubileuszowà, która odby∏a
si´ 11 grudnia, do siedziby Biblioteki G∏ównej
licznie przybyli zaproszeni goÊcie: przedstawiciele w∏adz samorzàdowych – Biura Kultury m.st. Warszawy oraz Urz´du Dzielnicy Weso∏a, Biblioteki G∏ównej Województwa Mazowieckiego, bibliotek publicznych Warszawy
i Sulejówka, Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, bibliotek szkolnych Gimnazjum nr
119 i Szko∏y Podstawowej nr 353, Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej, Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna, Stowarzyszenia Nasza Weso∏a, Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Z∏ota Kaczka”, OÊrodka Kultury
w Weso∏ej oraz wierni czytelnicy i przyjaciele
naszej Biblioteki. WÊród goÊci byli równie˝
autorzy konkursowych ekslibrisów.

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

Masello R. – Krzy˝ Romanowów
Michalak K. – W imi´ mi∏oÊci
Stanis∏awska N. – Dom kryty gontem
Spindler E. – Koszmary przesz∏oÊci
Edwardson A. – Ostatnia zima

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Bàkiewicz G. – Kosmiczni odkrywcy:
Franio i jego babcia
2. Bradford Ch. – M∏ody samuraj:
Droga wojownika

Literatura popularnonaukowa:
1. Topolski A. – Biez wodki. Moje
wojenne prze˝ycia w Rosji
2. Okpara T. – Cena mojego ˝ycia
3. Rodowicz M. – Wariatka taƒczy
Iza Zych
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blioteki” i otworzyliÊmy wystaw´ pokonkursowà prezentujàcà ponad 180 ekslibrisów
z 15 krajów Êwiata.

Artystycznym dope∏nieniem pi´knej uroczystoÊci by∏ koncert w wykonaniu m∏odej mieszkanki Weso∏ej – Klaudii Milczarczyk z akompaniamentem gitarowym Romana Sadowskiego. Duet oczarowa∏ naszà publicznoÊç
i zebra∏ goràce brawa.
Po koncercie zaprosiliÊmy wszystkich na
pocz´stunek i najbardziej oczekiwany przez
najm∏odszych uczestników imprezy – urodzinowy tort.
Dzi´kujemy wszystkim przyby∏ym GoÊciom
za obecnoÊç!
To by∏y bardzo udane urodziny!

Laureaci „Konkursu
na Ekslibris Biblioteki”
Na poczàtku uroczystoÊci dyrektor El˝bieta
Dani∏owicz powita∏a wszystkich zebranych. Pokrótce te˝ przypomnia∏a histori´ naszej Biblioteki i trzech jej filii. Podczas cz´Êci oficjalnej przemawiali zaproszeni goÊcie, na r´ce Pani Dyrektor z∏o˝ono wiele listów gratulacyjnych i ˝yczeƒ.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przyzna∏o naszej Bibliotece Medal „W dowód
uznania”. Us∏yszeliÊmy m.in.:
„Paƒstwa aktywnoÊç na rzecz promocji
ksià˝ki i rozwoju czytelnictwa budzi nasz
szacunek i uznanie. Jestem przekonana, ˝e
doÊwiadczenia zdobyte w minionym 60-leciu pozwolà Paƒstwu na dalsze pomyÊlne
budowanie wizerunku Biblioteki oraz dbanie o jej status tak, by
s∏u˝y∏a czytelnikom
dost´pem do wiedzy,
kultury i godnego
sp´dzania czasu”.
W uznaniu zas∏ug
dyrektor El˝bieta Dani∏owicz otrzyma∏a odznak´ honorowà Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Zas∏u˝ony dla Kultury Polskiej”.
Podczas tego wieczoru poznaliÊmy nagrodzone prace „Konkursu na Ekslibris Bi-

OtrzymaliÊmy ∏àcznie 189 prac 99 autorów
z 15 krajów, 36 prac nie spe∏nia∏o wymogów
formalnych.
•
•
•
•
•

Prace ocenia∏a Komisja w sk∏adzie:
Miros∏aw Tokarczyk – przewodniczàcy
Zygmunt Gontarz
Jacek Surawski
El˝bieta Dani∏owicz
Ma∏gorzata Kazimierska

Komisja przyzna∏a 2 nagrody równorz´dne:
• Mateusz Dworski –
Polska, Wroc∏aw – nagroda 1000 z∏ netto,
• Martin R. Baeyens –
Belgia, Smetlede – nagroda 1000 z∏ netto,
oraz wyró˝nienie:
• Zuzanna Ciepielewska
– Polska, Warszawa
Laureatom gratulujemy!
Wszystkim autorom nades∏anych prac bardzo
dzi´kujemy za udzia∏
w konkursie!
Wystawa wszystkich nades∏anych ekslibrisów b´dzie prezentowana w siedzibie Biblioteki G∏ównej
do 10 stycznia 2014 r.
Justyna Kwiatkowska
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Witajcie
wÊród
nas

Zapraszamy do publikacji zdj´ç najm∏odszych
mieszkaƒców Weso∏ej. Nieposiadajàcym portretu
nowo narodzonego maleƒstwa nasz sponsor, firma Foto-OSKAR, wykona takie zdj´cie za darmo!
Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce, a rodzice
otrzymajà odbitk´ 10 x 15 cm. Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres: redakcja.wesola@
wiadomoscisasiedzkie.pl (zdj´cie musi mieç wymiar
co najmniej 4 x 5 cm, rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do
nast´pnego numeru przyjmujemy do dnia 23 stycznia 2014 r.

Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej.
Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!
MRD Weso∏a zaprasza wszystkich do wzi´cia udzia∏u
w konkursie fotograficznym „Magia Gwiazdki”. Tematem sà Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia, co prawda ju˝ min´∏y, Êniegu nie ma i ogólnie szaro i smutno, jak to mówià „pi´kna jesieƒ tej zimy”, ale! nie zmienia to faktu,
˝e nawet w takich okolicznoÊciach to wcià˝ zima, Êwi´ta si´ odby∏y i sp´dzaliÊmy czas z bliskimi. Bàdêmy kreatywni, nawet w takà pogod´ da si´ pokazaç magi´,
ulep ba∏wana z ziemi, za∏ó˝ mu czapk´ i model do zdj´cia gotowy. Weê udzia∏
w konkursie i poka˝ nam jak ty widzisz tà Magi´. Wi´cej informacji na facebookowym fanpage MRD Weso∏a: https://www.facebook.com/mrdwesola!

Aleksandra Danielewicz, Sekretarz MRD

AKTUALNOÂCI

go, zamki w Rabsztynie, Pieskowej Skale i Ojcowie. W´drówk´ zakoƒczyliÊmy mszà w katedrze
wawelskiej i odwiedzeniem grobu naszego przysz∏ego patrona. ¸àcznie przeszliÊmy niespe∏na
50 kilometrów szlaku wiodàcego przez wspania-

cjalne sprawnoÊci dla harcerzy Stanicy, odwo∏ujàce si´ do dorobku króla Kazimierza, które nasza grupa zdoby∏a, a jako pierwsi zaproponowaliÊmy tak˝e ich oznaczenia! Wracajàc z Krakowa
do Warszawy, wszyscy przepe∏nieni niezapomnianymi wra˝eniami ju˝ planowali nast´pne
przygody, do tego stopnia, ˝e w dniach 27–31
grudnia cz´Êç kadry wybra∏a si´ tam ponownie.

çw. Konrad Rzadkiewicz

„Zielonego P∏omienia”
☛ NIE TYLKO DLA OR¸ÓW!
Póênym piàtkowym wieczorem 15 listopada
grupa Êmia∏ków z 44 WDH-y Stanica wsiad∏a do
pociàgu, by ju˝ o 7.00 rano rozpoczàç marsz
Szlakiem Orlich Gniazd. WyruszyliÊmy z miejscowoÊci Olkusz, by ostatecznie dotrzeç do dawnej
siedziby królów – na Wawel. Przez 2 dni odwiedziliÊmy 3 fundacje króla Kazimierza III Wielkie-

∏à krain´ Jury Krakowsko-Cz´stochowskiej, zachwycajàcej wspania∏ymi krajobrazami i wieloma zabytkami. Wydarzenie to by∏o pierwszà
z corocznych wypraw naszej dru˝yny na Kazimierzowski Szlak. Powsta∏y te˝ z tej okazji spe-

☛ 44nabrownsea.zhr.pl
Informujemy, ˝e WiadomoÊci Sàsiedzkie zosta∏y patronem medialnym wyjazdu naszego
szczepu na Wysp´ Brownsea w nadchodzàce
wakacje. Przed nami jeszcze d∏uga droga do realizacji tego ambitnego projektu, tym bardziej
cieszymy si´, spotykajàc ludzi, którzy doceniajà
nasze starania. Dzi´kujemy!

pwd. Hubert Zieliƒski HO

MEDYCYNA RODZINNA:
LECZENIE DZIECI I DOROSŁYCH

SELENA KOBIERZYCKA-SUDOŁ
lekarz
specjalista medycyny rodzinnej

wizyty domowe

tel. 694 703 789

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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La Metamorphose
– modowa marka z Weso∏ej
na pokazie w Teatrze Sabat
W poniedzia∏ek 9 grudnia
w przedÊwiàtecznej, iÊcie hollywodzkiej scenerii w uroczym Teatrze Sabat odby∏ si´
pokaz mody marki La Metamorphose dwóch m∏odych,
zdolnych projektantek Ewy
Gawkowskiej i Ma∏gorzaty
Szcz´snej. Inspiracjà do stworzenia kolekcji by∏a kobieta
i jej przemiany – od delikatnej
po zmys∏owà i tajemniczà.
Dominowa∏a kolorystyka bieli i czerni, a w finale pokazu
Barbara Kurdej-Szatan przemieni∏a si´ w pi´knego anio∏a. T´ wspania∏à kolekcj´ uzupe∏nia∏y niebanalne torebki firmy Batycki
i eleganckie, klasyczne buty firmy 3i. Za fryzury i makija˝ byli odpowiedzialni styliÊci
z Metamorfozy Day Spa. Natomiast „WiadomoÊci Sàsiedzkie” sprawowa∏y patronat
medialny nad wydarzeniem.
Ten wspania∏y, wyjàtkowy wieczór poprowadzili: Halina Rostkowska-Niemczyk – redaktor, publicysta, mi´dzynarodowy krytyk
mody, oraz Tomasz Kammel – prezenter
i dziennikarz. Pokaz by∏ bardzo atrakcyjny,
poniewa˝ po∏àczono go z niezwyk∏ym baletem, rewià Teatru Sabat Ma∏gorzaty Potockiej, w której wystàpili: grupa baletowa,
solistki, soliÊci i tancerze, m.in. tenor Iwo
Or∏owski, Ma∏gorzata Potocka, Rafa∏ Sadowski. MieliÊmy tak˝e okazj´ zobaczyç
i us∏yszeç artystów scen warszawskich: przeuroczà wokalistk´ Katarzyn´ Skrzyneckà,
m∏odà, wzrastajàcà wokalistk´ Sabin´ Sago
oraz charyzmatycznego Nicka Sincklera,
który specjalnie na t´ okazj´ przylecia∏ z Nowego Jorku. Wszyscy artyÊci wystàpili charytatywnie, a sponsorzy g∏ówni, firmy: Metamorfoza Day Spa, Gaber i Szewczyk Audi
przekazali cegie∏ki na rzecz Fundacji Polsat.
Gala bardzo podoba∏a si´ publicznoÊci,
o czym mogà Êwiadczyç d∏ugie i spontaniczne owacje. Pokaz obserwowali równie˝ znani

i lubiani artyÊci i projektanci, m.in.: Gra˝yna Wolszczak, Cezary
Harasimowicz, Micha∏ Milowicz, Conrado Moreno, Jacek Rozenek, Zofia Czernicka, Robert Kochanek,
Dorota Rojek, Zygmunt Chajzer, Alex Caprice czy Hanna Baku∏a. Na gali by∏a równie˝ obecna ˝ona ambasadora Francji. Po pokazie mody i towa-

Kàcik seniora
UTW taƒczy Zumb´
W tym roku akademickim klub „Fitness Art”
w Starej Mi∏oÊnie
zaprosi∏ nas na
Zumb´. IloÊç studentek na zaj´ciach
zaskoczy∏a nawet
samà prowadzàcà. Âliczna, energetyczna Klaudia w rytm egzotycznej muzyki
rozrusza∏a wszystkie nasze kràg∏oÊci.
W czasie treningu wyzwala w nas, sexy
babciach, radoÊç, uÊmiech i g∏oÊne
okrzyki. Jestem pewna, ˝e niejedna
z nas w karnawale zostanie królowà
parkietu. Jak nabierzemy odwagi, to mo˝e zaprezentujemy si´ na czerwcowym festynie.

Wigilia w UTW
W OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
odby∏a si´ kolejna wigilia studentów UTW.
W tym roku mieliÊmy przyjemnoÊç goÊciç artystyczne ukraiƒskie ma∏˝eƒstwo Natali´ i Aleksandra Jurkowskich. Przy dêwi´kach oryginal-

rzyszàcych mu wyst´pach goÊcie bawili si´
przy ˝ywej muzyce i pi´knym g∏osie Rafa∏a
Sadowskiego z Teatru Sabat.
Serdecznie dzi´kujemy wszystkim mediom, prasie, patronom medialnym, partnerom, sponsorom, artystom, wspania∏ej publicznoÊci, a tak˝e fotoreporterom, bez których ten wieczór nie by∏by tak wspania∏y.
Halina Rostkowska-Niemczyk
fot. Piotr Zyznowski
nego instrumentu, bandury, wys∏uchaliÊmy
niezwyk∏ego koncertu. Jak wyjaÊni∏ nam artysta, nazwa „bandura” oznacza g∏os Ukrainy.
Wyjàtkowa, wzruszajàca atmosfera po∏àczy∏a
nas we wspólnym Êpiewaniu kol´d. Us∏yszeliÊmy te˝ ukraiƒskie pieÊni, kol´dy i dumki.

˚yczenia Êwiàteczne z∏o˝yli nam prezes
UTW El˝bieta Dani∏owicz oraz burmistrz dzielnicy Edward K∏os. Po wspólnym podzieleniu
si´ op∏atkiem rozpocz´∏a si´ biesiada. StwierdziliÊmy, ˝e wspólne zaj´cia, wyk∏ady, wycieczki bardzo nas do siebie zbli˝y∏y. StaliÊmy si´
ogromnà grupà ludzi, którzy po prostu lubià ze
sobà przebywaç.
Gra˝yna Weber

dywanów
● wyk∏adzin
tapicerki meblowej i samochodowej

PRANIE

●

●

tel. 500-753-803
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Strefa zdrowia

Zadbaj o zdrowie,
walczàc ze stresem!
Co trzecia osoba
uwa˝a, ˝e najbardziej stresujàcym elementem jej ˝ycia jest
praca. Tyle samo osób
wskazuje na finanse,
a blisko 20% osób na problemy ze zdrowiem (badania brytyjskiej organizacji MIND). Sytuacje stresowe pojawiajà si´ w ˝yciu ka˝dego cz∏owieka,
a stres – szczególnie ten d∏ugotrwa∏y – powoduje
wiele negatywnych konsekwencji zdrowotnych.
Najcz´Êciej wskazywanymi przez psychologów
metodami walki ze stresem sà pozytywne nastawienie do ˝ycia, traktowanie problemów jako
wyzwania, a nie przeciwnoÊci, skupianie si´ na
sukcesach, akceptacja siebie i swoich s∏aboÊci.
Co jeszcze warto zrobiç, by zwalczyç negatywne emocje, a jednoczeÊnie poprawiç swój
stan zdrowia?
1. Wa˝na jest odpowiednia dieta. Za produkty
antystresowe uwa˝ane sà: seler, czosnek i cebula, t∏uste ryby morskie, aronia i czarne porzeczki
(produkty te regulujà ciÊnienie krwi) czy bogate
w potas pomidory, ziemniaki, szpinak, banany
i suszone morele. Nale˝y zadbaç o dostarczenie
organizmowi odpowiedniego poziomu magnezu (np. w postaci orzechów w∏oskich czy kawa∏ka gorzkiej czekolady), dzi´ki czemu poprawimy
funkcjonowanie uk∏adu nerwowego.

2. Warto wypróbowaç ró˝nego rodzaju çwiczenia
relaksacyjne – techniki
oddechowe, jog´, taichi. Gdy tylko jest to
mo˝liwe, skupmy ca∏à uwag´ na naszym oddechu oraz wykonujmy çwiczenia rozluêniajàce mi´Ênie, np.:
Strzàsanie napi´cia – stojàc z r´kami opuszczonymi wzd∏u˝ tu∏owia, wdychamy powietrze,
unoszàc do góry ramiona i barki. Zatrzymujemy
powietrze na kilka sekund, po czym wydychamy je, strzàsajàc jednoczeÊnie ramiona.
Drzewo na wietrze – stojàc, unosimy w gór´
r´ce i falujemy nimi we wszystkie strony, imitujàc chwiejàce si´ ga∏´zie. åwiczenie nale˝y
powtarzaç do czasu, a˝ napi´cie mi´Êniowe
ca∏kowicie ustàpi.
Rozluênianie szyi i karku – kr´cimy g∏owà
w taki sposób, jakbyÊmy chcieli narysowaç
nosem jak najwi´ksze ósemki.
3. Nieoceniony w walce ze stresem jest sport.
Wybierzmy najbardziej odpowiednià dla siebie
dyscyplin´, która b´dzie sprawia∏a nam najwi´kszà radoÊç. Ruch powoduje dotlenienie organizmu, poprawia krà˝enie, rozluênia mi´Ênie, cz´sto sprawia, ˝e po prostu zapominamy
o problemach. Uprawianie sportu zmniejsza
wydzielanie hormonów stresu, a zwi´ksza
uwalnianie endorfin – hormonów szcz´Êcia.
4. Zadbaj o siebie. Przygotuj sobie pachnàcà
kàpiel przy Êwiecach, pos∏uchaj ulubionej muzyki, obejrzyj dobry film – najlepiej komedi´
(Êmiech obni˝a poziom hormonów stresu

– kortyzolu i adrenaliny), oddaj si´ swoim zainteresowaniom, porozmawiaj z bliskimi.
5. Pami´taj o Ênie. Staraj si´ przesypiaç co najmniej
7 godzin. Sen wzmacnia uk∏ad odpornoÊciowy,
dzia∏a relaksujàco, poprawia koncentracj´. Aby
organizm móg∏ si´ prawid∏owo regenerowaç,
zapewnij mu jedynie lekkà kolacj´, najlepiej ok.
3 h przed snem. W przeciwnym razie – energia
zu˝yta b´dzie na d∏ugotrwa∏e trawienie.
Nie ma jednego uniwersalnego sposobu walki ze
stresem. Najskuteczniejsze wydaje si´ ∏àczenie
wszystkich wymienionych wy˝ej elementów. Badania naukowe przeprowadzone przez pracowników
Uniwersytetu w Pensylwanii (Pennsylvania State
University), opublikowane na ∏amach „Annals of Behavioral Medicine” wskazujà, i˝ stres przyczynia si´
przede wszystkim do powstania schorzeƒ uk∏adu
krwionoÊnego oraz bólów stawów, a wiedzàc, w jaki sposób radzimy sobie z trudnymi sytuacjami, ∏atwo przewidzieç mo˝na, jakim stanem zdrowia b´dziemy cieszyç si´ w ciàgu najbli˝szych 10 lat.
Pami´tajmy zatem, ˝e walka ze stresem jest
jednoczeÊnie walkà o popraw´ stanu zdrowia –
o wzrost odpornoÊci organizmu, ochron´ serca,
z∏agodzenie ró˝nego rodzaju dolegliwoÊci bólowych. Co wi´cej, nerwowe sytuacje zmniejszajà
przep∏yw krwi przez uk∏ad pokarmowy, a tym samym przyczyniajà si´ do obni˝enia wch∏aniania
sk∏adników od˝ywczych z pokarmu. ¸agodzàc
stres, walczymy wi´c jednoczeÊnie z niedoborami witamin i minera∏ów.
Urszula Religioni
specjalista zdrowia publicznego
HD MEDICAL, www.hdmedical.pl

+ ogródek 80 m2
+ garaż 13 m2

ul. Motylkowa 11
Warszawa-Międzylesie

cenę 565 000 zł
· za
stan
· deweloperski

e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
tel. 505283785
www.ulicamotylkowa.pl
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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1 lutego
DZIEŃ
PROMOCJI SZKOŁY
szczegóły:

www.szkolybulhaka.pl

WYPRZEDA˚
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Okiem coacha

Jak odczarowaç samotnoÊç
Karnawa∏ to czas rozrywek, nawiàzywania kontaktów. Wszyscy si´
bawià, wychodzà – myÊlisz sobie – a ja nie mam z kim.
Czy jest coÊ, co Ci w tym przeszkadza? Kompleksy, z∏e doÊwiadczenia,
obawy? Jak mo˝esz je pokonaç?

Z∏am zasady
JeÊli negatywne myÊlenie o sobie utrudnia Ci
zmian´, przyjrzyj si´ swoim myÊlom i zmieƒ je.
Oto praktyczne sposoby:
Za∏ó˝ dziennik, w którym b´dziesz wpisywaç
to, co sam/-a o sobie myÊlisz. Powinny si´ w nim
znaleêç 4 rubryki:
1. Sytuacja, która si´ powtarza.
2. Ocena, którà sobie wystawiasz.
3. Emocje, które si´ pojawiajà.
4. Zasada, która jest ich efektem i która niepostrze˝enie zaczyna rzàdziç Twoimi zachowaniami.
Przyk∏ad:
Sytuacja: gdy podchodzi do mnie m´˝czyzna, który mi si´ podoba, odczuwam napi´cie, nie zachowuj´ si´ swobodnie i nie podtrzymuj´ rozmowy.
Ocena: jestem beznadziejna i zachowuj´ si´ jak
dzikus.
Emocje: bezradnoÊç, niezadowolenie i z∏oÊç na
siebie.
Zasada: nie inicjowaç nowych kontaktów, bo na
pewno i tak nic z nich nie wyjdzie.
Inny przyk∏ad:
Sytuacja: kiedy jestem w towarzystwie, wcià˝
gadam i Êmiej´ si´, ˝eby pokryç zak∏opotanie.
Ocena: paplam jak g∏upi i wychodz´ na g∏upka.
Emocje: niezadowolenie, pretensje do siebie.
Zasada: jak najmniej si´ odzywaç, najlepiej wcale.

Potraktuj te wyzwania tak jak inne dzia∏ania w ˝yciu, które mo˝na zaplanowaç wed∏ug nast´pujàcych zasad:
1. Realistyczny cel
Na przyk∏ad: jeÊli wyzwaniem jest pokonaç
nieÊmia∏oÊç, spytaj siebie: po czym poznam, ˝e
mi si´ uda∏o?
I odpowiedê: na przyk∏ad po tym, ˝e podejd´
do obcej osoby na imprezie, przedstawi´ si´
i zaczn´ rozmow´.
2. Dok∏adne planowanie
Jak wiadomo, nie od razu Kraków zbudowano. Zaplanuj zmian´ tak, aby mog∏a odbyç si´
krok po kroku.
Na przyk∏ad:
Krok pierwszy – zaczn´ od treningu. W ciàgu
tygodnia podejd´ do 10 osób, spytam o godzin´
lub jakiÊ adres, uÊmiechn´ si´, podzi´kuj´ i b´d´
˝yczyç tej osobie mi∏ego dnia.
Krok drugi – odezw´ si´ do obcej osoby, np.
w sklepie z ubraniami, i zapytam, czy mo˝e mi
doradziç, który kolor (krawata, czapki) jest dla
mnie bardziej twarzowy.
Krok trzeci – wybior´ si´ na imprez´ i nawià˝´ kontakt wzrokowy z osobami, które wydadzà
mi si´ sympatyczne.
3. Zdobycie informacji (przed rozpocz´ciem
zadania warto zorientowaç si´, czy dysponujesz
wiedzà potrzebnà do jego realizacji)

W tym przypadku warto znaleêç ciekawe poradniki i poczytaç troch´ o sposobach, jakie pomog∏y innym osobom w zmianie wzorców.
4. Zarzàdzanie czasem (dobrze jest zaplanowaç poszczególne czynnoÊci)
Na przyk∏ad:
Codziennie nawià˝´ kontakt z dwiema osobami
w drodze do pracy i z dwiema w drodze powrotnej, a w sobot´ po po∏udniu wybior´ si´ do sklepu, aby poprosiç kogoÊ nieznajomego o porad´.

Wzmocnij
swojà motywacj´
Gdy odkryjesz, jaka wartoÊç kryje si´ za sukcesem, b´dzie Ci si´ ∏atwiej zmotywowaç.
Wypisz wszystkie korzyÊci, które stanà si´
Twoim udzia∏em, gdy osiàgniesz cel.
-

Kiedy zmieni´ swój sposób myÊlenia:
poznam interesujàce osoby,
zyskam przyjació∏,
znajd´ partnera,
zaczn´ sp´dzaç czas w atrakcyjny sposób,
b´d´ wieÊç przyjemne ˝ycie itp.

åWICZENIE
A teraz usiàdê, zamknij oczy, wycisz si´, weê
klika g∏´bokich oddechów i... wyobraê sobie, ˝e
to wszystko ju˝ si´ sta∏o.
Zobacz siebie w towarzystwie przyjació∏, partnera, Êmiejàcego si´ i radosnego wÊród ludzi.
Zobacz, jak si´ poruszasz, jak wyglàdasz. Poczuj emocje zwiàzane z tà sytuacjà. Wyobraê sobie siebie jak najdok∏adniej. Zobacz, jak stoisz
naprzeciw siebie.
Wstaƒ i wejdê w t´ rol´, staƒ si´ sobà – takim,
jakim chcesz byç.
To naprawd´ dzia∏a!
Powodzenia!
Joanna Godecka
lifecoach

Z czasem takie zasady stajà si´ Twojà rzeczywistoÊcià. Trzymajàc si´ ich, nie odwa˝ysz si´ na
eksperyment. Wypisz wi´c zasady, które sformu∏owa∏eÊ na swój temat, po czym...

Pozytywnie
zdefiniuj sytuacj´
Skoro ju˝ wiesz, co przeszkadza Ci w byciu
osobà szcz´Êliwà lub w poznawaniu ludzi i zbudowaniu dobrego zwiàzku – nie nazywaj tych
zjawisk problemami. Uruchamiasz bowiem proces negatywnego myÊlenia. Efektem jest postrzeganie siebie jako kogoÊ s∏abego.
JeÊli okreÊlisz je mianem wyzwania, automatycznie uruchamiasz w sobie zdolnoÊç dzia∏ania. Porównaj, jak dzia∏ajà na Ciebie te dwa sformu∏owania:
- „Moim problemem jest brak swobody i trudnoÊç w nawiàzywaniu kontaktów”. Nie jest najlepiej prawda? Czujesz si´ taki nieporadny i najch´tniej wycofa∏byÊ si´ z ˝ycia towarzyskiego.
A teraz:
- „Moim wyzwaniem jest staç si´ swobodnym
i Êmia∏o nawiàzywaç kontakty”. To mobilizuje
do szukania skutecznych sposobów.
Czujesz ró˝nic´?
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Weso∏e Âwi´ta zamkni´te
w „szlachetnych paczkach”
ak wszyscy wiemy, atmosfera Êwiàt sprzyja obmali. Wierzymy, ˝e uda∏o nam si´ nie tylko sprawiç
Ji dzieci
darowywaniu, dlatego te˝ dyrekcja, rodzice
im radoÊç, ale tak˝e pomóc w codziennym ˝yciu.
z Dwuj´zycznego Przedszkola abc oraz
W imieniu organizatorów akcji oraz rodzin, któDwuj´zycznej Szko∏y Podstawowej nr 1 wzi´li
udzia∏ w tegorocznej edycji „Szlachetnej Paczki”.
W tym roku podarunki otrzyma∏y dwie rodziny
z Warszawy. Entuzjastów obdarowywania i dzielenia si´ dobrocià by∏o wielu, a iloÊç zebranych rzeczy przeros∏a nasze oczekiwania. Obdarowane
dzieci i ich rodzice byli bardzo szcz´Êliwi i bardzo
zaskoczeni tak du˝à iloÊcià prezentów, jakie otrzy-

rym zosta∏y przekazane podarunki, serdecznie
dzi´kujemy przede wszystkim Rodzicom i dzieciom
z naszych placówek, których zaanga˝owanie i dobroç kolejny raz pozwoli∏y na realizacj´ tak szlachetnego celu, jakim jest pomoc potrzebujàcym.
Agnieszka Nowicka
Aneta Kie∏ek

Mi´dzynarodowy Dzieƒ Osób
Niepe∏nosprawnych w SP 174
3

grudnia obchodzimy Mi´dzynarodowy
Dzieƒ Osób Niepe∏nosprawnych. Zosta∏ on
ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych. ONZ chcia∏a
zwróciç uwag´ na problemy tej grupy spo∏ecznej
i podkreÊliç koniecznoÊç dzia∏aƒ na rzecz integracji osób niepe∏nosprawnych z resztà spo∏eczeƒstwa, zwi´kszyç ÊwiadomoÊç spo∏ecznà.
Jak wa˝ny jest to cel, wie spo∏ecznoÊç SP 174
z Oddzia∏ami Integracyjnymi: nauczyciele, pracownicy szko∏y, uczniowie i ich rodzice. Nie jest
to ∏atwe i proste zadanie, wi´c nawet najmniejsze sukcesy cieszà ogromnie.
Osob´ niepe∏nosprawnà trzeba przede wszystkim dostrzec, aby potem móc w niej zobaczyç
zwyczajnego cz∏owieka, który ma uczucia, talenty, ambicje, potrzeby i pragnienia. L´k przed „in-

noÊcià” wynika najcz´Êciej z niewiedzy, a przecie˝
ka˝dy cz∏owiek ma prawo do opieki, wychowania, pobierania nauki i ˝ycia w spo∏eczeƒstwie.
Tego dnia uczniowie klas integracyjnych SP
174 (klasa I i klasa IIIa) uczestniczyli w zorganizowanym przez Zespó∏ Szkó∏ nr 2 z Oddzia∏ami
Integracyjnymi w Sulejówku DNIU INTEGRACJI.
Celem spotkania by∏a integracja wychowanków pe∏nosprawnych i niepe∏nosprawnych poprzez stworzenie warunków przyjaêni i odpowiedzialnoÊci za siebie i innych.
Impreza przebiega∏a pod has∏em „Pomaluj
mój Êwiat – serce dla przyjaciela”. Odby∏y si´
konkurencje sportowe, wspólne Êpiewanie piosenek, zabawy zespo∏owe i konkurencje dla ca∏ych
klas. Uczniowie mogli sprawdziç si´ jako projektanci mody – wykonujàc fantazyjny strój i fryzur´

Kiermaszowy
zawrót g∏owy
Dnia 11 grudnia 2013 r. w Dwuj´zycznej Szkole Podstawowej nr 1 odby∏ si´ corocznie organizowany „Âwiàteczny Kiermasz”. Zarówno uczniowie szko∏y, jak te˝
dzieci z Przedszkola abc specjalnie na t´
okazj´ przygotowali najprzeró˝niejsze
Êwiàteczne ozdoby, stroiki, upominki, którymi mo˝na na Êwi´ta obdarowaç najbli˝szych. Szko∏a tego dnia przybra∏a wyjàtkowo uroczysty wyglàd, a stoiska prezentowa∏y si´ bogato i ró˝norodnie. Wszystkie
dzieci z wielkim zapa∏em i zaanga˝owaniem zach´ca∏y do zakupów. Rodzicom
i znajomym, którzy odwiedzili szko∏´,
udzieli∏ si´ przedÊwiàteczny nastrój i ch´tnie zaglàdali na ró˝ne stoiska, gdzie ka˝dy
znalaz∏ coÊ dla siebie. Atrakcjà by∏y tak˝e
odbywajàce si´ warsztaty, podczas których
dzieci mog∏y ozdobiç Êwiàteczne pierniki
lub przygotowaç niecodziennà choink´.
Wszystkim Rodzicom dzi´kujemy za
uczestnictwo i wsparcie naszych kiermaszowych dzia∏aƒ. Zapraszamy ju˝ za rok ☺
Agnieszka Nowicka
z przygotowanych akcesoriów. Wa˝na by∏a te˝ zespo∏owa praca w przygotowaniu portretu Miko∏aja. Na zakoƒczenie imprezy przyby∏ nawet Miko∏aj z drobnymi upominkami. Dzieci bawi∏y si´ doskonale w radosnej i mi∏ej atmosferze, tracàc
zupe∏nie poczucie czasu.
Marzena Delak
pedagog specjalny, nauczyciel
wspomagajàcy w klasie integracyjnej

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

BIURO RACHUNKOWE

Wojciech Klimm

Licencja MF Nr 14424/99

Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog

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

Lekarz uprawniony do badaƒ kierowców i kandydatów na
kierowców kat. A, B, C, D, E, T oraz poj. uprzywilejowanych

wielospecjalistyczny

ul. S∏owackiego 33
05-075 Warszawa-Weso∏a

GABINET DENTYSTYCZNY

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 
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
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&

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog
tel.:

662 822 340

05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Warszawska 55 lok. 215
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Szlachetna Paczka w SP 3 5 3
„...Ci szczerzy i kochajàcy si´ ludzie dostali nie tylko prezenty, lecz tak˝e wewn´trznà ÊwiadomoÊç, ˝e
spotka∏o ich coÊ wyjàtkowego. A to w okresie Êwiàtecznym jest najwi´kszym darem, jaki mo˝na podarowaç
drugiemu cz∏owiekowi. Jeszcze raz ˝ycz´ od siebie i rodziny wszystkiego, co najlepsze, i mam nadziej´, ˝e
udzia∏ w Paczce uszcz´Êliwi∏ Paƒstwa tak samo jak nas”.
„Rodzina z ca∏ego serca dzi´kuje za ca∏y trud, jaki
darczyƒcy w∏o˝yli w przygotowanie paczki. Nikt nie
spodziewa∏ si´, ˝e dostanie tak wiele. Tata i KrzyÊ wielokrotnie prosili, aby serdecznie podzi´kowaç i ˝yczyç
wszystkiego dobrego”.
„… Nie spodziewa∏em si´ tak du˝ej liczby prezentów, przez co jeszcze trudniej jest mi wyraziç mojà
wdzi´cznoÊç. To wspania∏e uczucie móc uczestniczyç
w przekazywaniu pomocy potrzebujàcym i by∏o to
mo˝liwe dzi´ki Paƒstwu. Mam nadziej´, ˝e równie silnie jak ja poczuliÊcie Paƒstwo t´ paczkowà magi´.
Z ca∏ego serca jeszcze raz dzi´kuj´ i ˝ycz´ od siebie
i rodziny spokojnych Êwiàt”.

„ChcieliÊmy niesamowicie podzi´kowaç za wspania∏à paczk´. UwierzyliÊmy,
˝e na Êwiecie sà jeszcze bardzo pomocni ludzie – s∏owa matki”.
„W imieniu swoim i dzieci chcia∏am
serdecznie podzi´kowaç za wszystkie
podarowane nam rzeczy. Nie umiem
opisaç, jak jesteÊmy wdzi´czni. Jest nam
momentami ci´˝ko, ale takie chwile dajà cz∏owiekowi si∏´ i pojawia si´ uÊmiech na twarzach
moich dzieci, a one sà dla mnie najwa˝niejsze. Jeszcze
raz dzi´kujemy bardzo i ˝yczymy weso∏ych Âwiàt”.
To tylko niektóre z informacji zwrotnych, jakie
otrzymaliÊmy od wolontariuszy opiekujàcych si´ rodzinami wybranymi przez nas w tym roku w projekcie „Szlachetna Paczka”.
Liczby mówià same za siebie, choç one tak naprawd´ nie majà wi´kszego znaczenia, zaopiekowaliÊmy si´ 22 rodzinami z Miƒska Maz. oraz Rembertowa i ich okolic. PrzygotowaliÊmy 328 paczek,
w tym trzy pralki, dwa ∏ó˝ka, wózek dzieci´cy, biurko i fotel, a tak˝e rower. Warto wspomnieç te˝, ˝e do
tej pory pomogliÊmy 142 rodzinom 1449 paczkami!

Kolejny, siódmy ju˝ raz zapaliliÊmy
iskierk´ nadziei i radoÊci w sercach rodzin, dla których przygotowaliÊmy
prezenty. UdowodniliÊmy, ˝e wspólne
dzia∏anie daje si∏´, uskrzydla i przynosi wymierne efekty, a obdarowanej
rodzinie dodaje wiary we w∏asne si∏y.
Mamy poczucie, ˝e anga˝ujàc si´
w akcj´ „Szlachetna Paczka”, staliÊmy si´ choç troszk´ lepszymi ludêmi, a w Nowy
2014 Rok wkraczamy z radoÊcià, satysfakcjà i poczuciem, ˝e wspaniale jest pomagaç innym.
Z ca∏ego serca dzi´kuj´ Wszystkim zaanga˝owanym w „Szlachetnà Paczk´”. Nasza staromi∏oÊniaƒska wspólnota ma ogromnà si∏´ i posiada umiej´tnoÊç dzielenia si´ z innymi, którà mam nadziej´,
spo˝ytkowaliÊmy w bardzo konkretny sposób,
wspierajàc rodziny „Szlachetnej Paczki”.
Do zobaczenia przy „paczkowaniu” za rok!

Majka Delura
szkolny koordynator projektu
„Szlachetna Paczka”

Barbórka w SP 1 7 3

Departamentu Górnictwa
MG, Radnych Dzielnicy Weso∏a – p. Krystyn´ Szyszko
oraz p. Katarzyn´ Zakrzewskà, Zarzàd Dzielnicy Weso∏a – p. Edwarda K∏osa, p.
Mariana Mahora oraz p. Krzysztofa Kacprzaka;
p. Romana Nog´ – Dyrektora ds. pracy KWK
Knurów-Szczyg∏owice, p. Renat´ Mroczkowskà
– Naczelnika Wydz. OÊwiaty i Wychowania,
przedstawicieli Zwiàzku Sybiraków – p. Janusza Marciniaka, p. Romana Burzyƒskiego,
p. Miros∏awa Pop∏awskiego, a tak˝e dyrektorów placówek oÊwiatowych i naszych emerytowanych nauczycieli. Szczególne podzi´kowania kierujemy pod
adresem osób i instytucji, które wspar∏y finansowo
naszà inicjatyw´. Sà to: p. Robert Paluch, Gabinet
Dentystyczny Wojciech Bzd´ga, Salon Fryzjerski Ma∏gorzata Karczmarczyk, Sklep Groszek Daniel Walicki,

im. Górników Polskich
Jak co roku, na poczàtku grudnia, uczniowie i nauczyciele SP 173 hucznie obchodzili imieniny Êw.
Barbary, patronki górników. W tym dniu zaproszeni
goÊcie oraz uczniowie obejrzeli program edukacyjno-artystyczny pod has∏em „Pi´kna nasza Polska ca∏a”. W podró˝ do ró˝nych zakàtków Polski zabrali
nas Dominika i Wojtek – uczniowie klas szóstych.
ZwiedziliÊmy Mazowsze, dowiedzieliÊmy si´, jak
powsta∏y Kaszuby, przenieÊliÊmy si´ na Mazury, zobaczyliÊmy przepi´kne, kolorowe stroje lubelskie,
obejrzeliÊmy skocznego krakowiaka, spotkaliÊmy
czarownice na ¸ysej Górze, a tak˝e Âlàzaków w strojach ludowych. Tytu∏owà piosenk´ „Pi´kna nasza
Polska ca∏a” wykona∏ chór nauczycieli. Nasze uroczystoÊci uÊwietni∏a swojà grà Orkiestra Górnicza
kopalni Knurów-Szczyg∏owice pod batutà p. Grzegorza Pakury, która przyjecha∏a do nas prosto ze
Âlàska specjalnie na t´ okazj´ i jak co roku zabawia∏a nas skocznymi przyÊpiewkami. Dekoracje szko∏y
równie˝ nawiàzywa∏y do ró˝norodnoÊci i folkloru
Polski – mogliÊmy zobaczyç ludowe stroje, wycinanki, zabawki, przedmioty gospodarstwa domowego,
spróbowaç regionalnych smako∏yków, a tak˝e poznaç krajobrazy i ciekawostki zwiàzane z ró˝nymi
regionami Polski. Na t´ okazj´ powsta∏ równie˝ kalendarz okolicznoÊciowy na rok 2014 z pracami plastycznymi naszych uczniów, przedstawiajàcymi ojczyste krajobrazy. Szkolny Wolontariat wraz z rodzicami wspar∏ finansowo Fundacj´ Rodzin Górniczych,
za co serdecznie dzi´kujemy. Koordynacjà tego projektu zaj´∏y si´ trzy panie anglistki, ale w jego realizacj´ zaanga˝owali si´ uczniowie wszystkich klas 06 pod kierunkiem nauczycieli i rodziców.
W tym uroczystym dniu, oprócz Orkiestry ze Âlàska, szko∏a mia∏a zaszczyt goÊciç m.in.: p. Macieja
Kaliskiego – dyrektora Departamentu Górnictwa
MG, p. Janusza Swadowskiego – przedstawiciela

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Sklep Kacper Jaros∏aw Skoczek, Sklep KASPOL, Rada
Rodziców SP 173, Kwiaciarnia FLOWER POWER Marzena Wróbel, Sklep Gaba – SMAKOSZ Renata Paw∏owska-Wielàdek, Firma Gastronomiczna – GABMAX
Halina Mucha. SERDECZNIE DZI¢KUJEMY!

J. Maƒczyƒska
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meble
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
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

Protetyka

Możliwość płatności kartą

www.klinikaelixir.pl
klinika@klinikaelixir.pl
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Z DREWNA
oferujemy:

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

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

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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Rok Juliana Tuwima w G 119,
czyli Tuwimiada 2013
Projekt szkolny w Gimnazjum nr 119 zwiàzany
z 60 rocznicà Êmierci wielkiego poety i 100 rocznicà jego debiutu poetyckiego przebiega∏ pod has∏em „W mojej pi´knej ojczyênie–polszczyênie”, czyli... w Êwiecie wierszy Juliana Tuwima.
M∏odzie˝ przystàpi∏a do trzech konkursów:
plastycznego, wiedzy o poecie i recytatorskiego. Uwieƒczeniem pierwszej cz´Êci projektu,
która odby∏a si´ w roku szkolnym 2012/13, by∏
czerwcowy happening w auli gimnazjum. Wst´pem do programu by∏o przedstawienie wybranych prezentacji multimedialnych o Julianie Tuwimie oraz wr´czenie nagród za konkurs plastyczny i wiedzy o poecie. Kolejny punkt
programu to wyst´p klasy Id z inscenizacjà Pod
Picadorem przedstawiajàcà poet´ i jego Êrodowisko artystyczne. W finale imprezy klasy drugie
i Ia zaprezentowa∏y scenki na podstawie znanych wierszy Juliana Tuwima: Lokomotywa,
Bambo, Spóêniony s∏owik, Rzepka, Âpiewowice,
Ptasie radio oraz Okulary. Ca∏emu przedsi´wzi´ciu towarzyszy∏a atmosfera dobrej zabawy
i spontanicznoÊci.

Obchody Jubileuszowego Roku zakoƒczy∏y si´
jesiennym konkursem recytatorskim „W mojej
pi´knej ojczyênie–polszczyênie”, czyli... recytatorzy w ho∏dzie twórcom literatury polskiej. Kolejny raz s∏owa poety by∏y inspiracjà dla uczniów.
Zdecydowali si´ oni na przygotowanie utworów
b´dàcych ho∏dem dla wybitnych polskich poetów i pisarzy.
Autorem ca∏ego projektu by∏a pani Izabela
Nowacka – wicedyrektor G 119, a koordynatora-

Dzieci´ce oczy, dzieci´ce serca
Szko∏a Podstawowa nr 171 im. Stanis∏awa Staszica
w Warszawie zaprasza Paƒstwa do wspó∏pracy
przy realizacji kolejnego, czwartego ju˝, mi´dzynarodowego projektu.
„Dzieci´ce oczy, dzieci´ce serca” to tytu∏ finansowanego przez Uni´ Europejskà projektu wielostronnej
wspó∏pracy szkó∏ w ramach programu „Uczenie si´
przez ca∏e ˝ycie” Comenius. JesteÊmy dumni, ˝e nasze
pomys∏y znajdujà uznanie ekspertów europejskich, ˝e
kolejni partnerzy obdarzajà nas zaufaniem i powierzyli naszej placówce koordynacj´ ca∏oÊci dzia∏aƒ. Nasza
odwaga wynika z wieloletnich doÊwiadczeƒ we
wspó∏pracy naszego zespo∏u pedagogicznego z rodzicami, w∏adzami miasta, instytucjami edukacyjnymi
i kulturalnymi nie tylko w dzielnicy, ale tak˝e z fundacjami, instytutami kultury, teatrami warszawskimi.
Ka˝dy projekt wnosi w ˝ycie szkolne zmiany, które dajà naszym uczniom szanse poszerzania horyzontów,
poznawania kolegów i kole˝anek z innych krajów, anga˝owania si´ w dzia∏ania charytatywne, udzia∏u
w ciekawych lekcjach i warsztatach, rozwijania twórczoÊci ró˝nego rodzaju.
Obecny projekt jest w pewnym sensie kontynuacjà tematów podj´tych w poprzednim. Rozwój wolontariatu
w szkole pchnà∏ nas do zaproponowania uczniom powww.wiadomoscisasiedzkie.pl

mocy w poznawaniu praw dziecka i rozwijaniu samorzàdnoÊci. Szko∏a za∏o˝y∏a Klub Unicef, który b´dzie propagowa∏ poznawanie i respektowanie praw dzieci u nas
i poznawa∏ sytuacj´ dzieci na ró˝nych kontynentach.
Rozpocz´liÊmy kampani´ majàcà na celu zwrócenie
uwagi uczniów na fakt, i˝ ka˝de prawo, które ich dotyczy, pociàga za sobà pewnego rodzaju odpowiedzialnoÊç. Chcemy, by nasi
uczniowie wzajemnie respektowali swoje prawa.
Zaczynamy od szko∏y,
od reprezentantów klas,
którzy pracujà nad rzetelnym przekazywaniem
pomys∏ów swoich kolegów i kole˝anek na spotkaniach samorzàdu. Te
trafià do dyrektora i rady
pedagogicznej, a po debacie z radà szko∏y wybrane inicjatywy zostanà
zrealizowane w bie˝àcym roku szkolnym.
W drugim pó∏roczu
uczniowie b´dà przyglà-

mi poszczególnych etapów nauczyciele plastyki,
informatyki, j. polskiego i biblioteki. WÊród nagrodzonych uczniów znaleêli si´ m.in.: Natalia
Oleszczuk, Olga Lazurek, Magda Borucka, Marta
Kurkus, Ada Wójcik, Julita Tabor, Ma∏gosia Cybulska, Ola Uma, Marta Wiszowaty i Janek Stanis∏awski.
Projekt poÊwi´cony obchodom
Roku Tuwima stworzy∏ szans´
uczniom na ujawnienie ró˝nych
uzdolnieƒ i umiej´tnoÊci, a jednoczeÊnie na ujrzenie poety i jego
twórczoÊci w innym Êwietle, poznanie wielkiego artysty, ale tak˝e
zwyk∏ego cz∏owieka. Wszystkie
dokonania i osiàgni´cia gimnazjalistów zosta∏y nagrodzone tomikami poezji, które z pewnoÊcià
b´dà mi∏à pamiàtkà jubileuszu.
Przedstawiony projekt to kontynuacja inicjatyw
edukacyjnych majàcych na celu przybli˝enie sylwetek wybitnych osób, które decyzjà pos∏ów i senatorów RP by∏y patronami ostatnich lat. WczeÊniej zajmowaliÊmy si´ popularyzacjà dokonaƒ
Marii Sk∏odowskiej-Curie i Janusza Korczaka.
Katarzyna Tucholska i Anna Grzymkowska
fot. Katarzyna Tucholska

dali si´ naszemu miastu. Zarejestrujà kamerami i aparatami fotograficznymi i przedstawià w formie plakatów
wszystko to, z czego sà dumni, co im si´ podoba, a tak˝e to, co jest dla nich w naszym otoczeniu smutne
i przejmujàce. Przygotujà si´ na spotkanie z w∏adzami
miasta, aby podzieliç si´ swoimi spostrze˝eniami. Mamy nadziej´ na ciekawe inicjatywy naszych uczniów,
które równie˝ zostanà przedstawione w∏adzom.
Dzieci´ce oczy widzà inaczej ni˝ doros∏e. ChcielibyÊmy, aby to spojrzenie wyra˝one w ró˝nych formach
twórczoÊci i dzia∏aniach, inspirowane podpowiedziami
dzieci´cych serc dotar∏o przede wszystkim do mieszkaƒców naszej dzielnicy. Chcemy jednak tak˝e, by nasze dzieci mog∏y podzieliç si´ swoimi spostrze˝eniami,
uczuciami, inicjatywami ze swoimi rówieÊnikami w innych krajach. Dzi´ki wspó∏pracy szkó∏ najpierw poznajà naszych partnerów z Turcji, Hiszpanii, Rumunii, Portugalii, W∏och i Grecji, a póêniej partnerów ze szkó∏ na
innych kontynentach.

Gra˝yna Tucholska
koordynator projektu
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PRYWATNY GABINET LEKARSKI

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki
Lekarz chorób wewn´trznych
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

O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

Nasz adres: Weso∏a-Stara Mi∏osna,
ul. Jana Paw∏a II 264, tel. 22-773-14-97
www.rehabilitacja-staramilosna.pl
gabinet@rehabilitacja-staramilosna.pl

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

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

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.
oferty m2
1216 45
1184 24
1214 119
1219 86
1210 96

Nr
Pow. Rejon
Cena
oferty
w PLN
1425
512 Stara Mi∏osna
471.000
1520 1627 Stara Mi∏osna 1.500.000
1342
325 Stara Mi∏osna
200.000
1519 2400 WiÊniowa Góra 1.650.000
1450
804 Stara Mi∏osna
249.000

Pi´tro Licz.
pokoi
3/3
1
0/3
1
1/2
2
1/2
4
1/2
4

Rejon
Stara Mi∏osna
Weso∏a
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

Cena
w PLN
250.000
210.000
750.000
500.000
545.000

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
785
160
230
760
220
384

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

Cena w PLN
770.000
562.000
750.000
700.000

Rodzaj domu
Rok
segment Êrodkowy
dwurodzinny
2013
segment naro˝ny
segment
2013

Stan wykoƒczenia
Wykoƒczony
Deweloperski
Wykoƒczony
Deweloperski

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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„Robusiaki” ukazujà prawd´
o Bo˝ym Narodzeniu
W grudniu Niepubliczne Przedszkole „RobuÊ” zamieni∏o si´ w prawdziwy teatr, w którym wyst´powa∏y pi´ciolatki i ich rodzice. Nauczyciele i m∏odzi aktorzy wystawili jase∏ka inne ni˝ zwykle.
OglàdaliÊmy przeplatajàce si´ sceny z dawnej wsi
Betlejem, gdy narodzi∏ si´ Jezus, oraz z domu
wspó∏czesnej rodziny, która przygotowuje si´ do wigilijnej kolacji. Przedstawienie przenios∏o widzów
ponad dwa tysiàce lat wstecz, przypominajàc trudnoÊci, jakie musieli pokonaç Maryja i Józef, gdy nikt
nie chcia∏ przyjàç ich do siebie. Jezus narodzi∏ si´
w ubogiej szopce wÊród anio∏ów. Wówczas ich goÊçmi byli pasterze ze zwierz´tami i trzej królowie.
Wspó∏czesna scena to ma∏˝eƒstwo szykujàce si´
do Êwiàt, zgodnie z tradycjà stawiajàce dodatkowe

nakrycie na stole. Jednak domownicy zaj´ci przygotowaniami do Êwi´towania nie wpuszczajà
niespodziewanych goÊci, odmawiajàc im miejsca
przy wigilijnej wieczerzy...
Aktorzy przez sztuk´ starali si´ uÊwiadomiç,
˝e w dzisiejszych czasach Narodzenie Zbawiciela mog∏oby wyglàdaç bardzo podobnie. Przypomnieli równie˝, ˝e najwa˝niejsze jest to, by Jezus narodzi∏ si´ w naszych sercach. Stàd tytu∏ jase∏ek: „Betlejem to my sami”.
Dzi´ki ma∏ym artystom wszyscy obecni poczuli
Êwiàteczny klimat, wspólnie Êpiewajàc z nimi kol´dy. Po przedstawieniu nie zabrak∏o chwili refleksji,
zastanowienia si´ nad tym, jaki jest prawdziwy sens
Êwi´towania Bo˝ego Narodzenia.

Wieczór cudów

dzona przez pana Rafa∏a Królikowskiego. Licytowane przedmioty gromadzone by∏y pieczo∏owicie
przez ostatnie tygodnie. Rekordowà kwot´ 2000
z∏ osiàgn´∏a pi∏ka tegorocznych Mistrzostw Âwiata razem z zaproszeniem VIP na dowolny mecz

Okres Êwiàt Bo˝ego Narodzenia zawsze rozbudza to, co w nas najlepsze, i sprzyja dzieleniu si´.
MyÊlimy nie tylko o bliskich, ale tak˝e o tych, którzy sà samotni lub potrzebujàcy. To doskona∏y
czas na ró˝nego rodzaju akcje charytatywne, dlatego Rada Rodziców, nauczyciele i uczniowie Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej im. E. Bu∏haka, podobnie jak w roku 2012, zorganizowali Wieczór
Cudów. To akcja przygotowana wspólnie z dzia∏ajàcà przy Centrum Zdrowia Dziecka fundacjà „Nasze Dzieci”, zajmujàcà si´ pomocà ma∏ym pacjentom oddzia∏u onkologicznego. W ubieg∏ym roku
wyjàtkowy wieczór, po∏àczony z aukcjà i koncertem, zorganizowano dla Kuby – ch∏opca z bia∏aczkà. Jego najskrytszym marzeniem by∏o posiadanie
psa. Otrzyma∏ go od uczniów.
GoÊciem specjalnym tegorocznego Wieczoru Cudów, zorganizowanego 17 grudnia, by∏a dziewi´cioletnia Joasia. Od dwóch lat choruje na nowotwór
i du˝o czasu sp´dza w Klinice Onkologii IPCZD. Do
Bu∏haka przysz∏a ze swojà mamà. W ten wieczór
pe∏ni∏a funkcj´ ambasadora wszystkich dzieci zmagajàcych si´ z powa˝nymi chorobami. Patronowa∏a
akcjom, które mia∏y na celu wesprzeç dzia∏alnoÊç
fundacji „Nasze Dzieci”. Od wczesnego popo∏udnia na szkolnym
korytarzu trwa∏ kiermasz, na którym uczniowie sprzedawali zrobione przez siebie ozdoby choinkowe, kartki Êwiàteczne, pierniki
pieczone i ozdabiane podczas lekcji, a tak˝e konfitury robione przez
ich rodziców. Dzia∏a∏ bufet, który
zbiera∏ pieniàdze ze sprzeda˝y
przepysznych ciast i babeczek.
O 15.30 rozpoczà∏ si´ koncert dzieci ze Spo∏ecznej Szko∏y Muzycznej,
prowadzony przez Jakuba Dmochowskiego – przewodniczàcego
Szkolnego Samorzàdu Uczniowskiego. Repertuar by∏ bardzo ró˝norodny, podobnie jak instrumenty,
na których grali uczniowie.
Wydarzeniem, na które wszyscy czekali, by∏a aukcja poprowa-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

rozgrywany przez kadr´ narodowà w pi∏ce no˝nej
na Stadionie Narodowym. Równie zawrotne sumy
uzyska∏y: koszulka Roberta Lewandowskiego, pi∏ka do siatkówki z podpisami reprezentacji Polski,
plakat do filmu „Wa∏´sa” z autografem Andrzeja
Wajdy czy kola˝ autorstwa Hanny Baku∏y. Du˝à

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy na
stron´ internetowà www.robus.pl, gdzie w zak∏adce Wydarzenia mo˝na obejrzeç zdj´cia z tej
uroczystoÊci.

Ewelina Dobosz

popularnoÊcià cieszy∏y si´ tak˝e maskotki z „Fabryki Elfów”, wykonywane przez uczniów Bu∏haka
po lekcjach, i zabawki zrobione przez Kub´, zesz∏orocznego goÊcia Wieczoru Cudów. Wydarzenie uÊwietni∏ wyst´p klasy 5A, która wraz ze swoimi nauczycielami: panià Magdalenà
B∏aszczyk i panem Micha∏em Olczakiem
przygotowa∏a jase∏ka w j´zyku angielskim. M∏odzi aktorzy udowodnili, ˝e historia o Bo˝ym Narodzeniu nie zna barier j´zykowych, a melodie angielskich kol´d na
d∏ugo pozosta∏y wszystkim w g∏owach.
W ciàgu jednego wieczoru na dzia∏anie
fundacji „Nasze Dzieci” zebrano zawrotnà
sum´ ponad 20 tysi´cy z∏otych. Nagrodà
za ogromny wk∏ad uczniów, nauczycieli
i rodziców z pewnoÊcià by∏ uÊmiech i proste s∏owa podzi´kowania wypowiedziane
przez Joasi´, kiedy spe∏ni∏o si´ jedno z jej
Êwiàtecznych ˝yczeƒ. Dziewczynka otrzyma∏a od uczniów Bu∏haka tablet, o którym
marzy∏a. Ka˝dy, kto tamtego wieczoru by∏ w szkole, wraca∏ do domu z przeÊwiadczeniem, ˝e
uczestniczy∏ w czymÊ dobrym, a Âwi´ta w ten sposób sta∏y si´ lepsze.

Piotr Szostak

BS Motolab
Serwis samochodowy
rabat na dowolny
akumulator Bosch

10%

dodatkowo: bezpłatna kontrola stanu
akumulatora i układu ładowania w samochodzie

21

WESO¸A

Po prostu Tuwim...

Wernisa˝ przedszkolaków

pi´knie wyÊpiewa∏a Ewa Demarczyk
Piàte ju˝ Zaduszki Poetyckie
w piosence pt. „Tomaszów”. W koƒcu,
w Bu∏haku dedykowane
zosta∏y Julianowi Tuwimowi. gdy jesteÊmy ju˝ w „wieku m´skim”, jak˝e mocno identyfikujemy si´ ze s∏owami
Nie wiemy, skàd si´ to bierze, ale niemal wiersza „Ca∏ujcie mnie wszyscy w ...”.
Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e te Zaduszki Tuwszyscy umiemy dokoƒczyç wersy „Lokomotywy”. Kochamy S∏onia Tràbalskiego, wimowi si´ nale˝a∏y i stanowi∏y pi´kne
mimo ˝e ˝aden z niego superman, i wiemy, podsumowanie Roku Tuwima. Tym bar˝e ptasie radio uleg∏o re˝imowi, bo prze- dziej jesteÊmy szcz´Êliwi, ˝e to jubilecie˝ na koniec „pojawi∏a si´ ptasia milicja uszowe ju˝ spotkanie uÊwietni∏ swojà
obecnoÊcià i recytacjà jeden z bardziej
i tak si´ skoƒczy∏a ta leÊna audycja”.
znanych i lubianych polskich
aktorów – Rafa∏ Królikowski.
Mo˝liwoÊç wys∏uchania na
˝ywo utworów w profesjonalnym wykonaniu by∏a
prawdziwà przyjemnoÊcià
dla licznie zgromadzonej
w Bu∏haku publicznoÊci.
Mo˝e nie wszyscy wiedzà,
˝e nazwisko poety, któremu
poÊwi´ciliÊmy nasze Zaduszki, pochodzi z hebrajskiego
i oznacza „dobry”. Bo Tuwim
jest dobry na wszystko i jestem pewna, ˝e przekonali si´
GoÊç specjalny Bu∏haka – Rafa∏ Królikowski
o tym, nie po raz pierwszy,
Kochamy Tuwima, gdy prze˝ywamy przybyli na spotkanie uczniowie, nauczypierwszà mi∏oÊç, kiedy to „mimozami ciele i goÊcie.
jesieƒ si´ zaczyna, z∏otawa, krucha i mi∏a...”, pierwsze rozczarowania, które tak

Jolanta Wiak

Szczególnie wa˝ny i wyjàtkowy by∏ dla przedszkola „Pod D´bami”
i jego przyjació∏ pierwszy grudniowy wtorek. W ten dzieƒ zorganizowa∏yÊmy w szkole wernisa˝ prac plastyczno-technicznych i grafomotorycznych wykonanych przez nasze przedszkolaki. W ten mi∏y
sposób mo˝na by∏o si´ spotkaç z rodzinà, przyjació∏mi, skosztowaç

dobrego ciasta pieczonego przez nasze kucharki mamy i babcie i porozmawiaç o tych wyjàtkowych dzie∏ach. Naszemu spotkaniu towarzyszy∏ Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy – Pan Edward
K∏os oraz Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
– Pan Marian Mahor, a tak˝e Radne naszej dzielnicy – Pani El˝bieta Nowosielska oraz Pani Gra˝yna Weber.
ChcielibyÊmy podzi´kowaç pracownikom Szko∏y Podstawowej nr
171 oraz dzieciom, którzy w wyjàtkowy sposób dbali o nasze maluchy i pomogli dobrym sercem w organizacji imprezy.

Edyta Michalska

Gimnazjum i Liceum Bu∏haka

• 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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OG¸OSZENIA DROBNE
Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Prosimy przesy∏aç je (do 20 ka˝dego miesiàca) e-mailem na adres:

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl

• Wynajem podnoÊników koszowych
• Wycinanie drzew, podcinanie ga∏´zi
• Prace z podnoÊnika koszowego
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www.polinie.pl 513-148-238
◗ 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
◗ Sprzedam nowy segment 158m2/300m2 Sulejówek,
ul. S∏oneczna, cena 520 000z∏, 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

Tel. 536 920 306

68

◗ Sprzedam wspó∏udzia∏ 29/2791 z dzia∏ki nr 110/4,
obecnie jako miejsce parkingowe przy ul. Pogodna
oddzielna KW. 19000 PLN do negocjacji. Tel.
501057364
◗ Wola Grzybowska, zadbana dzia∏ka 1189m i dom-kanadyjczyk ok. 14Om2 pow. u˝ytkowej plus gara˝ 70m2;
cena 840 000,- z∏ do negocjacji; tel. 730 419 319
◗ Sprzedam segment w Starej Mi∏osnej. ¸adnie wykoƒczony. W rozliczeniu dzia∏ka lub mieszkanie – kierunek
Miƒsk lub Lublin, inne propozycje -0 692 977 947
◗ Zamieni´ dzia∏k´ budowlano-mieszkaniowà 1000 m2
w Starej Mi∏osnej ok. ul. Topolowej, wszystkie media
w ulicy (jest aktualny MPZP) na dzia∏k´ us∏ugowà ok.
1500 m2–2000 m2 w okolicy Starej Mi∏osnej do 3 km.
Tel. 601-244-777.

◗ Sprzedam 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 mieszkanie trzypokojowe, 71,2 m w zamkni´tym, chronionym, kameralnym osiedlu „Mi∏osna
Park” w Starej Mi∏oÊnie – 420 000 z∏. tel. 502-652-336

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel 503 730 158
◗ 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/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Do sprzedania wózek dla dziecka. Antyczny, du˝e ko∏a z elementami wikliny tel. 516 390 664

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
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◗ Sprzedam po likwidacji biura, za symbolicznà kwot´:
fax Panasonic, 3 telefony dwuliniowe stacjonarne Panasonic oraz 2 telefony stacjonarne przenoÊne. tel.
608-136-564
◗ Sprzedam miód – prawdziwy, naturalny, zdrowy, prosto z Podlasia. Atrakcyjna cena, do wyboru ró˝ne
smaki. Dostawa do domu gratis. Tel. 782 381 550
◗ Sprzedam nak∏adany, owalny, stalowy dwukomorowy zlew kuchenny 85x44cm wraz z odp∏ywem w idealnym stanie. 795-544-456.
◗ Sprzedam kuchenk´ mikrofalowà SAMSUNG MW73E
w idealnym stanie oraz stó∏ 90x90x90cm wraz z taboretami 45x23x60cm. 795-544-456.
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131

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
◗ Sprzedam suknie Êlubnà (kszta∏t rybka, z podczepianym trenem) firmy Sposabella. Do sukni do∏àcz´ welon,
kwiat na g∏ow´ oraz futerko. Na ˝yczenie mog´ udost´pniç zdj´cia. Tel; 510-618-518, mail:olgasu@op.pl
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni, 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
◗ 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.

DAWBRUK
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ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

506 173 607

WYCINKA DRZEW
US¸UGI OGRODOWE

• REMONTY
• S P R Z ÑTA N I E
• ODÂNIE˚ANIE

◗ Przyjm´ reklam´ na 100m ogrodzenia, przy ulicy Mazowieckiej. 505-628-541
◗ Sprzedam tanio metalowe rega∏y magazynowe (gara˝owe) 4 szt. tel. 608-136-564

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

– TANIO I SOLIDNIE –

◗ 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.

◗ Dzia∏ki budowlane w Zakr´cie (1km od os. St. Mi∏osna) sprzedam bezpoÊrednio pow: 1000, 1159,
1880m2, ∏adna okolica wÊród nowych domów. Media: gaz i pràd. Tel. 509 944 748.
◗ Sprzedam segment o powierzchni ca∏kowitej 240m2
przy ul. Jod∏owej (Stara Mi∏osna), dzia∏ka 190m2, tel.
781489822.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢

◗ 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´ – 516 390 664
◗ Sprzedam tapczan 1-osobowy z zag∏ówkiem w bdb
stanie (prod. 10.08.2012) kolor kakao tel 22 870 29 98
◗ 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

HYDRAULIK

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.
NIERUCHOMOÂCI

◗ Kupi´ lub wezm´ wózek – spacerówk´ z du˝ymi ko∏ami tel. 516 390 664.
◗ Do sprzedania wózek dla dwojaczków, kolor czerwony, w komplecie spacerówki + 2 foteliki samochodowe tel. 516 390 664

Sprzeda˝ i uk∏adanie kostki
brukowej, drena˝e, odwodnienia.
Posesje, chodniki, parkingi, place.
Tanio i solidnie! Tel.: 502 404 196.
◗ 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 wózek inwalidzki elektryczny/r´czny, chodzik
z siedziskiem, materac przeciwodle˝ynowy, krzese∏ko
pod prysznic, toalet´ przenoÊnà. tel. 603 310 664.

◗ SUKNIA ÂLUBNA sprzedam, rozm. 36, wzrost ok.
160cm, bia∏a, cena salonowa 2800z∏, sprzedaje w cenie
480z∏. zdj´cia wyÊle na e-mail. natka233@gmail.com
◗ Opony zimowe nowe Sava ESKIMO HP 195/55 R15
85H 2 sztuki tanio sprzedam, tel. 502 357 924.

DORABIANIE KLUCZY
mieszkaniowych i samochodowych

ul. Trakt Brzeski 73 (bud. Biedronki)
czynne: wt-pt 1200-1900, sob 1000-1400

tel.: 692 905 352

◗ Meble d´bowe ze Swarz´dza u˝ywane (wypoczynek
+ jadalnia) tanio sprzedam, tel. 502 373 902.
◗ Przyjm´ drzewo ka˝dego rodzaju – deski rozbiórkowe, wycinkowe itp. tel. 512 371 367.

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

PRANIE dywanów i wyk∏adzin, mebli
tapicerowanych, tapicerki samochodowej
KOSZENIE trawników i nieu˝ytków,
wycinka niewielkich drzew i krzewów
MYCIE kostki, elewacji, okien itp.
tel. 791-35-55-66
157
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 51534-94-60.
◗ Francuski z dojazdem – Stara Mi∏osna, Weso∏a tel.
602 276 202.
◗ 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 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

KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

SPRAWY SÑDOWE :

●

CYWILNE (SPADKI, ZASIEDZENIA, NIERUCHOMOÂCI)

●

RODZINNE , ROZWODY

●

ADMINISTRACYJNE

G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

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

Tel.

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

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

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), tel. 505 099 069

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

Warszawa-Wesoła, Stara Miłosna

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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WESO¸A
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◗ 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
◗ 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
◗ Korepetycje historia, wos, absolwent politologii, pasjonat historii. Korepetycje w Weso∏ej cena 25 z∏ pe∏na godzina tel. 663 978 685

USPRAWNIANIE PAMI¢CI, UWAGI,
MOWY U OSÓB PO UDARACH
MÓZGU, DIAGNOSTYKA
doÊwiadczenie w pracy
z pacjentami neurologicznymi
Tel. 502 373 902

150

◗ 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
◗ CHEMIA – Nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie do
bie˝àcych sprawdzianów, poprawek oraz testu gimnazjalnego z cz´Êci przyrodniczej. Dojazd do ucznia!
Korepetytorka z szerokim doÊwiadczeniem w edukacji. Kontakt: 503410723
◗ DoÊwiadczona nauczycielka Paƒstwowej Szko∏y Muzycznej udziela lekcji gry na fortepianie poczàtkujàcym i zaawansowanym, tel. 502 988 356

◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci w nauce, odrobiç lekcje, poszerzyç wiedz´.
Dostosowanie zaj´ç do potrzeb ucznia. Przedszkole
oraz kl. 0-III Dojazd gratis. tel 728 814 601
◗ Rosyjski – wszystkie poziomy, nauczycielka rosyjskiego i rosjanka tel: 784-332-759
◗ J´zyk polski – korepetycje- wszystkie poziomy, tel:
534-943-830
◗ 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

Tel. 601 262 086.

◗ MATEMATYKA – student 5. roku PW udzieli korepetycji uczniom gimnazjum, 508-529-094
◗ J´zyk NIEMIECKI. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. JedenaÊcie lat doÊwiadczenia. 500 720 523
◗ FIZYKA, MATEMATYKA – matury, studenci. Doje˝d˝am. Dr, tel. 607-690-614
◗ J¢ZYK POLSKI. Korepetycje. Tel. 506 316 077

Pranie, bezpy∏owe trzepanie
dywanów, zas∏on, tapicerki
maszynà KIRBY. Czas schni´cia
1,5 h. Tel. 606-752-724
27

◗ MATEMATYKA – KOREPETYCJE, DU˚E DOÂWIADCZENIE TEL. 798-809-883
◗ MATEMATYKA! Studentka Szko∏y G∏ównej Handlowej
udzieli korepetycji z matematyki. Konkurencyjna cena. Dojazd. Tel. 796 877 744

Us∏ugi – PRANIE DYWANÓW
I TAPICEREK. Wyk∏adziny,
dywany, kanapy, fotele, tapicerki
samochodowe. Dojazd do klienta.
8

◗ J´zyk polski – korepetycje – wszystkie poziomy, tel:
534-943-830
◗ J¢ZYK POLSKI, TERAPIA DYSLEKSJI – zaj´cia u doÊwiadczonej, mi∏ej nauczycielki.
◗ Przygotowanie do egzaminów, nauka pisania wypracowaƒ. Tel. 606 595 491.
◗ J¢ZYK ANGIELSKI – 10 lat doÊwiadczenia w nauczaniu. Mo˝liwe pory do godziny 15: 00. Dojazd na terenie Starej Mi∏osnej. 40z∏/h. 502-249-972.

no˝y do krajalnic, siekier, sekatorów, pi∏ widiowych,
no˝yc, no˝y do kosiarek, ∏aƒcuchów do pi∏.
87

1. Praskiego Pu∏ku 11, tel. 22 773 73 88, 508 348 728

WYNAJM¢/DO WYNAJ¢CIA
◗ Szukam niedrogiego 2-pokojowego mieszkania do
wynaj´cia. Tel. 606 595 491
◗ Wynajm´ lokal us∏ugowy 48 m2 w centrum Weso∏ej
(Przy stacji PKP) Tel. 515257214
◗ Do wynaj´cia dom ul. Niemcewicza, 70m do Urz´du
Dzielnicy Weso∏a na cele mieszkalne lub biurowe,
pow. 350m2, 7 pokoi, cena 5.500z∏, Tel. 502456018
e-mail: k-grodzka@wp.pl,
◗ Do wynaj´cia lokale biurowe vis a vis Urz´du Dzielnicy Weso∏a na 1 pi´trze (83m2 oraz 46m2). Idealne dla
kancelarii. Tel. 693-862-799, e-mail: atenka5@op.pl

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà, uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje tel. 600 432 140.
◗ DoÊwiadczona, cierpliwa, dyspozycyjna, bez na∏ogów, lubiàca dzieci zaopiekuje si´ ma∏ym dzieckiem
lub starsze odbierze ze szko∏y i zajmie si´ nim do powrotu rodziców z pracy. Tel. 517 800 293
◗ Cierpliwa, dyspozycyjna, bez na∏ogów zaopiekuje si´
ma∏ym dzieckiem lub odbierze starsze ze szko∏y i zaopiekuje si´ nim do powrotu rodziców. Tel. 602-610-965.

EKOGROSZEK
WORKOWANY, Z DOWOZEM

605 297 200

◗ Do wynaj´cia mieszkanie Stara Mi∏osna, 3 pokoje,
80 m., zdj´cia www.poswiaty.za.pl, tel: 502 028 554
◗ Wynajm´ mieszkanie Stara Mi∏osna 85 m2 (I pi´tro).
Przestronne i jasne. 3 pokoje, ∏azienka i widna kuchnia, balkon, miejsce postojowe w gara˝u podziemnym. Telefon 515198039

www.dogadajciesie.pl

TEL: 502-011-257

◗ Przyjm´ zlecenia dot malowania, sprzàtania, innych
drobnych prac. 505-628-541
◗ Posprzàtam mieszkanie/dom lub zaopiekuj´ si´
dzieckiem. Tel. 696 983 477

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

7

◗ Zatrudni´ szwaczki i krojczego do zak∏adu krawieckiego w Warszawie Weso∏a tel. 501 75 75 78
◗ Szukam pracy – sprzàtanie, pranie, prasowanie. Posiadam samochód. tel. 505 103 948
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka” Tel. 22
783-28-37, 606-752-724

Konrad Skorupka – tel. 607-314-667
e-mail: konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy tak˝e do reklamowania si´ w innych wydaniach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”:
• Grochów, Saska K´pa, Goc∏aw – Artur Pawlak, tel. 605-297-200,
e-mail: reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl
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◗ „Z∏ota Ràczka” wykonuje wszelkie us∏ugi hydrauliczno-gazowe i inne, kwalifikacje i uprawnienia tel. 503
583 568
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem lub posprzàtam mieszkanie
518-051-567
◗ Z∏ota ràczka tel. 503 150 991

KLINIKA BO-DENTAL
ul. Kameliowa 12

ZATRUDNI HIGIENISTKI,
ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNE
CV prosimy kierowaç na adres
172

◗ 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.
◗ Z∏ota ràczka -ELEKTRYK- 516 075 825.

REMONTY MIESZKA¡ I DOMÓW
jednorodzinnych, glazura, terakota,
INSTALACJE ELEKTRYCZNE oraz
HYDRAULICZNE, malowanie, naprawy.
Fachowo i solidnie. Tel. 509 358 336.

◗ Poszukuj´ pracy dla pracowitej, uczciwej, solidnej Ukrainki. Sprzàtanie itp., ewentualnie opieka nad dzieckiem
lub osobà starszà. Referencje. tel. 788 161 123
◗ Drobne remonty solidnie i tanio „z∏ota ràczka” tel. 0
692 977 947
◗ Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje. Tel.
507 542 645.
◗ Drobne naprawy i remonty -Z∏ota Ràczka- tel.
601313561;

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

PRACA – DAM/SZUKAM

Informacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç pod adresem e-mailowym
reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl lub od naszego przedstawiciela handlowego:
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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. 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
◗ Poszukuj´ domu do wynaj´cia w Starej Mi∏osnej minimum 7-9 pokoi. tel. 773 17 86, 502 866 525

REKLAMA w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”

• Wawer,
– Konrad Skorupka,
Rembertów kontakt powy˝ej

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

rekrutacja.bodental@wp.pl

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

85

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

◗ Chemia, fizyka, matematyka – korepetycje dla gimnazjalistów. Dojazd do ucznia. Tel: 790 205 766
◗ J¢ZYK POLSKI. Korepetycje. Wszystkie poziomy nauczania. Tel. 506 316 077
◗ 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

16
5

◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach z j´z. polskim na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie
do matury i prezentacji, Weso∏a, tel. 22 773 40 87.
◗ Business/General English – lektorka akademicka tel:
604 433 728.
◗ 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.

Naprawa i wymiana zamków, dorabianie wk∏adek do kluczy.
OSTRZENIE: cà˝ek, no˝yczek, no˝y i sitek do mi´s,

138

US¸UGI ÂLUSARSKIE, DORABIANIE KLUCZY

OG¸OSZENIA DROBNE – c.d.
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◗ „Z∏ota ràczka” us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel.: 0 507 097 028
◗ Szukam pracy – mycie okien, sprzàtanie w domach,
porzàdki tel. 511 210 315
◗ Gotowanie obiadów dla starszych osób tel. 511 210 315
◗ Opieka i pomoc w nauce dla ucznia 3-4 godz. dziennie tel. 511 210 315
◗ Asysta osoby starszej tel. 511 210 315.
◗ Opieka piel´gniarska nad dzieçmi i doros∏ymi w domu + gotowanie posi∏ków tel. 793 456 990
◗ Sprzàtanie na zamówienie. Piel´gnacja kwiatów
w domu i ogrodzie. tel. 793 456 990.

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4
◗ Z∏ota ràczka – porzàdki, remonty, malowanie i inne
prace. tel. 518 731 920.
◗ 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
◗ Szko∏a Podstawowa nr 353 ul. Cieplarniana 23 Warszawa- Weso∏a zatrudni panià do sprzàtania na 1/2
etatu. Informacja pod nr tel. 508877040
◗ Zdun, budowa i przebudowa piecy i kuchni kaflowych oczekuje propozycji tel. 723 745 118.
◗ Z∏ota ràczka tel. 515 400 656.
◗ Firma produkcyjna w Starej Mi∏osnej poszukuje pracownika do Biura Obs∏ugi Sprzeda˝y. Zainteresowane osoby prosimy o przesy∏anie CV na adres:
AC@sugart.com.pl
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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
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WESO¸A

Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

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

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

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

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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