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sala zabaw

Sala zabaw dla dzieci,
350 m22 dobrej zabawy,
ponad 150 m22 konstrukcji,
a tam zjeżdżalnie,
baseny z piłkami, armatki
i wiele innych atrakcji!
Aleja Piłsudskiego

SULEJÓWEK

godziny otwarcia
pn-pt: 11:00 - 20:00
sb - nd: 11:00 - 20:00

Miejskie ZOO

Aleja Piłsudskiego 4c
Stara Miłosna

Pawła II
Jana

Trakt Brzeski

+48 697 633 496
+48 607 045 855
+48 601 404 253

LUBLIN

zabawa@miejskiezoo.com

Gościniec

www.miejskiezoo.com
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Herbata Lipton

200 g
Piątnica

25 torebek
Unilever

4

1 szt.

2,25 l
Coca Cola

Śmietana
Piątnica 18%

1 szt.

cena za kilogram
Pekpol

Coca Cola

1 szt.

59

Schab
Kurpiowskie Specjały

89

Promocja obowiązuje do końca grudnia 2014 r.
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Ryba mrożona Sola
cena za kilogram

1 szt.

29
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1 kg

39

1 szt.
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1 szt.

1 szt.

Majonez
Dekoracyjny
Winiary

Kawa Nescafe Classic

Sok Hortex
Jabłkowy

Ptasie Mleczko
Wedel Waniliowe

400 g
Nestle-Winiary

200 g
Nestle

1l
Hortex

380 g
Wedel
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WESO¸A

I po wyborach...
Wybory samorzàdowe 2014 ju˝ za nami. Nie
zamierzam odnosiç si´ do absurdów, jakie wokó∏
nich próbujà wzniecaç niektórzy politycy. W Weso∏ej by∏o tylko 10 lokali wyborczych, tote˝ ustalenie
ich wyników bez udzia∏u s∏ynnego programu informatycznego po zebraniu protoko∏ów z komisji obwodowych zaj´∏o zaledwie kilka minut. Jak cz´Êç
Paƒstwa ju˝ si´ pewnie orientuje, nie przynios∏y
rewolucyjnych zmian. Rzàdzàca wraz z koalicjantami w Weso∏ej od 10 lat Platforma Obywatelska
wygra∏a je po raz kolejny z poparciem praktycznie
niezmiennym w stosunku do poprzednich wyborów, czyli 34%. W przeliczeniu na mandaty daje to
wynik 9 radnych na 21. Drugie miejsce, przy jednoczeÊnie olbrzymim skoku poparcia (z 20,5% na
27%), zdoby∏o Prawo i SprawiedliwoÊç, zdobywajàc 7 mandatów. Na trzecim miejscu uplasowa∏ si´
jeden z koalicjantów PO z minionej kadencji, czyli
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna, z poparciem 15,5%. Wynik ten nie prze∏o˝y∏ si´ na liczb´
mandatów, gdy˝ ze wzgl´du na rozk∏ad g∏osów
Stowarzyszenie zdoby∏o ich jedynie 2. Na czwartym miejscu, zdobywajàc jedynie 2 g∏osy mniej,
uplasowa∏ si´ KWW Weso∏a 2014. W tym wypadku rozk∏ad g∏osów prze∏o˝y∏ si´ na 3 mandaty.
˚adnego mandatu nie uda∏o si´ zdobyç pozosta∏ym komitetom: Nowa Prawica zyska∏a poparcie
jedynie 3% wyborców, a SLD, które startowa∏o tylko w jednym okr´gu, uzyska∏o tam poparcie 2,5%.
Indywidualnie najlepszy wynik wyborczy (i to
ju˝ czwarty raz z rz´du) uzyska∏ Marcin J´drzejewski z PO – 473 g∏osy, czyli a˝ 20,5% wszystkich
oddanych w swoim okr´gu g∏osów! Na drugim
miejscu uplasowa∏a si´ Ma∏gorzata Zaremba z PiS
z poparciem 390 osób (14,5% g∏osujàcych), zaÊ na
trzecim Lidia Cybulska-Przes∏aw z PO – 331 g∏osów
(12,5% g∏osujàcych). Warto te˝ zwróciç uwag´ na
Êwietny wynik dotychczasowego burmistrza naszej Dzielnicy Edwarda K∏osa z PO – 329 g∏osów
oraz Miros∏awa Macià˝ka z PiS, który startujàc
z trzeciego miejsca, zdoby∏ prawie dwa razy wi´cej g∏osów ni˝ „jedynka” z jego listy, czyli 304.
Przed wyborami cz´sto si´ mówi, ˝e ka˝dy g∏os
jest na wag´ z∏ota. Tak te˝ by∏o w tegorocznych
wyborach. Prawdziwym pechowcem okaza∏o si´
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna, które
w okr´gu 2 (Zielona/Groszówka) osiàgn´∏o ca∏kiem
przyzwoity wynik, a zabrak∏o mu zalewie 3 g∏osów
do zdobycia mandatu (wówczas PiS mia∏oby tylko

2 mandaty, a nie 3). Z drugiej strony o wielkim
szcz´Êciu mo˝e mówiç startujàca z listy Stowarzyszenia radna minionej kadencji Hanna Bàbik, która
o zaledwie 4 g∏osy wyprzedzi∏a startujàcego z tej
samej listy „debiutanta” J´drka Kozaka.
Z 15 dotychczasowych radnych na kolejnà kadencj´ zosta∏o wybranych 13. Jedna osoba nie ubiega∏a si´ o reelekcj´, zaÊ Arkadiusz Ciupak z Weso∏ej
2014, mimo ˝e sam osiàgnà∏ ca∏kiem przyzwoity
wynik, to ze wzgl´du na s∏aby ∏àczny wynik ca∏ego komitetu mandatu nie zdoby∏. Poniewa˝ znam
go osobiÊcie, uwa˝am, ˝e to wielka szkoda, bo by∏
bardzo zaanga˝owanym i sumiennym radnym,
majàcym dobre przygotowane do tej funkcji.
JeÊli chodzi o ∏àczne wyniki, to bez wàtpienia
zadowolona powinna byç dotychczasowa koalicja, gdy˝ utrzyma∏a stabilnà wi´kszoÊç w Radzie.
Na wynik nie powinien narzekaç tak˝e PiS, gdy˝
zyska∏ najwi´kszy przyrost poparcia. Tak naprawd´, jedynym przegranym zosta∏o Stowarzyszenie
Sàsiedzkie Stara Mi∏osna. W czerwcu odrzuci∏o
propozycj´ wystawienia wspólnej listy z innymi
organizacjami w ramach KWW Weso∏a 2014. Po
tej decyzji z grona jego cz∏onków odesz∏o kilka
kolejnych osób, a osiàgni´ty wynik wyborczy jest
najgorszym od czasu jego powstania. 8 lat temu
w 15-osobowej Radzie Stowarzyszenie, startujàc
tylko w Starej Mi∏oÊnie, mia∏o 3 radnych; 4 lata
temu, startujàc ju˝ w ca∏ej Weso∏ej, te˝ 3; obecnie,
mimo ˝e liczba radnych Rady Dzielnicy wzros∏a
o 50%, Stowarzyszenie reprezentowaç b´dzie tylko 2 radnych. OczywiÊcie to troch´ wró˝enie z fusów, ale jeÊli zsumujemy czàstkowe wyniki wyborów, mo˝emy wyciàgnàç wniosek, ˝e gdyby
Stowarzyszenie zdecydowa∏o si´ na wspólny start
z Weso∏à 2014, to taka wspólna lista by∏aby drugà si∏à w Weso∏ej, a uk∏ad si∏ w Radzie móg∏by
wyglàdaç nast´pujàco: PO – 8 mandatów, Weso∏a 2014 ze Stowarzyszeniem – 7, zaÊ PiS – 6. To
ju˝ jednak gdybanie z kategorii political fiction.
Fakty sà takie: wybory wygra∏a PO, uzyskujàc
9 mandatów, 7 mandatów zdoby∏o PiS, 3 mandaty
Weso∏a 2014 oraz 2 Stowarzyszenie Sàsiedzkie.
Spodziewana koalicja PO oraz Weso∏ej 2014 b´dzie
zatem posiada∏a w nowej radzie 12 mandatów (na
21). B´dzie to wi´c du˝o mniejsza ni˝ w minionej
kadencji, ale mimo wszystko stabilna wi´kszoÊç.
Wyniki w poszczególnych okr´gach wyborczych u∏o˝y∏y si´ nast´pujàco:
■ Okr´g nr 1 – Po dwa mandaty zdoby∏y PO i PiS
oraz jeden Weso∏a 2014. Z listy PO w sk∏ad rady
weszli Edward K∏os i Gra˝yna Weber. Z listy PiS

Zima w mieÊcie 2015
Jak co roku Dzielnica Weso∏a m.st. Warszawy serdecznie zaprasza dzieci i m∏odzie˝ do
sp´dzenia ferii w aktywny sposób – czyli do
udzia∏u w atrakcjach „Zimy w mieÊcie”. W tym
roku dzia∏aç b´dzie 5 punktów dziennego
pobytu: Zespó∏ Szkó∏ nr 94 (ul. Krótka 1, 22
773-42-04), SP 171 (ul. Armii Krajowej 39,
22 773-90-52), SP 173 (ul. Trakt Brzeski 18,
22 773-39-25), SP 174 (Pl. Wojska Polskiego
28, 22 773-40-03) i SP 353 (ul. Cieplarniana
23, 22 203-62-55) oraz 6 punktów zaj´ç
specjalistycznych: Gimnazjum 119 (ul. Klimatyczna 1, 22 773-23-35), Klub KoÊciuszkowca (Pl. Wojska Polskiego 129, 22 68121-17), OÊrodek Kultury (ul. Starzyƒskiego
21, 22 773-55-99), ODT „Pogodna” (ul. Jana Paw∏a II 25, 22 427-37-74), Biblioteka
Publiczna (ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31, 22 77340-08) i Aquapark Wesolandia (ul. Wspólna
4, 22 773-91-91). Na dzieci czekaç b´dzie
oczywiÊcie tak˝e lodowisko przy ul. Armii
Krajowej 72. Szczegó∏y pod podanymi numerami telefonów.
Marta Frejtan

■

■

■

El˝bieta Nowosielska oraz Miros∏aw Macià˝ek, z Weso∏ej 2014 – Stefan S∏owikowski.
Okr´g nr 2 – Trzy mandaty dla PiS, dwa dla PO
oraz jeden dla Weso∏ej 2014. W PiS obejmà
je Ma∏gorzata Zaremba, Krystyna Szyszko
oraz Ryszard Bombik. Z PO radnymi zostali
Ryszard Brzezik i Lidia Cybulska-Przes∏aw,
zaÊ z Weso∏ej 2014 Leszek Winiarski.
Okr´g nr 3 – Dwa mandaty dla PO i po jednym
dla PiS, Stowarzyszenia Sàsiedzkiego oraz Weso∏ej 2014. Z list PO zostali wybrani Marian Mahor
i Katarzyna Zakrzewska, z PiS Beata Nowosielska, ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Hanna
Bàbik, z Weso∏ej 2014 Krzysztof Kacprzak.
Okr´g nr 4 – trzy mandaty dla PO i po jednym
dla PiS i Stowarzyszenia Sàsiedzkiego. Z listy
PO radnymi zostali Marcin J´drzejewski,
Iwona Kerschke i Maria Surawska, z PiS
Mieczys∏aw O∏dziej, zaÊ ze Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego Joanna Januszewska.
Katarzyna Szaszkiewicz

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
WESO¸A
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Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
sk∏adamy wszystkim warszawiakom
najserdeczniejsze ˝yczenia wszelkiej
pomyÊlnoÊci,
radoÊci i spokoju w gronie rodziny i
przyjació∏.
A na ca∏y nadchodzàcy Nowy Rok 2015
˝yczymy Paƒstwu
szcz´Êcia, zdrowia oraz wielu sukcesów
w ˝yciu osobistym i zawodowym
Prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz

„Niech przy choince, przy Êpiewie kol´d,
w kr´gu rodziny i bliskich,
up∏ynà Êwiàteczne chwile.
Niech Nowy Rok spe∏ni nasze pragnienia,
przyniesie pokój,
obdaruje szcz´Êciem i dobrem”

Wiceprezydent Warszawy
Jacek Wojciechowicz

Ligia Krajewska
Pos∏anka na Sejm RP
Korzystajàc z okazji, chcia∏abym do powy˝szych
˝yczeƒ do∏àczyç serdeczne podzi´kowania za
docenienie minionych 8 lat mojej pracy i zmian,
jakie uda∏o si´ wprowadziç w Warszawie oraz za
zaufanie, jakim mnie Paƒstwo obdarzyliÊcie,
powierzajàc mi po raz trzeci stanowisko
prezydenta naszego Miasta.

Wszystkim mieszkaƒcom Weso∏ej sk∏adamy
najserdeczniejsze ˝yczenia zdrowych i pogodnych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia.
Aby ten radosny czas by∏ pe∏en rodzinnego ciep∏a
, mi∏oÊci i spokoju.
A na nadchodzàcy Nowy Rok 2015
˚yczymy Paƒstwu wszelkiej pomyÊlnoÊci, spe∏nienia
marzeƒ
oraz wielu sukcesów zarówno zawodowych, jak
i w ˝yciu osobistym.

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Marcin J´drzejewski

Edward K∏os

Weso∏ych, rodzinnych
i spokojnych
Âwiàt Bo˝ego Narodz
enia,
pe∏nych pasji i odkryw
ania
wokó∏ siebie samych
dobrych ludzi
˝yczà:
Dyrektor SP 353,
Grono Pedagogiczne,
Pracownicy
Szko∏y oraz Uczniow
ie.

REKL AMA

BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO POJAZDOWE

www.B-DENTAL.com.pl

Sulejówek, ul. Paderewskiego 18

Specjalistyczny
Gabinet Stomatologiczny

tel./fax 22 783 58 21,

Kompleksowe naprawy powypadkowe
Załatwiamy wszystkie formalnoÊci
w firmach ubezpieczeniowych
Samochód zast´pczy na czas naprawy
Przyj´cie szkód,
pełna likwidcja szkód komunikacyjnych

tel. kom. 601 276 191, e-mail: slawekk7@op.pl, www.blacharstwo-kowalczyk.pl

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 17 grudnia na
BEZPŁATNE KONSULTACJE ORTODONTYCZNE

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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NASZ PATRONAT

MIESZKA¡CY WARSZAWY BUDZÑ
SÑSIADÓW Z ZIMOWEGO SNU

W niedziel´, 16 listopada, zakoƒczy∏o si´ przyjmowanie zg∏oszeƒ do
ogólnowarszawskiej akcji Podwórkowa Gwiazdka. Wiemy ju˝, gdzie
i kiedy sàsiedzi spotkajà si´, ˝eby
wspólnie sp´dziç czas, bli˝ej si´ poznaç
i zintegrowaç w przedÊwiàtecznej atmosferze. Mamy przyjemnoÊç og∏osiç, ˝e Êwi´tujàcych sàsiedztw b´dzie
jeszcze wi´cej ni˝ w zesz∏ym roku!
Do udzia∏u w inicjatywie zg∏osi∏o si´
ponad 30 punktów sàsiedzkich z ca∏ej Warszawy. W tym roku najbardziej aktywni b´dà
mieszkaƒcy Mokotowa i Wawra (obie dzielnice po
5 punktów). Podczas gdy na Mokotowie prym wiodà partnerstwa lokalne, w Wawrze ruch sàsiedzki
rozwijajà biblioteki oraz oÊrodki kultury. Na drugim
miejscu (4 punkty) znalaz∏o si´ ÂródmieÊcie.
WÊród organizatorów Podwórkowej Gwiazdki
sà tak˝e grupy nieformalne i organizacje z takich
dzielnic jak: Bia∏o∏´ka (2), Ochota (2), Praga-Po∏u-

Szanowni Paƒstwo,
ChcielibyÊmy serdecznie podzi´kowaç
za pozytywnà ocen´ naszej dzia∏alnoÊci,
jakà by∏o wyra˝one przez Paƒstwa w wyborach samorzàdowych poparcie naszych kandydatur.
Serdecznie dzi´kujemy wszystkim,
którzy zdecydowali si´ oddaç na nas swój
g∏os. Has∏o, z którym szliÊmy w tym roku
do wyborów: „Wspólnie tworzymy
Weso∏à”, pozostanie na najbli˝sze cztery
lata dewizà wybranych z naszego grona
radnych. B´dziemy s∏uchaç Waszych
uwag, t∏umaczyç nasze decyzje, s∏owem,
dzia∏aç tak, by dzielnicowy samorzàd by∏
jak najbardziej przyjazny ludziom. Liczymy tak˝e na konstruktywny dialog z tymi, którzy poparli inne komitety. Z uwagà pochylimy si´ nad rozwiàzaniem zg∏aszanych przez Paƒstwa problemów.
Dzi´kujemy tak˝e naszym Rodzinom,
Przyjacio∏om i Znajomym, którzy zaanga˝owali si´ w kampani´ wyborczà i pomagali nam dotrzeç do szerokiego grona
wyborców z informacjami o naszych programach wyborczych i pomys∏ach na zarzàdzanie Weso∏à.

DZI¢KUJEMY!
Kandydaci Platformy Obywatelskiej
w wyborach do Rady Dzielnicy Weso∏a
Radna m.st. Warszawy
Krystyna Proƒko
Kandydat do Sejmiku Województwa
Mazowieckiego
Krzysztof Grzegorek

4

dnie (2), Praga-Pó∏noc (2), Targówek (3), Ursynów (2), Weso∏a (1), Wola (3), ˚oliborz (1).
Wyjàtkowo cieszy fakt, ˝e uaktywnili si´
mieszkaƒcy dzielnic do tej pory niezaanga˝owanych w grudniowe Êwi´towanie sàsiedzkie, tj. Bemowa, Bielan, Ursusa i W∏och.
W du˝ej mierze na frekwencj´ organizatorów Podwórkowej Gwiazdki
wp∏ynà∏ sukces V Warszawskiego
Dnia Sàsiada. Do grona sàsiedzkich
aktywistów do∏àczy∏y podmioty spó∏dzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz wiele nieformalnych grup mieszkaƒców. Zaanga˝owa∏y si´ równie˝ instytucje, takie jak: Wawerskie
Centrum Kultury, Dom Kultury „Zacisze”, Integracyjny OÊrodek Wsparcia dla Dzieci i M∏odzie˝y
„Stokrotka”, czy klubokawiarnie: „JaÊ i Ma∏gosia”
oraz „Grochownia”. Pe∏na lista tegorocznych organizatorów Podwórkowej Gwiazdki znajduje si´
na stronie www.InicjatywySasiedzkie.pl i na
blogu PodworkowaGwiazdka.blogspot.com.
W dniach od 1 do 21 grudnia w warszawskich
sàsiedztwach rozb∏ysnà wspólnie dekorowane
Êwiàteczne drzewka, szerokim echem rozniesie si´
sàsiedzkie kol´dowanie, a nad miastem uniesie
si´ zapach zespo∏owo przygotowywanych wypie-

GRUDNIOWE SPOTKANIA

„BEZPIECZNE OSIEDLE”
Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego Urz´du m.st. Warszawy w Dzielnicy Weso∏a zaprasza na spotkania w ramach programu „Bezpieczne
Osiedle” w ni˝ej podanych terminach:
■
■
■

3 grudnia 2014 r. od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Centrum”
10 grudnia 2014 r. od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Zielona”
17 grudnia 2014 r. od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Stara Mi∏osna”

w siedzibie Delegatury przy ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 33, pokój –111 (niski parter).

ków. Mieszkaƒcy Warszawy nie zapomnieli o potrzebujàcych osobach i instytucjach, dla których
ju˝ teraz zadeklarowali ch´ç pomocy. Sto∏eczne
Centrum Wspó∏pracy Obywatelskiej oraz Q-Ruch
Sàsiedzki zapraszajà wszystkich mieszkaƒców
do obchodów Podwórkowej Gwiazdki. Budowanie sàsiedztw najwy˝szej jakoÊci zaczyna si´ od
naszych ch´ci!
Aleksandra Wolczyk
Stowarzyszenie Centrum Wspierania
AktywnoÊci Lokalnej CAL

Osiedle Plac Wojska Polskiego – powyborczo
Szanowni
Paƒstwo
– mieszkaƒcy Okr´gu Wyborczego nr 1 (osiedla Plac
Wojska Polskiego, Centrum i Woli Grzybowskiej),
prosz´ przyjàç serdeczne
podzi´kowania za zaufanie i wiar´ w to, co zrobi∏em dla naszej spo∏ecznoÊci i co w dalszym ciàgu zamierzam robiç.
Szczególnie serdecznie dzi´kuj´ mieszkaƒcom
osiedla Plac Wojska Polskiego, na którym to zamieszkuj´ od 37 lat – to g∏ównie z woli Paƒstwa
by∏em wybierany do Rady Miasta Weso∏a, a nast´pnie Rady Dzielnicy Weso∏a i teraz zosta∏em
wybrany na kolejnà, mojà piàtà kadencj´.

To w tym okresie doprowadzi∏em do stosunkowo szybkiego wykupu mieszkaƒ, gara˝y i podzia∏u
geodezyjnego terenu osiedla korzystnego dla nas
– mieszkaƒców. Dalej by∏y to: budowa i remont
wszystkich dróg, chodników, oÊwietlenia, placu zabaw, rewitalizacja parku i zieleni osiedlowej.
Nie chodzi mi jednak o to, co zrobi∏em, bo przecie˝ wiecie Paƒstwo, ˝e zgodnie z mojà maksymà:
„ma∏o mówi´, du˝o robi´” nie mam w zwyczaju
chwalenia si´ ustawicznà pracà zmieniajàcà nasze
otoczenie i komfort ˝ycia. O swoich dzia∏aniach b´d´ jak zwykle informowa∏ Paƒstwa na ∏amach
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Jeszcze raz serdecznie
Paƒstwu dzi´kuj´ i pozdrawiam.
Z powa˝aniem
dr Stefan S∏owikowski

Z g∏´bokim smutkiem i ˝alem zawiadamiamy,
˝e 1 grudnia 2014 r. zmar∏a

Pani Lidia Roz∏ucka.
By∏a wieloletnià mieszkankà Weso∏ej, aktywnie dzia∏ajàcà na rzecz spo∏ecznoÊci
lokalnej, niestrudzonym spo∏ecznikiem, cz∏owiekiem wielkiego serca i ˝yczliwoÊci.
W imieniu Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy sk∏adam rodzinie i najbli˝szym
wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia.
Edward K∏os
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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Narodowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci to najwa˝niejsze polskie Êwi´to paƒstwowe. Obchodzimy
je 11 listopada dla upami´tnienia odzyskania
przez Polsk´, po 123 latach zaborów, niepodleg∏oÊci w 1918 roku. Âwi´to zosta∏o ustanowione
w 1937 roku, a od 1939 roku nie by∏o obchodzone. Przywrócono je w okresie transformacji
ustrojowej w 1989 roku i obecnie jest dniem
wolnym od pracy.
Âwi´to to jest ÊciÊle zwiàzane z osobà Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, a Marsza∏ek jest zwiàzany
z pobliskim Sulejówkiem. Tu mia∏ swoje ukochane
miejsce na ziemi. Na sta∏e Józef Pi∏sudski mieszka∏
w Sulejówku tylko 3 lata, w latach 1923–1926.
WczeÊniej bywa∏ w Sulejówku i lubi∏ tu przyje˝d˝aç na krótki wypoczynek. Na sta∏e zamieszka∏
w willi Milusin w 1923 roku. Ten skromny dworek
zosta∏ zaprojektowany przez Kazimierza Skórewicza, a zbudowany przez Komitet ˚o∏nierza Polskiego za pieniàdze pochodzàce ze zbiórki przeprowadzonej wÊród ˝o∏nierzy. By∏ to dar dla Marsza∏ka, postawiony na dzia∏ce, której w∏aÊcicielkà
by∏a Aleksandra Pi∏sudska. Ten ma∏y dworek by∏
dla Marsza∏ka miejscem intymnym, tu mia∏ swoje
ukochane miejsce na ziemi. Mieszka∏ w dworku
z ˝onà i córkami Wandà i Jadwigà. Tu stawia∏ ulubione pasjanse, grywa∏ w szachy, pisa∏ ksià˝ki

i zaprasza∏ najbli˝szych przyjació∏. Willa reprezentuje typowà architektur´ neoklasycystycznà
w stylu tzw. dworku polskiego. Jak na miejsce zamieszkania Marsza∏ka jest skromnym domkiem,
tak jak Marsza∏ek by∏ skromnym cz∏owiekiem.

Kolejny raz Stowarzyszenie Nasza Weso∏a zorganizowa∏o 11 listopada rajd rowerowy do Sulejówka. T´ kilkukilometrowà tras´ sà w stanie pokonaç i starsi, i mali rowerzyÊci. W tegorocznym
rajdzie, który wyruszy∏ sprzed koÊcio∏a w Zielonej, uczestniczy∏o 21 osób. Z pi´knymi bia∏o-czerwonymi kotylionami z podobiznà Marsza∏ka wyruszyliÊmy do Sulejówka. Tam – kto nie by∏, zwiedzi∏ dworek, inni uczestniczyli w akcji wysy∏ania
patriotycznych pozdrowieƒ z okazji Âwi´ta do

Twoje zdrowie w Twoich r´kach

Sirius-D – to jest to!
Wszyscy zastanawiamy
si´, jak mo˝emy ˝yç d∏u˝ej
i nie chorowaç. Na pewno
bardzo wa˝na jest zró˝nicowana dieta i aktywnoÊç fizyczna. Nie zawsze si´ jednak do tego stosujemy, brak nam czasu, ˝yjemy
w ciàg∏ym stresie, êle si´ od˝ywiamy. Rozwiàzanie
proponuje nam wybitny bu∏garski naukowiec, chemik
z Wojskowej Akademii Med. w Sofii, profesor Dymitr
Dymitrow. Chocia˝ nie lubi du˝o mówiç o sobie, to na
swoim koncie ma wiele osiàgni´ç, które przyczyni∏y
si´ do rozwoju medycyny, od rozpuszczalnych nici chirurgicznych poprzez protezy, sztuczne zastawki, a˝ po

wyjàtkowy produkt o tajemniczej nazwie Sirius-D,
który nie ma swojego odpowiednika w Êwiecie. Sirius-D, jak sam go nazywa, czwarty rodzaj po˝ywienia
(obok bia∏ek, w´glowodanów i t∏uszczów) zosta∏ w∏àczony do bu∏garskiego programu kosmicznego. Pomaga te˝ przy wielu schorzeniach. Wed∏ug profesora
Dymitrowa mo˝emy ˝yç d∏u˝ej i nie chorowaç. Co
wi´c zawiera Sirius-D i jak wspomaga leczenie?
Tajemnica tkwi w zastosowaniu peptydów – unikalnych ∏aƒcuchów zawierajàcych szerokie spektrum
szybko przyswajalnych aminokwasów, niezb´dnych
nam do ˝ycia. Dzi´ki ma∏ej masie i wielkoÊci docierajà do komórek uszkodzonych tkanek i sprzyjajà biosyntezie niezb´dnych rodzajów bia∏ka, zgodnie z za-

swoich bliskich. Mo˝na by∏o te˝ zostaç „przebadanym” przez sanitariuszki i otrzymaç dowcipnà
kart´ werbunkowà do legionów. Mnie powo∏ano
do kawalerii. Po powrocie do Weso∏ej rozpaliliÊmy ognisko. Przy wtórze patriotycznych pieÊni
legionowych piekliÊmy kie∏baski i cieszyliÊmy si´, ˝e mamy niepodleg∏à Ojczyzn´.
Smutno zrobi∏o si´ dopiero wieczorem,
gdy na ekranie telewizora zobaczyliÊmy
„patriotyczne” zamieszki na ulicach Warszawy i zniszczenia spowodowane przez chuligaƒskie wybryki. A przecie˝ mo˝na inaczej.
Nam ten rajd do dworku Marsza∏ka i radosne
sp´dzenie czasu w gronie sàsiadów i znajomych da∏ wiele przyjemnej satysfakcji.
Namawiamy w przysz∏ym roku tych, którzy chcà zdrowo, sympatyczne, rekreacyjnie, ale tak˝e patriotycznie sp´dziç ten
Dzieƒ – jedêcie z Naszà Weso∏à do Sulejówka. Ju˝ teraz zapraszamy mieszkaƒców Weso∏ej!!! Pomys∏odawcà rajdu jest Rajmund Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia Nasza Weso∏a.
Przedstawiciele Stowarzyszenia Nasza Weso∏a
wzi´li udzia∏ w dzielnicowych obchodach Âwi´ta
Niepodleg∏oÊci i z∏o˝yli kwiaty pod kamieniem
upami´tniajàcym powstanie oddzia∏ów POW
w Weso∏ej-Zielonej.
Bo˝ena Borys
potrzebowaniami konkretnego organizmu. Sirius-D
wch∏ania chorà, niefunkcjonalnà tkank´ w∏óknistà,
wspomaga leczenie wielu organów, usuwa naroÊla,
cysty, mi´Êniaki, wch∏ania z∏ogi, które powstajà przy
stwardnieniu rozsianym. Regeneruje serce, wàtrob´,
nerki, woreczek ˝ó∏ciowy. Zdecydowanie pomaga
przy dolegliwoÊciach ˝o∏àdkowo-jelitowych, takich
jak refluks, nie˝yt ˝o∏àdka, wrzody.
Sirius-D oczyszcza naczynia krwionoÊne. Tworzy
tkank´ chrz´stnà w stawach i pomaga wielu ludziom
zregenerowaç kolana, miednic´, kr´gos∏up bez poddawania si´ operacji i ˝yç pe∏nià ˝ycia. Produkt jest sprawdzony, w 100% naturalny, nieszkodliwy, nie wywo∏uje
niepo˝àdanych efektów ubocznych. Mo˝na go przyjmowaç w nieograniczonym czasie i w ka˝dym wieku.
Zainteresowanych odsy∏amy do strony internetowej www.sirius-d.pl lub prosimy o kontakt tel.
782 732 908 lub 501 220 001.
El˝bieta Krawczyk, Anna Kolasiƒska
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AktualnoÊci z OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
W ostatnim czasie OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy by∏ organizatorem dwóch wydarzeƒ finansowanych ze Êrodków
Unii Europejskiej w ramach projektu systemowego „Aktywni spo∏ecznie”. Dzia∏anie o charakterze
Êrodowiskowym stanowi wk∏ad w∏asny OÊrodka
w realizowany od 2009 roku projekt.
W dniu 24 paêdziernika 2014 r. 100 osób sp´dzi∏o czas w atmosferze zabawy, przy dêwi´kach
muzyki i pocz´stunku. Wieczór wype∏ni∏y taniec,
muzyka, konkursy z nagrodami sponsorowanymi
przez firm´ kosmetycznà dr Irena Eris. Uczestnikami byli mieszkaƒcy Weso∏ej ze szczególnym
uwzgl´dnieniem seniorów. Bal zosta∏ zorganizowany przy du˝ej pomocy Zarzàdu Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej, który bezp∏atnie u˝yczy∏ nam sali balowej w swojej siedzibie.

W dniu 14 listopada 2014 r. mieszkaƒcy naszej
dzielnicy mieli przyjemnoÊç wzi´cia udzia∏u w recitalu Katarzyny ˚ak pt. „Piosenki z dobrym tekstem”. Aktorka przybli˝y∏a swojà biografi´ oraz teksty napisane
przez Agnieszk´ Osieckà i Wojciecha M∏ynarskiego.
UroczystoÊç rozpocz´∏a Pani Marzenna Todorska, Dyrektor OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej, witajàc
przyby∏ych goÊci i przybli˝ajàc sylwetk´ artystki.
Realizacja przedsi´wzi´cia by∏a mo˝liwa dzi´ki
pomocy dowódcy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej pu∏kownika Stanis∏awa Czosnka, który pozwoli∏ na nieodp∏atne zorganizowanie spektaklu
w Klubie KoÊciuszkowca. Na recital przyby∏o 100
osób, widownia ciep∏o zareagowa∏a na wyst´p.
Dzia∏ania tego rodzaju majà na celu integrowanie lokalnych Êrodowisk, upowszechnianie kulturalnych form sp´dzania wolnego czasu, przeciw-

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
zaprasza na koncert

TEATRU MUZYCZNEGO
NIEBIESKIE MIGDA¸Y
który odb´dzie si´
12 grudnia 2014 o godz. 18.00
w Klubie KoÊciuszkowca,
ul. Plac Wojska Polskiego 129

dzia∏anie wykluczeniom oraz promowanie projektu systemowego. Zawsze cieszà si´ du˝ym zainteresowaniem i zadowalajàcà frekwencjà.
OPS Weso∏a

„...i Êlubuj´ Ci mi∏oÊç, wiernoÊç i uczciwoÊç ma∏˝eƒskà
oraz ˝e Ci´ nie opuszcz´ a˝ do Êmierci”
Drogi Czytelniku! JeÊli uwa˝asz, ˝e te s∏owa
realizujà si´ w Twoim ˝yciu ma∏˝eƒskim, serdecznie zapraszamy. JeÊli sàdzisz, ˝e w Twoim ˝yciu
ma∏˝eƒskim jest „pozamiatane” i nic z tego ju˝
nie b´dzie, przyjdê koniecznie!
Na co zapraszamy? Na tzw. dzieƒ skupienia
rodzin organizowany przez Ognisko Warszawsko-Praskie Wspólnoty Âwi´tej Rodziny.
Przez sakramenty, wspólnà modlitw´, wymian´
doÊwiadczeƒ oraz radoÊç bycia razem w sposób
niewidzialny dokonujà si´ widoczne cuda w rodzinach. Nam osobiÊcie uczestnictwo w spotkaniach oraz wakacyjnych rekolekcjach organizowa-

W imieniu w∏asnym i wszystkich kandydatów startujàcych z list komitetu wyborczego WESO¸A 2014 chcielibyÊmy serdecznie podzi´kowaç wszystkim, którzy poparli nas 16 listopada w wyborach do Rady
Dzielnicy Weso∏a. Oddane przez Paƒstwa
g∏osy sà dla nas wielkim zobowiàzaniem
do systematycznej i wytrwa∏ej pracy na
rzecz rozwiàzywania problemów mieszkaƒców oraz rozwoju naszej dzielnicy.

Bardzo serdecznie dzi´kujemy!
Arkadiusz Ciupak, Krzysztof Kacprzak
Stefan S∏owikowski, Leszek Winiarski

nych przez WÂR pomog∏o spotkaç Boga, który jest
dawcà ˝ycia i mi∏oÊci. Dzi´ki Niemu nie mamy
wàtpliwoÊci, ˝e ma∏˝eƒstwo to wspania∏y projekt na ˝ycie, a jeÊli w tym projekcie pojawià
si´ dzieci, jest bombowo (czyt.: fantastycznie)!
Jak mówià sami uczestnicy, sà to fajne spotkania dla ca∏ych rodzin. Nie trzeba szukaç opieki
dla dzieci, by móc spokojnie porozmawiaç z ˝onà/m´˝em na tematy, które w codziennej krzàtaninie odk∏adane sà na bok. Wspólnota jest rodzinà rodzin. Cieszymy si´ radoÊciami innych rodzin,
a w chwilach trudnych wspieramy, modlitewnie
i praktycznie (np. w sytuacji przeprowadzki itp.).
Dla nas, rodziców, wa˝ne jest te˝ to, ˝e dzieci
m∏odsze i starsze zyskujà Êrodowisko, w którym
si´ bawià i wzrastajà w wierze. Ale chyba najwa˝niejszym owocem sà pozytywne zmiany w relacjach wewnàtrzrodzinnych. Przysi´ga ma∏˝eƒ-

ska koƒczy si´ zdaniem: „Tak nam dopomó˝, Panie Bo˝e Wszechmogàcy, w Trójcy Jedyny i wszyscy Êwi´ci”. Wspólne zwracanie si´ ma∏˝onków
do Boga nie pozostaje bez odzewu, a On jest
wszechmogàcy: mo˝e uleczyç ka˝dà ran´, wyprostowaç ka˝dà relacj´! Nie trzeba jednak czekaç, a˝
rany b´dà g∏´bokie. On chce te˝ umacniaç i podtrzymywaç zwiàzki, które „dobrze si´ majà”.
Gdzie odbywajà si´ spotkania? Korzystamy
z ˝yczliwoÊci Ks. Pra∏ata Krzysztofa Cyliƒskiego
i Ks. Bart∏omieja Kopcia z Parafii NajÊwi´tszego
Serca Pana Jezusa w Starej Mi∏oÊnie. Rozpoczynamy w koÊciele Êw. Antoniego, czyli w drewnianym koÊciele na górce. Potem przenosimy si´
do starej plebanii.
W jakich terminach? 03.01.2015, 31.01.2015
(prawdopodobnie wyjazdowe w Bieszczadach),
28.02.2015, 28.03.2015 i 30.05.2015. Harmonogram spotkaƒ jest dost´pny na stronie Parafii NSPJ: www.parafiastaramilosna.pl.
Przybywajcie ca∏ymi rodzinami. Na dziePani El˝biecie Lipiec
ci w ka˝dym wieku czekajà ciekawe zawyrazy szczerego wspó∏czucia i s∏owa otuchy
j´cia. WczeÊniejsze zapisy nie sà poz powodu Êmierci MAMY
trzebne. Zimà ubierajcie si´ ciep∏o.
W razie pytaƒ czy wàtpliwoÊci piszcie do
sk∏adajà
nas. Serdecznie zapraszamy.
Dyrektor OÊrodka Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy,
Aneta i Rafa∏ K∏opoccy
Kierownik filii ODT „Pogodna”
Ognisko Warszawsko-Praskie
oraz pracownicy.
Wspólnoty Âwi´tej Rodziny
ognisko.warszawapraga@gmail.com
REKL AMA

SKLEP SPECJALISTYCZNY
• ELEKTRONICZNE PAPIEROSY – szeroki asortyment
• ALKOMATY – jednorazowe, podr´czne, elektrochemiczne
• CZUJNIKI – dymu, czadu, gazu
• OÂWIETLENIE LED

CENY INTERNETOWE!

W-wa, ul. Korkowa 133 tel. 519-765-305 www.e-paleniePRO.pl
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Ty te˝ mo˝esz byç anio∏em
Wierz´, ˝e ka˝dy nosi w sobie potrzeb´ pomagania innym – czasem potrzebny jest tylko impuls, który to wyzwoli. Dla mnie takim
impulsem by∏ artyku∏ w „Wysokich Obcasach”. Mo˝e ten tekst stanie si´ impulsem
dla Paƒstwa?
Uj´∏a mnie historia, która by∏a inspiracjà do
dzia∏ania dla za∏o˝ycielki stowarzyszenia Pi´kne
Anio∏y, Katarzyny Konoweckiej-Ho∏ój. W wielkim
skrócie – by∏ bardzo mroêny dzieƒ, temperatura
minus 18 stopni, silny wiatr. W radio zapowiadali, by nie wychodziç z dzieçmi na spacer. Kasia za-

wioz∏a swoje dzieci do szko∏y. Wracajàc, min´∏a
przystanek autobusowy, na którym sta∏y dwa zwini´te z zimna maluchy, jadàc dalej, poczu∏a, ˝e
musi zawróciç, by podrzuciç te dzieci do domu.
„To ich Anio∏y Stró˝e mnie zawróci∏y” – dzisiaj tak
mówi o tym wspomnieniu. Dzieciaki wsiad∏y, ona
w poczuciu, ˝e robi dobry uczynek, podwioz∏a je
pod... dom? Niemo˝liwe... to, co zobaczy∏a, zupe∏nie jà rozbi∏o. Stary budynek z kocami w nieszczelnych oknach z pop´kanymi, poklejonymi taÊmà szybami. Bez sprawnego ogrzewania. To ma
byç bezpieczny i ciep∏y dom dla dzieci? Ta myÊl nie
dawa∏a jej spokoju. Wraz ze znajomymi zorganizowa∏a zbiórk´ najpotrzebniejszych rzeczy dla tej
rodziny, by∏a chwila radoÊci i wzruszenia, ale
wiatr dalej hula∏ we wn´trzach. PrzepaÊç pomi´dzy normalnymi warunkami, w jakich przysz∏o ˝yç
jej dzieciom, a tymi, w jakich mieszka∏y dzieci
z przystanku, nie dawa∏a jej spokoju. Zastanawia∏a si´ z przyjació∏mi, czy mogà zrobiç coÊ, co trwale zmieni∏oby los tych dzieci. Wpadli na pomys∏
wyremontowania pokoi dzieci – na taki remont
rodziny nie b´dzie staç jeszcze bardzo d∏ugo, skoro od lat na chleb nie wystarcza.
Za∏o˝yli stowarzyszenie, które od ponad dwóch
lat dzia∏a w Krakowie i okolicach. Przy pomocy
charytatywnej pracy fantastycznych ludzi wyremontowali ponad 20 pokoi dzieci´cych, czasem
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

w skrajnych przypadkach równie˝ ∏azienki czy
kuchnie. Poczàtki jak zwykle by∏y trudne, ale ka˝dà
pora˝k´ mo˝na przekuç na sukces. Tak by∏o na
przyk∏ad z ekipami: gdy do kolejnego remontu nie
przysz∏a umówiona ekipa remontowa, Kasia zadzwoni∏a po wsparcie do zak∏adów karnych i dzi-

siaj dla stowarzyszenia pracujà wi´êniowie otwartych zak∏adów karnych oraz m∏odzie˝ z poprawczaków. Cz´sto wzruszeni mówià: „My nabroiliÊmy,
wi´c mamy warunki, na jakie zas∏u˝yliÊmy, ale co
zawini∏y te dzieci, ˝e majà gorzej?”. Dzieci cz´sto
nie majà ∏ó˝ka, Êpià w zagrzybionych Êcianach na
wilgotnych kocach, nie majà kàta do nauki i dobrego oÊwietlenia, nie wspominajàc ju˝ o tym, ˝e nigdy nie zaproszà kolegów z klasy, bo najnormalniej
w Êwiecie wstydzà si´ swojego pokoju...
Od niedawna dzia∏amy w Warszawie. Mamy
∏atwiej, bo ju˝ przetarte szlaki, doÊwiadczenie
i wsparcie kole˝anek z Krakowa. To nie do przecenienia – same nie da∏ybyÊmy rady. Ka˝da
z nas (a w Warszawie dzia∏ajà dwie KaÊki: Katarzyna D´bicka i Katarzyna Szaszkiewicz, Ewa

Podoba, Joasia Majewska i Agnieszka Skala) ma
swojà rodzin´, prac´, ale na szcz´Êcie dzia∏alnoÊç w Pi´knych Anio∏ach tak uskrzydla, ˝e jakoÊ si´ doba rozciàga i udaje si´ rozwijaç oddzia∏ Stowarzyszenia te˝ na naszym terenie. Marzymy o tym, by jak najwi´cej dzieci mia∏o
swoje bezpieczne pokoje. Ciep∏e i kolorowe.
Aby to marzenie zrealizowaç, potrzebujemy
wsparcia na ka˝dym polu.
JeÊli znacie Paƒstwo maluchy, które mieszkajà w trudnych
warunkach, lub jeÊli w jakikolwiek sposób chcielibyÊcie pomóc w pracy Pi´knych Anio∏ów,
piszcie na maila: mazowsze@
piekne-anioly.pl lub dzwoƒcie
do Kasi D´bickiej na tel.
509 548 666. Pracy przy organizacji remontów jest naprawd´ baaaaaaaaardzo du˝o, przyda si´ ka˝da pomoc (przywieêç,
zawieêç, przypilnowaç prac,
zorganizowaç materia∏y itp.).
Aktualnie zaczynamy remont
dwóch pokoi dla trójki dzieci
w Rembertowie. Szukamy mo˝liwoÊci pozyskania
niewielkiej iloÊci materia∏ów budowlanych zarówno na ten remont, jak i nast´pne.
B´dzie nam równie˝ bardzo mi∏o, jak zechcà
Paƒstwo wesprzeç nasze stowarzyszenie finansowo. Wszyscy pracujemy nieodp∏atnie, zatem
ka˝da nawet najmniejsza kwota to fragment pokoju jakiegoÊ potrzebujàcego dziecka. Przelewy
poprosimy kierowaç na:
Stowarzyszenie PI¢KNE ANIO¸Y
Niedêwiedê 151B, 32-090 S∏omniki
Bank PEKAO S.A.
94 1240 4605 1111 0010 5095 4747
Katarzyna Szaszkiewicz

REKL AMA
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Dru˝ynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkó∏ w Szachach 2014

– SP 353 na podium
W sobot´ 22 listopada 2014 r. w hali
sportowej przy Gimnazjum nr 119
odby∏y si´ rozgrywki Dru˝ynowych
Mistrzostw Mazowsza Szkó∏ Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Szachach Szybkich.
Dzielnica Weso∏a ju˝ po raz czwarty
mia∏a zaszczyt byç gospodarzem tak
presti˝owej imprezy szachowej.
Patronat nad turniejem objà∏ Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Organizatorami rozgrywek byli: Mazowiecki Zwiàzek Szachowy oraz Uczniowski Klub
Sportowy „Gambit”- Weso∏a. Dru˝ynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkó∏ w Szachach Szybkich
2014 otworzyli: Zast´pca Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a Marian Mahor oraz Prezes Mazowieckiego Zwiàzku Szachowego Ryszard Królikowski.
Komitet honorowy turnieju zaszczycili: Senator
Rzeczpospolitej Polskiej Marek Borowski, Cz∏onek Zarzàdu Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
Prezes Rady Przyjació∏ Szachów Tomasz Sielicki
oraz Prezes Polskiego Zwiàzku Szachowego Tomasz Delega. S´dzià g∏ównym turnieju by∏a ar-

cymistrzyni Agnieszka Brustman. W rozgrywkach wzi´∏o udzia∏ ponad 500 zawodników:
95 dru˝yn szkó∏ podstawowych, 21 gimnazjalnych i 6 ponadgimnazjalnych.
Dzielnic´ Weso∏a reprezentowa∏o 9 dru˝yn
szkó∏ podstawowych oraz 2 dru˝yny Gimnazjum
nr 119 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego. Szko∏´
Podstawowà nr 353 reprezentowa∏y 3 dru˝yny.
Najwy˝szy wynik i miejsce na podium wywalczy∏a pierwsza dru˝yna SP 353 im. Wielkich Odkrywców w sk∏adzie: Magdalena Haraziƒska, Mariusz Woênica, Zofia ¸aszczuk, Zuzanna ¸asz-

Sezon na narty biegowe pora zaczàç!
Nadchodzi sezon zimowy i od
kondycji i iloÊci opadów Êniegu
na Mazowszu zale˝y, jaki b´dzie
kalendarz startów w Narciarskim Biegu na Orientacj´ w Pucharze Warszawy i Mazowsza
2014/2015. Jest ju˝ na stronie
www.orienteering.waw.pl regulamin cyklu, na
który wchodzi si´ poprzez klikni´cie w logo z pingwinkiem na nartach w Ênie˝nej aurze. Przewidujàc, ˝e zima na Mazowszu nie zawsze obfituje w dostateczne opady Êniegu, aby mo˝na
by∏o spokojnie szusowaç na nartach
po przepi´knych terenach leÊnych,
jakie mamy w Warszawie i okoli-

cach, przygotowaliÊmy propozycj´ dla biegaczy – czyli cykl szeÊciu imprez pod nazwà Falino
2014/15 w biegu na orientacj´.
Informacje o tej imprezie równie˝ mo˝na znaleêç na stronie
www.orienteering.waw.pl, klikajàc w logo Falino.
Ca∏y cykl bez wzgl´du na warunki pogodowe ma
ju˝ swój harmonogram i regulamin. Wszystkie
starty odbywaç si´ b´dà ze Szko∏y
Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 w Falenicy. Dodatkowo mo˝na wystartowaç w cyklu Zimowych Biegów Górskich w tych
samych terminach i z tego samego
miejsca, a informacje tak˝e na

czuk, która grajàc w czo∏ówce, osiàgn´∏a wspania∏y wynik, zdobywajàc III miejsce – bràzowy
medal. W klasyfikacji indywidualnej zawodnicy
SP 353 równie˝ wysoko: z∏oto na IV szachownicy wywalczy∏a Zuzanna ¸aszczuk, a srebrny
medal na III szachownicy zdoby∏ zawodnik drugiej dru˝yny Bernard Grudziƒski. Wysokie wyniki uzyska∏a tak˝e Dwuj´zyczna Szko∏a Podstawowa nr 1 z Weso∏ej, którà reprezentowa∏y 3 dru˝yny. Pierwsza dru˝yna uplasowa∏a si´ na 10
miejscu, druga na miejscu 22. W turnieju zagra∏y
równie˝ reprezentacje: Szko∏y Podstawowej nr
173 im. Górników Polskich, Szko∏y Podstawowej
nr 171 im. Stanis∏awa Staszica oraz Szko∏y Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej. 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.
Projekt wspó∏finansowany przez Dzielnic´
Weso∏a m.st. Warszawy.
Do zobaczenia za rok!
Teresa Osypiuk
ww. stronie internetowej. Najwa˝niejsze, ˝e na
cykl zawodów Falino w biegu na orientacj´ mo˝na
Êmia∏o zabraç nasze najm∏odsze pociechy, gdy˝ rywalizujà one na
terenie wokó∏ szko∏y i na pokonanie
trasy potrzebujà od 5 do 25 minut,
a rodzice mogà spokojnie obserwowaç, jak radzà sobie z mapà ich
dzieci. Po biegu zawsze w szkole
czeka na uczestników ciep∏y posi∏ek, herbata i wypieki domowe sporzàdzone przez sprawne r´ce
mieszkaƒców Falenicy – naprawd´ sà pyszne smako∏yki i w ciepe∏ku mo˝na bardzo przyjemnie sp´dziç czas po znakomitym relaksie na Êwie˝ym powietrzu. Warto dodaç, ˝e w Zimowych Biegach
Górskich i zawodach w Biegu na Orientacj´ Falino
bierze udzia∏ od 450 do 600 uczestników – to naprawd´ robi wra˝enie.
Jan Cegie∏ka

REKL AMA

Stajnia Mi∏osna
Z APRAS ZA

Nauka jazdy konnej dla dzieci i doros∏ych
poczàtkujàcych i zaawansowanych

JAZDY INDYWIDUALNE • JAZDY GRUPOWE • PRZEJAŻDŻKI
BRYCZKĄ • WYJAZDY W TEREN • IMPREZY PRZY OGNISKU
ZAPRASZAMY W GODZINACH 9.00–20.00
WARSZAWA-STARA MIŁOSNA, ul. MAZOWIECKA 55

TEL. 601 299 564 http://facebook.com/stajniamilosna
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Po zawodach w wolty˝erce
na weso∏owskim hipodromie
Z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e 18 paêdziernika na Hipodromie w Starej Mi∏oÊnie odby∏y si´
kolejne Zawody Ogólnopolskie i Towarzyskie
w Wolty˝erce Sportowej zorganizowane przez
UKS Volteo, Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP.
W imprezie udzia∏ wzi´∏o 45 zawodników i 4 konie z klubów KJ Aldragho, Vip Team, UKS Volteo,
KJ Szwadron Jazdy RP. Zawody rozgrywane by∏y
w kategoriach: indywidualnych, par i zespo∏owych. Arbitrami byli s´dziowie mi´dzynarodowi
Dalibor Blazek oraz El˝bieta Doliƒska.

Szwadron Jazdy RP, koƒ: El Rashim, lon˝ujàca: Natalia
Olesiƒska, wynik: 6,84
II miejsce: Zuzanna Bogdaƒska, Zofia Miko∏ajczak,
UKS Volteo, KJ Szwadron Jazdy RP, koƒ: El Rashim,
lon˝ujàca: Natalia Olesiƒska, wynik: 6,75
III miejsce: Maria Zalewska, Zuzanna Tkacz, UKS Volteo, KJ Szwadron Jazdy RP, koƒ: El Rashim, lon˝ujàca:
Natalia Olesiƒska, wynik: 6,46

Sukces karateki
z Weso∏ej
Podczas majàcego miejsce 8 listopada
2014 r. XV Turnieju Karate Kyokushin
IKO o Puchar Burmistrza Józefowa kolejny
raz na podium stanà∏ Kacper Popieluch
– uczeƒ SP 173, zawodnik UKS Karate

Kategoria Indywidualna CI
I miejsce: Zuzanna Bogdaƒska, UKS Volteo, KJ Szwadron Jazdy RP, koƒ: Oscar de Revel, lon˝ujàca: Natalia
Olesiƒska, wynik: 6,35
II miejsce: Maria Jaszewska, KJ Aldragho, koƒ: Kozak,
lon˝ujàca: Marta Kunka, wynik: 6,15
II miejsce: Aniela Baƒkowicz, UKS Volteo, KJ Szwadron
Jazdy RP, koƒ: Oscar de Revel, lon˝ujàca: Natalia Olesiƒska, wynik: 6,15
III miejsce: Zofia Miko∏ajczak, UKS Volteo, KJ Szwadron
Jazdy RP, koƒ: Oscar de Revel, lon˝ujàca: Natalia Olesiƒska, wynik: 6,07

KONKURS POKAZOWY DZIECI
I miejsce: Julia Ostrowska, UKS Volteo, KJ Szwadron
Jazdy RP, koƒ: Oscar de Revel, lon˝ujàca: Natalia Olesiƒska, wynik: 5,3
II miejsce: Kaja Kozielewicz, UKS Volteo, KJ Szwadron
Jazdy RP, koƒ: Oscar de Revel, lon˝ujàca: Natalia Olesiƒska, wynik: 4,6
III miejsce: Zoe Monitta, Vip Team, koƒ: First After
Nobody, lon˝ujàca: Kamila Smoderek, wynik: 4,5

KONKURS POKAZOWY „Maluszków”

Wszystkim zawodnikom, koniom, lon˝ujàcym,
trenerom serdecznie gratulujemy udanych startów i ˝yczymy dalszych sukcesów! Dzi´kujemy
licznej publicznoÊci za przybycie i goràcy doping!
Poni˝ej zdobywcy medali:
ZAWODY OGÓLNOPOLSKE
Kategoria zespo∏owa AZ1
I miejsce: UKS Volteo, KJ Szwadron Jazdy RP
1. Aleksandra Wolniewicz, 2. Aleksandra Maziƒska,
3. Kamila Stasiniewska, 4. Marcelina Maziƒska,
5. Zuzanna Bogdaƒska, 6. Zofia Miko∏ajczak, koƒ: El
Rashim, lon˝ujàca: Natalia Olesiƒska, wynik: 6,21

I miejsce: Kornelia Naumiuk, Vip Team, koƒ: First After
Nobody, lon˝ujàca: Kamila Smoderek, wynik: 5,4
II miejsce: Paula Gierusz, Vip Team, koƒ: First After
Nobody, lon˝ujàca: Kamila Smoderek, wynik: 5,1
III miejsce: Matylda Kosmala, KJ Aldragho, koƒ: Kozak,
lon˝ujàca: Marta Kunka, wynik: 5,0

UKS Volteo
fot. Agata Boruc

Kyokushin Weso∏a. Kacper zajà∏ w konkurencji kumite dzieci (walka) trzecie miejsce.
W zawodach wzi´∏o udzia∏ 360 uczestników z 29 klubów z Polski i jednego klubu
z Czech. Serdecznie gratulujemy sukcesu
i trzymamy kciuki za kolejne!
Zbigniew Ostrowski
prezes UKS KK Weso∏a

REKL AMA

Kategoria Indywidualna Seniorów AI
I miejsce: Aleksandra Maziƒska, UKS Volteo, KJ Szwadron Jazdy RP, koƒ: El Rashim, lon˝ujàca: Natalia Olesiƒska, wynik: 6,56.

ZAWODY TOWARZYSKIE
Kategoria zespo∏owa BZ
I miejsce: UKS Volteo, KJ Szwadron Jazdy RP, koƒ: El
Rashim, lon˝ujàca: Natalia Olesiƒska, wynik: 5,44
Kategoria zespo∏owa CZ
I miejsce: KJ Aldragho, koƒ: Kozak, lon˝ujàca: Marta
Kunka, wynik: 5,55
II miejsce: UKS Volteo, KJ Szwadron Jazdy RP, koƒ: Oscar
de Revel, lon˝ujàca: Natalia Olesiƒska, wynik: 5,52
Kategoria par CP
I miejsce: Klara Stasiak, Anna Skoczek, UKS Volteo, KJ

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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WYDARZENIA KULTURALNE W DZIELNICY WESO¸A W GRUDNIU
OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A M.ST. WARSZAWY

OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH „POGODNA”

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

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

FILIA OÂRODKA KULTURY W DZIELNICY WESO¸A M.ST. WARSZAWY

14 grudnia (niedziela), godz. 14.00–18.00

7 grudnia (niedziela), godz. 16.00
BA¸WANEK TIKO I KRÓLOWA FRUNCJA – przedstawienie
dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Katarynka. Musicalowa opowieÊç o przyjacielskim i pomocnym ba∏wanku. Historia na pewno nie
raz wzruszy dzieci i sprawi, ˝e b´dà p´kaç ze Êmiechu. Dzi´ki bajce
wyciàgnà wiele pouczajàcych wniosków i bajkowych mora∏ów.

14 grudnia (niedziela), godz. 14.00
HEJ KOL¢DA, KOL¢DA – XXIV edycja mazowieckiego konkursu na instrumentalne wykonanie kol´dy.
Celem konkursu jest propagowanie kol´d i pieÊni bo˝onarodzeniowych ró˝nych kultur w brzmieniu instrumentalnym.

17 grudnia (Êroda), godz. 10.00
WARSZTATY ETNOGRAFICZNE dla dzieci. „Tradycje Bo˝ego Narodzenia – ozdoby choinkowe, anio∏ki”.
(Zaj´cia tylko dla grup zorganizowanych z klas „0”,
obowiàzujà zapisy)

ÂWIÑTECZNY KIERMASZ ARTYSTYCZNY. Zapraszamy
wszystkich, którzy szukajà oryginalnych prezentów Êwiàtecznych!
godz. 16.00 – MAGICZNY P¸ATEK ÂNIEGU. Przedstawienie
dla dzieci w wykonaniu aktorów Agencji Artystycznej Dur-Moll.

15 grudnia (poniedzia∏ek), godz. 19.00
WYOBRAèNIÑ MALOWANE – wernisa˝ wystawy Biennale Ilustracji Bratys∏awa 2013.
Organizatorzy: Szko∏a Podstawowa nr 171 im. Stanis∏awa Staszica
i Instytut Kultury S∏owackiej oraz OÊrodek Kultury w Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy.
Ju˝ po raz 24 odby∏ si´ w Bratys∏awie presti˝owy mi´dzynarodowy przeglàd
autorskich ilustracji ksià˝ek dla dzieci i m∏odzie˝y – „XXIV Biennale Ilustracji Bratys∏awa” (BIB). To najbardziej presti˝owa i najwi´ksza wystawa
konkursowa oryginalnych rysunków literatury dzieci´cej i m∏odzie˝owej
sponsorowana przez Unesco i Ministerstwo Kultury S∏owacji. Organizatorem biennale jest Ministerstwo Kultury Republiki S∏owackiej, a g∏ównym
organizatorem Bibiana, mi´dzynarodowy dom sztuki dla dzieci.

MATERIA¸Y ORGANIZATORÓW. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów lub odwo∏anie wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu programu imprez.

Kàcik seniora

wspó∏czesnych m∏odych matek zmagajàcych
si´ z rzeczywistoÊcià. Pierwszy raz byliÊmy
w teatrze Palladium na „Edith i Marlene”.
To historia przyjaêni Edith Piaf i Marleny
Dietrich zaprezentowana przez Mazowiecki
Teatr Muzyczny im. J. Kiepury. Spektakl
wyre˝yserowa∏a Marta Meszaros, opraw´
muzycznà zapewnili Czes∏aw Majewski i Janusz Tylman. W rolach tytu∏owych Halina
Mlynkova jako Marlena (debiut teatralny),
a jako Edith rewelacyjna Anna Sroka-Hryƒ,
którà znamy ze spektaklu „Tuwim dla doros∏ych”. Teatralny miesiàc zakoƒczy∏ si´
„Ostrym dy˝urem poetyckim” w Teatrze
Narodowym. Tym razem dochód ze sprzeda˝y biletów zosta∏ przeznaczony na Dom
Dziecka Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek w Cz´stochowie.

Listopad smutnym
miesiàcem jest?
Niekoniecznie i nie
u nas w UTW. W tym
miesiàcu byliÊmy 7 razy
w teatrze. Na jesienne
i zimowe wieczory polecam Och-Teatr obfitujàcy
w komediowy repertuar.
RozÊmieszy wszystkich „Mayday” i „Weekend z R.”. „Bia∏a bluzka” oparta na tekstach
Agnieszki Osieckiej wzruszy i pobudzi do
refleksji. W teatrze Polonia „Matka Polka
terrorystka” zwróci uwag´ na problemy

Barwy ˝ycia
To tytu∏ wystawy prac malarskich, którà
mo˝na obejrzeç do Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
w ODT Pogodna. Prezentuje ona obrazy 30
studentów UTW wykonane w pracowni „Surreal” Maryli Surawskiej. Wernisa˝ uÊwietni∏
wyst´p niedawno powsta∏ego zespo∏u Êpiewajàcego pod kierunkiem Aleksandry Obertyn.
Z listopadowych wydarzeƒ nale˝y jeszcze
odnotowaç wizyt´ w Sejmie, szkolenie w zakresie pierwszej pomocy, wyk∏ady, lektoraty, szko∏´ pami´ci, sport. Nie ma czasu, by
si´ zestarzeç :-).
PS.: W imieniu Maryli Surawskiej i w∏asnym
pragn´ podzi´kowaç wszystkim naszym wyborcom za zaufanie.
Gra˝yna Weber

REKL AMA

KANCELARIA ADWOKACKA
SPRAWY CYWILNE:
✔
✔

spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

RODZINNY DOM OPIEKI
Stara Mi∏osna, tel. (22) 773 17 86, kom. 502 866 525
✓ ca∏odobowa opieka piel´gniarska
✓ bardzo dobre warunki
w pokojach 1- i 2-osobowych

✓ przyst´pne warunki p∏atnoÊci
✓ równie˝ krótkie pobyty

SPRAWY RODZINNE:
✔

rozwody

✔

opiekuƒcze

tel.: 22 201 92 60, 608 529 502
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 54
e-mail: majewski.adwokat@wp.pl
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Licencja MF Nr 14424/99

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

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

Artystyczny strumieƒ ÊwiadomoÊci
„20 000 dni na Ziemi”
re˝. Ian Forsyth, Jane Pollard
Na dokument taki jak ten czeka∏am od dawna. ˚ycie jednego
z moich ulubionych muzyków,
Nicka Cave'a, mog∏oby zape∏niç
co najmniej kilka biografii. Dlatego z ut´sknieniem odlicza∏am
dni do premiery „20 000 dni na
Ziemi”, nietypowego dokumentu, który mia∏ prezentowaç, nieco surrealistyczny, 20 000. dzieƒ
z ˝ycia legendy.
Podczas owego dnia odwiedza
on psychoterapeut´, spotyka starych znajomych (jak dawny cz∏onek zespo∏u The Bad Seeds Blixa
Bargeld czy te˝ Kylie Minogue, z którà nagra∏ swój
najwi´kszy hit „Where the Wild Roses Grow”),
przeglàda archiwum swojego w∏asnego ˝ycia
i spaceruje po mieÊcie. Jest wi´c element prawdziwoÊci (sceny ponoç nie by∏y re˝yserowane), ale jednoczeÊnie na pewno istnia∏ tu scenariusz. Dodatkowo Nick wprowadza do filmu napisanà przez siebie
narracj´, która bardzo poetycko przypomina nam,
˝e dokument to do koƒca nie jest.
Film ma swoje zalety i wady. Trudno mi zapewne obiektywnie wymieniç wszystkie, poniewa˝
jako fan artysty z pewnoÊcià inaczej patrz´ na ten
obraz ni˝ widzowie nieznajàcy go tak dobrze.
Wy∏apuj´ wi´cej niuansów, ˝artów, nawiàzaƒ.
Ci´˝ko powiedzieç, czy z równà przyjemnoÊcià
film oglàda∏by ktoÊ, kto fanem Nicka nie jest.
Przede wszystkim sceny nieco si´ d∏u˝à. Du˝o
tutaj rozmawiania, filozofowania, zastanawiania
si´ nad przemijaniem. Pasuje to jednak do nieco
tajemniczego i równie˝ niejako „powolnego” stylu
˝ycia Cave'a. Ponadto ze wszystkich wypowiedzianych przez niego w filmie s∏ów mo˝na wyciàgnàç
naprawd´ dobre cytaty, które ch´tnie wyhaftowa∏oby si´ na tamborku i powiesi∏o na Êcianie jako inspiracj´. Nie mamy tu opowiadania ˝ycia, Nick odkrywa przed nami swój Êwiat za pomocà rozmów,
anegdot, zdj´ç, tekstów, materia∏u z nagrywania
ostatniego albumu „Push the Sky Away” czy te˝
pozornie codziennych, ale nieco filmowo przerysowanych sytuacji, takich jak oglàdanie telewizji
z synami bàdê budzenie si´ obok ˝ony.
Jako fan mia∏am wra˝enie, ˝e w filmie mo˝na
by∏o umieÊciç du˝o wi´cej. Pokazaç jeszcze troch´
tajemniczych przypadków z ˝ycia muzyka, opowiedzieç o tym, o czym mogliÊmy nie s∏yszeç.

Zamiast tego dostajemy dialogi o tym, jak pogoda wp∏ywa na humor i tworzenie sztuki, czy te˝
dywagacje na temat tego, jak w naszym ˝yciu
istotna jest pami´ç oraz wspomnienia. Na swój sposób jednak
jest to pi´kne i na pewno odbiega znacznie od klasycznej wizji
filmu biograficznego. Cave
otwiera nieco przed nami swój
Êwiat, pozwala nam spojrzeç na
ró˝ne sprawy jego oczami, spróbowaç poznaç mechanizmy jego
myÊlenia. Ale nie otwiera drzwi
na oÊcie˝. Raczej lekko je uchyla.
Nie ma tu oczywiÊcie mowy
o grze aktorskiej. Trudno te˝ mówiç o muzyce – dobrze dobrano
do filmu utwory g∏ównie z ostatniego albumu (tworzonego w trakcie powstawania filmu), których mroczna i nieco flegmatyczna
natura idealnie komponuje si´ z tym, co widzimy.
Doceniç mo˝na jedynie zamys∏ (o czym pisz´ ca∏y
czas do tej pory) oraz zdj´cia. Niewàtpliwie film
nakr´cony jest ∏adnie, mo˝na nacieszyç oko pi´knymi przewijajàcymi si´ przed nami obrazami.
Trudno napisaç podsumowanie do tak nietypowej recenzji tak bardzo nietypowego dokumentu.
Moim zdaniem duet re˝yserski oraz sam Nick Cave (który na pewno mia∏ ogromny wp∏yw na to,
co widzimy na ekranie) mogli postaraç si´ bardziej
o to, aby film by∏ przyst´pniejszy dla osób spoza
grupy fanów postaci. Wystarczy∏o dodaç podpisy
pod pojawiajàcymi si´ postaciami czy te˝ skróciç
nieco sceny nagrywania materia∏u na album
(swojà drogà do zaprezentowania tego procesu
wybrano najd∏u˝szy utwór na albumie – odtworzony w ca∏oÊci). JeÊli ktoÊ jest w stanie si´ przebiç przez te drobne wady, mo˝e daç si´ ponieÊç
filmowi. Niespieszny, klimatyczny, zahaczajàcy
o mniej i bardziej mroczne strony ˝ycia film p∏ynie,
a nas niesie razem ze sobà na tej przyjemnej fali.
Zarówno treÊcià, jak i sposobem kr´cenia oraz
tempem, czy te˝ kompozycjà, oddano tutaj osobowoÊç Nicka Cave'a, u˝ywajàc przy tym bardzo
niecodziennych metod. Dla poszukujàcych kina
nieszablonowego pozycja
do sprawdzenia, dla fanów
Nicka – obowiàzkowa.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

Oriana Fallaci Portret kobiety
Cristina De Stefano
Obszerna biografia znakomitej w∏oskiej dziennikarki
Oriany Fallaci napisana równie˝ przez
w∏oskà dziennikark´ na sta∏e mieszkujàcà w Pary˝u.
Fallaci do Êwiata
dziennikarskiego
mocno zdominowanego przez m´˝czyzn wesz∏a przebojem, przeprowadzajàc niezliczonà iloÊç wywiadów ze
znanymi postaciami lat 50. i 60., czyli
czasu poczàtku jej wnikliwego, ostrego,
odwa˝nego, cz´sto jadowitego pisarstwa. Bezpardonowo obna˝ajàc zepsuty
Êwiat Hollywoodu, przeprowadzajàc
wywiady z kosmonautami czy wreszcie
piszàc na swój sposób o polityce, zas∏yn´∏a ze znakomitego pióra i bezkompromisowoÊci. Jej ksià˝ka pt.: „WÊciek∏oÊç i duma” napisana tu˝ po ataku
11 wrzeÊnia na WTC w Stanach Zjednoczonych zawiera∏a ostrà krytyk´ islamu.
Oriana Fallaci to równie˝ niespe∏niona
matka, kochajàca córka, ∏àczniczka partyzantów czy wreszcie czu∏a kochanka
i wierna przyjació∏ka.
Polecam!

***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Silva D. – Angielska dziewczyna
2. Mi∏oszewski Z. – Gniew
3. Genova L. – Kochajàc syna
4. Bussi M. – Nie puszczaj mojej d∏oni
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Lasota R. – RozeÊmiane cienie
2. Donaldson J. – Ma∏y Gruffalo
3. Mafi T. – Dar Julii
Literatura popularnonaukowa:
1. De Stefano C. – Oriana Fallaci
Portret Kobiety
2. Czyƒska M. – Najpi´kniejsze
kobiety z obrazów
Iza Zych

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Festiwal PieÊni ˚o∏nierskiej i Patriotycznej

„Jak d∏ugo w sercach naszych”
W sobot´ 8 listopada o godzinie 14.00 w Klubie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej na
Placu Wojska Polskiego rozpocz´∏a si´ druga
edycja Festiwalu PieÊni ˚o∏nierskiej i Patriotycznej „Jak d∏ugo w sercach naszych”.
Organizatorami wydarzenia byli OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy oraz
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Wspó∏organizatorami wydarzenia byli: Miasto Sto∏eczne Warszawa, 1 Warszawska Brygada Pancerna
im. Tadeusza KoÊciuszki i Stowarzyszenie Artystyczne Stara Mi∏osna.
Do konkursu zg∏osi∏o si´ 24 uczestników,
w tym 15 solistów, 4 zespo∏y i 5 chórów.
Podczas konkursu jury w sk∏adzie: Anna Osmakowicz (wokalistka jazzowa i operowa), dr Dariusz
Zimnicki (wyk∏adowca Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie, dyrygent) oraz Micha∏ Bia∏ecki (dyrygent) zdecydowa∏o o nagrodach
w trzech kategoriach oraz nagrodzie Grand Prix.
Zwyci´zcy konkursu nagrody odbierali z ràk Dyrektora OÊrodka Kultury Pana Edwarda Kalisza,
kierownika klubu 1 Warszawskiej Brygady Pancernej Pani Moniki Urbanek oraz cz∏onków jury.
I miejsce w kategorii „SoliÊci/duety” zdoby∏
Hubert Szczurek, II miejsce zajà∏ Oskar Formella,
III – Gabriela Biesiakirska.

W kategorii „Zespo∏y” jury postanowi∏o nie
przyznawaç pierwszego miejsca, natomiast drugie zajà∏ Kwartet Canzone, a trzecie zespó∏
M*A*T. Podobnie w kategorii „Chóry” – jury postanowi∏o nie przyznawaç pierwszego miejsca,
druga nagroda trafi∏a do Scholi Âw. Anny, a trzecia przypad∏a chórowi Malwy.
Nagrod´ Grand Prix Festiwalu, ufundowanà
przez Wojskowe Przedsi´biorstwo Handlowe,
otrzyma∏a Daria Markiewicz.
Jury postanowi∏o przyznaç jeszcze jednà nagrod´ – Nagrod´ Specjalnà dla Alicji Zawadzkiej.
Po zakoƒczonych przes∏uchaniach uczestników odby∏ si´ koncert galowy. Na scenie wystà-

pi∏a Grupa Wokalna Reprezentacyjnego Zespo∏u
Artystycznego Wojska Polskiego.
Podczas koncertu zespó∏ wykona∏ m.in.
„Marsz I Brygady”, „Szarà piechot´”, „I kadrowà”, „Pa∏acyk Michla”, „˚eby Polska by∏a Polskà”
i wiele innych wspania∏ych pieÊni. PublicznoÊç nie da∏a zespo∏owi zejÊç ze sceny bez bisu,
a owacje na stojàco by∏y wyrazem podzi´kowaƒ dla artystów.
Do du˝ego sukcesu poza organizatorami przyczynili si´
równie˝ sponsorzy i patroni medialni Festiwalu.
Z tego miejsca serdecznie
podzi´kowania dla Wojskowego Przedsi´biorstwa Handlowego za ufundowanie nagrody Grand Prix, dla Piekarni –
Cukierni Putka za ufundowanie s∏odkiego pocz´stunku oraz firmie PEPSI COLA Generals
Bottlers za dostarczenie napojów dla uczestników Festiwalu.
Dzi´kujemy równie˝ patronom medialnym:
redakcji „WiadomoÊci Sàsiedzkich” oraz portalowi
stara-milosna.pl.
Wszystkim laureatom i uczestnikom jeszcze
raz gratulujemy.
Mamy nadziej´, ˝e za rok ponownie us∏yszymy najpi´kniejsze pieÊni ˝o∏nierskie i patriotyczne w tak wspania∏ych wykonaniach.
OK Weso∏a

REKL AMA

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
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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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Witajcie
wÊród
nas

Oto nasi kolejni najm∏odsi
sàsiedzi. Ich rodzicom ˝yczymy
wiele radoÊci. A wy, Drogie
Maleƒstwa, witajcie wÊród
nas i roÊnijcie zdrowo!

Zach´camy do publikacji zdj´ç najm∏odszych
mieszkaƒców Weso∏ej. Ka˝dy maluch, którego
zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od
naszego sponsora – sklepu Baby Boom. Upominki sà do odbioru w sklepie
(ul. Dolomitowa 2, wejÊcie od ul. Jana Paw∏a II), wystarczy przyjÊç z numerem „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, w którym opublikowaliÊmy zdj´cie
Waszego dziecka. Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres e-mail:
redakcja.wesola@wiadomosci sasiedzkie.pl (zdj´cie musi mieç wymiar
co najmniej 4 x 5 cm przy rozdzielczoÊci 300 dpi).

Marcelina Natalia
Gburzyƒska
Urodzi∏a si´ 6 maja 2014 r.

WojtuÊ We∏na
syn Alicji i Grzegorza.
Urodzi∏ si´ 10 lipca 2014 r.

Nieposiadajàcym portretu nowo narodzonego maleƒstwa firma Foto-OSKAR wykona takie zdj´cie za darmo! Uka˝e si´ ono w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10 x 15 cm.

Mateusz, Mateeeeusz, Ma-te-uszszsz!!!
Mateusz nie zapomnia∏ o Weso∏ej, Weso∏a pami´ta o Mateuszu. W jednym z niedawnych odcinków „Taƒca z Gwiazdami” (17 X) ci, którzy oglàdajà ten program, mieli mo˝noÊç zobaczenia urzekajàcych uj´ç naszej dzielnicy. Niecz´sty to przypadek,
acz istotny, zwa˝ywszy na oglàdalnoÊç TzG. Niebanalna promocja Weso∏ej
mia∏a miejsce dzi´ki naszemu sàsiadowi, koledze,
ch∏opakowi z naszej lub pobliskiej ulicy – Mateuszowi
Banasiukowi, uczestnikowi
wspomnianego programu.
Wzruszajàcy by∏ ten urywek, kiedy wa˝ny i mi∏y
ka˝demu sercu motyw ma∏ej ojczyzny za sprawà m∏odego aktora goÊci∏ na naszych domowych ekranach.
Skàd wzi´∏a si´ Weso∏a
w materiale dotyczàcym
Mateusza? To proste, Mateusz to rodowity weso∏owiak, tu przyszed∏ na Êwiat,
tu stawia∏ pierwsze kroki, tu chodzi∏ do SP 171, tu
zrodzi∏y si´ jego pierwsze pomys∏y artystyczne, tu
dojrzewa∏y pasje i talenty. Jako syn aktora Stanis∏awa Banasiuka kontakt ze sztukà mia∏ zapewniony
od najm∏odszych lat. Kadra i uczniowie szko∏y na
Armii Krajowej w Weso∏ej-Centrum zapewne pami´tajà jego wyst´py do dziÊ. Jego wychowawczyni, Bo˝enna Karasiewicz, interesuje si´ jego kolejnymi osiàgni´ciami, pyta o plany na przysz∏oÊç.
Mateusz to aktor lubiany, rozpoznawalny, poszukujàcy, mówi si´ o nim, ˝e z pasjà, z energià, z m∏odzieƒczym powiewem. Ostatnio mo˝na go zobaczyç
w filmie „P∏ynàce wie˝owce” w roli Kuby, wczeÊniej
w „Bitwie warszawskiej 1920” (gdzie gra∏ ˝o∏nierza), jako Staszka we „Wszystko, co kocham”, jako
Mateusza w „Kto nigdy nie ˝y∏...”, w „Pr´gach”, a to
nie wszystkie obrazy, w których zagra∏. Jak na 29latka to niema∏o. Na ma∏ym ekranie towarzyszy∏
nam w „Pierwszej mi∏oÊci”, „Na Wspólnej”, „Ojcu
Mateuszu”, „Niani”, „M jak mi∏oÊç”, „Plebanii”, „Egzaminie z ˝ycia” i in. Teraz w nowych odcinkach
„Pierwszej mi∏oÊci” mo˝na b´dzie zobaczyç Matewww.wiadomoscisasiedzkie.pl

usza i jego partnerk´ z TzG, tancerk´ Hann´ ˚udziewicz, która dosta∏a rol´ w serialu.
Mateusz jest wykszta∏conym
aktorem po Warszawskiej Szkole
Filmowej i z dyplomem magistra
warszawskiej PWST. Na
sta∏e jest cz∏onkiem zespo∏u teatru Ateneum,
gra te˝ w Teatrze WARSawy na Rynku Nowego Miasta w spektaklu
„Zakl´te rewiry” w roli
Romka Boryczki, za którà zosta∏ nagrodzony
Feliksem Warszawskim
w 2012 roku, a tak˝e
w Teatrze Kamienica
z Arturem Barcisiem
w „Old love”. Zapewne
nie wszyscy wiedzà, ˝e
g∏os Gucia w filmie
„Pszczó∏ka Maja”, który w∏aÊnie
wszed∏ na nasze ekrany kinowe,
to g∏os Mateusza Banasiuka.
W tym roku aktor zosta∏ laureatem Mi´dzynarodowego Festiwalu Kina Niezale˝nego OFF
PLUS CAMERA, jednego z wa˝niejszych wydarzeƒ na kulturalnej mapie Polski, i otrzyma∏ tytu∏ Najlepszego Aktora za rol´ w filmie „P∏ynàce wie˝owce”.
Ale wracajàc do TzG i pasji Mateusza, którymi sà
m.in. muzyka i taniec, warto powiedzieç, ˝e pasje
zacz´∏y si´ u niego ujawniaç doÊç wczeÊnie wyst´pami w naszej szkole nr 171, za∏o˝eniem zespo∏u
muzycznego, w którym Mateusz gra∏ na perkusji,
a zespó∏ çwiczy∏ w studio w domu rodzinnym Mateusza. Od bardzo wczesnych lat ch∏opiec nale˝a∏
do zespo∏u „Gaw´da”, potem, b´dàc ju˝ uczniem
salezjaƒskiego LO w Miƒsku Mazowieckim, wiele
czasu poÊwi´ca∏ Kabaretowi 41 i zespo∏owi tanecznemu Slajd, zdobywajàc liczne nagrody w Polsce
i poza nià. Nie traci∏ czasu, zawsze p´dzi∏ po szkole na kolejne zaj´cia, ˝y∏ Êwiatem sceny, muzyki,
taƒca, Êpiewu. Tak dobieg∏ do wszystkich wymie-

nionych szkó∏, wytwórni filmowych, teatrów, nagród, do „Taƒca z Gwiazdami”, gdzie podczas jego
wyst´pów wyraênie da∏o si´ wyczuç zaanga˝owanie, z˝ycie z taƒcem, obycie ze scenà i kamerà,
wra˝liwoÊç na muzyk´, talent i efekt wieloletniej,
wyt´˝onej pracy nad sobà i swoim warsztatem,
poparte wykszta∏ceniem.
W odcinku TzG, w którym pokazano Weso∏à,
Mateusz by∏ faworytem, mimo tego nie dotrwa∏ do
koƒca programu. Mo˝emy jednak byç z niego dumni i zauwa˝aç naszego „ziomala” w kinie i w teatrze
oraz nie zapominaç o nim, tak jak on nie zapomnia∏
o nas i naszej ukochanej Weso∏ej, nazywajàc jà
pi´knie „swoim przystankiem Alaska”.
Oprac.: Jodka,
na podstawie film.web,
pierwszamilosc.pl, wikipedia, Teletydzieƒ
Weso∏a, 18 XI 2014
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Jadwiga Pi∏sudska-Jaraczewska
28.02.1920 – 16.11.2014
Jadwiga Pi∏sudska urodzi∏a si´ 28 lutego 1920 r.
w Warszawie, jako druga córka Józefa Pi∏sudskiego
i Aleksandry ze Szczerbiƒskich. Dzieciƒstwo oraz
m∏odoÊç sp´dzi∏a w Warszawie. W latach
1921–1922, wraz z rodzicami i starszà siostrà Wandà, mieszka∏a w Belwederze, nast´pnie od 1923 do
1926 r. w Sulejówku, gdzie rodzina przenios∏a si´,
gdy Marsza∏ek zrezygnowa∏ z pe∏nienia funkcji paƒstwowych. Po przewrocie majowym, w 1926 r., Pi∏sudscy ponownie wprowadzili si´ do Belwederu
i mieszkali tam do Êmierci Marsza∏ka w 1935 r. Jednak prawdziwym domem rodzinnym dla Jadwigi by∏
dworek w Sulejówku, o czym nieustannie przypomina∏a jej mama, mówiàc, ˝e Belweder jest tylko mieszkaniem s∏u˝bowym. Jadwiga Pi∏sudska zawsze wraca∏a do Sulejówka z mi∏oÊcià i sentymentem.
Paƒstwo Pi∏sudscy wraz z dzieçmi zamieszkali
w Sulejówku latem 1922 r., w starym domku zwanym „Drewniakiem”, a od 1923 r. w dworku Milusin,
wybudowanym ze sk∏adek ˝o∏nierzy: by∏ych legionistów, peowiaków i weteranów wojny 1918–1920.
Jadwiga, w domu nazywana Jagodà, by∏a od
najm∏odszych lat Êwiadkiem odbywajàcych si´
w Sulejówku i Belwederze spotkaƒ i uroczystoÊci
rodzinnych oraz paƒstwowych.
Jadwiga Pi∏sudska rozpocz´∏a nauk´ w szkole
powszechnej prowadzonej przez Stowarzyszenie
Rodzina Wojskowa, w którym udziela∏a si´ Aleksandra Pi∏sudska. Nast´pnie by∏a uczennicà Prywatnego Gimnazjum ˚eƒskiego Wandy z Posseltów
Szachtmajerowej w Warszawie. W 1939 r. uzyska∏a Êwiadectwo dojrza∏oÊci.
W gimnazjum zafascynowa∏o jà lotnictwo. Interesowa∏y jà konstrukcje lotnicze, samoloty, szybowce,
modelarstwo. W 1937 r., w wieku 17 lat, ukoƒczy∏a
kurs Wo∏yƒskiej Szko∏y Szybowcowej Ligi Powietrznej
i Przeciwgazowej Sokola Góra na Wo∏yniu. Szkoli∏a si´
wówczas na szybowcu Wrona. Podczas nast´pnych
dwóch lat zdoby∏a wszystkie szybowcowe kategorie,
od A do D. By∏a cz∏onkinià Aeroklubu Warszawskiego.
W 1939 r., jako najm∏odsza w Polsce posiadaczka
licencji szybowcowej kategorii D, Jadwiga Pi∏sudska
pokona∏a na szybowcu Delfin tras´ 270 km z Bezmiechowej w Bieszczadach do ¸ukowa na Podlasiu.
Jadwiga Pi∏sudska zamierza∏a rozpoczàç studia
na kierunku in˝ynierii lotniczej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Planom tym
przeszkodzi∏ wybuch wojny.
1 wrzeÊnia 1939 r., razem z matkà i siostrà, zg∏osi∏a si´ do pomocy w stacji ratunkowej Polskiego Czerwonego Krzy˝a na warszawskiej Pradze. Kilka dni
póêniej wszystkie trzy wyjecha∏y do majàtku krewnych na Kresy Wschodnie, a nast´pnie do Wilna.
17 wrzeÊnia 1939 r., po wkroczeniu na ziemie polskie
Armii Czerwonej, zosta∏y ewakuowane przez polskie
w∏adze. Przedosta∏y si´ na ¸otw´, do Rygi, a stamtàd
samolotem dolecia∏y do Sztokholmu. Ze stolicy Szwecji dotar∏y drogà lotniczà do Londynu. Tam zaopiekowa∏ si´ nimi ambasador Edward Raczyƒski.
W 1940 r. Jadwiga Pi∏sudska rozpocz´∏a studia na
wydziale architektury Uniwersytetu Cambridge. Kilkakrotnie sk∏ada∏a pisma z proÊbà o przyj´cie do Air
Transport Auxiliary (ATA), organizacji zajmujàcej si´
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rozprowadzaniem wyprodukowanych lub wyremontowanych samolotów z fabryk i warsztatów na lotniska RAF. Poczàtkowo otrzymywa∏a odpowiedzi odmowne, ze wzgl´du na m∏ody wiek. Do s∏u˝by w ATA
przyj´ta zosta∏a po dwóch latach staraƒ. Rozpocz´∏a
jà 15 lipca 1942 r. od kursu
w szkole pilota˝u poczàtkowego
IFTS (Initial Flying Training
School), gdzie przesz∏a szkolenie
na lekkich samolotach, uzyskujàc
1. klas´ pilota ATA. 14 marca
1943 r. w szkole pilota˝u zaawansowanego AFTS (Advanced
Flying Training School) uzyska∏a
2. klas´ pilota ATA i uprawnienia
do rozprowadzania samolotów
bojowych (m.in. myÊliwców
Spitfire i Hurricane). We wrzeÊniu 1943 r. zdoby∏a 3. klas´ pilota ATA, uprawniajàcà do pilotowania lekkich samolotów dwusilnikowych, takich
jak Avro Anson, De Havilland Dragon Rapide i Airspeed Oxford. Po zakoƒczeniu kursu otrzyma∏a sta∏y przydzia∏ do 1 Ferry Pool w White Waltham. Jadwiga
Pi∏sudska by∏a w grupie 17 polskich pilotów, w tym
jednà z trzech Polek, w Air Transport Auxiliary.
Po konferencji przywódców koalicji antyniemieckiej, tzw. wielkiej trójki, w Teheranie na prze∏omie listopada i grudnia 1943 r., na której zapad∏y decyzje
niekorzystne dla Polski, Jadwiga Pi∏sudska wystàpi∏a
o urlop, a nast´pnie z∏o˝y∏a wniosek o zwolnienie ze
s∏u˝by w ATA. Odesz∏a z niej 20 stycznia 1944 r.
w stopniu second officera (odpowiednik porucznika).
W opinii wystawionej przez brytyjskich prze∏o˝onych oceniono jà jako „niezwykle obiecujàcà pilotk´ o umiej´tnoÊciach powy˝ej przeci´tnej”. Za pó∏torarocznà s∏u˝b´ odznaczona zosta∏a polskim
odznaczeniem – Bràzowym Krzy˝em Zas∏ugi z Mieczami. Po odejÊciu z ATA podj´∏a przerwane studia,
tym razem w Polskiej Szkole Architektury przy Uniwersytecie w Liverpoolu. Ukoƒczy∏a je, uzyskujàc
w 1946 r. dyplom in˝yniera architekta. Studiowa∏a
tak˝e urbanistyk´ i socjologi´.
23 grudnia 1944 r. poÊlubi∏a kpt. Andrzeja Jaraczewskiego, oficera Marynarki Wojennej. Przyp∏ynà∏ on do Wielkiej Brytanii z poczàtkiem wrzeÊnia
1939 r. wraz z odkomenderowanym na te wody
polskim niszczycielem „Burza”. Po zakoƒczeniu
wojny pozosta∏a w Wlk. Brytanii jako uchodêca polityczny, nie przyjmujàc brytyjskiego obywatelstwa.
Mieszka∏a w Londynie. Poczàtkowo projektowa∏a
domy i pracowa∏a w Wydziale Urbanistyki i Planowania Zarzàdu Miejskiego w Londynie (London County Council). Póêniej, wraz z m´˝em, otworzy∏a
niewielkà firm´ produkujàcà na poczàtku lampy,
kinkiety, a z czasem nowoczesne meble w∏asnego
projektu, za które otrzymywa∏a nagrody.
Wraz z matkà Aleksandrà Pi∏sudskà oraz siostrà
Wandà by∏a zaanga˝owana w dzia∏alnoÊç polskiego wychodêstwa powojennego, wspierajàc dzia∏alnoÊç Instytutu Józefa Pi∏sudskiego w Londynie.
Po powstaniu „SolidarnoÊci”, a szczególnie po
wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, organi-

zowa∏a pomoc dla „solidarnoÊciowego” podziemia, w tym pomoc
charytatywnà. Podejmowa∏a te˝
wraz z m´˝em i doros∏ymi dzieçmi, Joannà i Krzysztofem, dzia∏ania na rzecz uwolnienia wi´êniów
politycznych oraz wspiera∏a demokratycznà opozycj´ w Polsce.
Domy Wandy Pi∏sudskiej oraz Jadwigi i Andrzeja Jaraczewskich by∏y otwarte dla przybywajàcych z Polski na wyspy brytyjskie dzia∏aczy opozycji.
Jesienià 1989 r. Jadwiga Pi∏sudska-Jaraczewska
wraz z rodzinà podj´∏a decyzj´ o powrocie do Polski zrywajàcej okowy komunizmu i natychmiast po
za∏atwieniu wszelkich spraw, po 51 latach nieobecnoÊci w Polsce, przylecia∏a wraz z m´˝em i siostrà
Wandà do swego kraju. Na lotnisku powita∏ Rodzin´ Premier Tadeusz Mazowiecki. Jadwiga Jaraczewska po powrocie zamieszka∏a w Warszawie.
Razem z siostrà Wandà, córkà Joannà Onyszkiewicz i synem Krzysztofem za∏o˝y∏a Fundacj´ Rodziny Józefa Pi∏sudskiego. Fundacja podj´∏a starania
o odzyskanie rodzinnego dworku Milusin w Sulejówku, do czego dosz∏o w 2000 r., i utworzenie
Muzeum Józefa Pi∏sudskiego. Fundacja przeprowadzi∏a remont dworku oraz przekaza∏a Muzeum kolekcj´ bezcennych pamiàtek po Józefie Pi∏sudskim.
10.11 2008 r. Jadwiga Jaraczewska, jako pe∏nomocnik zarzàdu Fundacji Rodziny Józefa Pi∏sudskiego, wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisa∏a umow´ ustanawiajàcà Muzeum Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku. Powstanie Muzeum
oraz jego budowa, a tak˝e upami´tnianie dokonaƒ
i idei, którym ho∏dowa∏ Marsza∏ek, by∏y sta∏à troskà
Jadwigi Pi∏sudskiej-Jaraczewskiej. Swoimi radami
wspiera∏a pracowników Muzeum, konsultowa∏a projekty architektoniczne gmachu muzealnego. Utrzymywa∏a ˝ywà wi´ê z rodzinami legionowymi.
W 2008 r. Pani Jadwiga zosta∏a odznaczona przez
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzy˝em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za „bohaterskà postaw´ i m´stwo wykazane podczas II wojny Êwiatowej, za wybitne zas∏ugi w popularyzowaniu historii
i tradycji Narodu Polskiego oraz piel´gnowanie pami´ci o dokonaniach Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego”.
Do koƒca ˝ycia stale czuwa∏a nad powstajàcym
Muzeum w Sulejówku. Niestety nie do˝y∏a jego
otwarcia, które jest planowane na 150 rocznic´
urodzin Józefa Pi∏sudskiego w 2017 roku.
Muzeum Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku
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O radoÊci spotkania ze S∏owem Bo˝ym tym razem... przez obiektyw
23 XI 2014 w koÊciele Êw. Antoniego odby∏o si´ og∏oszenie wyników ogólnopolskiego
konkursu fotograficznego „RadoÊç S∏owa”
oraz otwarcie pokonkursowej wystawy.
W ciàgu 4 miesi´cy od rozpocz´cia konkursu
otrzymaliÊmy 130 zdj´ç od 52 osób z ca∏ej Polski
oraz z Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Pragn´liÊmy
zach´ciç wszystkich do twórczych poszukiwaƒ,
by si´gajàc po aparat, spróbowali pokazaç radoÊç, jakà daje czytanie S∏owa Bo˝ego – radoÊç
spotkania z Tym, który przez S∏owo objawia si´,
przemawia i dzia∏a. Serdecznie dzi´kujemy
wszystkim uczestnikom za nades∏anie prac i za
podzielenie si´ utrwalonymi na zdj´ciach uczuciami towarzyszàcymi spotkaniom ze S∏owem.
Jury nagrodzi∏o i wyró˝ni∏o 33 prace. 1 miejsce zdoby∏ Roman Kalinowski, 2 miejsce –
Oleh Krysa, 3 miejsce – Joanna Jakubowska.
Wyró˝nienia specjalne otrzymali: Andrzej
B∏oƒski, Ks. Jacek Dàbrowski OSA, Kinga Ka∏u˝a i Roman Kalinowski.
Ponadto wyró˝nieni zostali: Katarzyna Andrzejewska, Marek Belowski, Anna Bezak-Âwierczek, Jacek Cybulski (2 wyró˝nienia), Ks. Jacek
Dàbrowski OSA, Wojciech Domaga∏a, Joanna Jakubowska, Katarzyna J´dral (2), Roman Kalinowski, Aneta Ko∏odziejska, Rafa∏ K∏opocki, Wojciech Lepianka, Ma∏gorzata Milewska, Monika
Mika (2), Izabela Poniatowska (2), Dariusz Renke, Barbara Sierakowska, Jacek S´dkiewicz (2),
Piotr Szarko (2), Katarzyna Tobera.

Fot. Dawid Korczyƒski

Nagrodzone i wyró˝nione zdj´cia po zakoƒczeniu konkursu mo˝na by∏o oglàdaç w koÊciele Êw.
Antoniego w Starej Mi∏oÊnie. Obecnie (od 7 do
15 grudnia) wystawa prezentowana jest w Katedrze Warszawsko-Praskiej przy ul. Floriaƒskiej
3, po Nowym Roku obejrzymy jà jeszcze w Centrum MyÊli Jana Paw∏a II przy ul. Foksal 11 i w Katolickim Centrum Kultury „Dobre miejsce” przy ul.
Dewajtis 3 na Bielanach, a nast´pnie w Krakowie,
w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów.
Zwyci´skie zdj´cia prezentowane sà równie˝ na stronie internetowej Parafii http://
parafiastaramilosna.pl/all-gallery-list/finalkonkursu-foto-2014-radosc-slowa/.
Pragniemy goràco podzi´kowaç:
- wspó∏organizatorowi – Centrum Formacji
Duchowej Salwatorianie Kraków
- cz∏onkom Jury – J. E. Ks. Bp. Markowi Solarczykowi, Waldemarowi Kompale oraz Marcie

Dzbeƒskiej-Karpiƒskiej
- Patronom medialnym: tygodnikom „Idziemy”,
„Niedziela”, „Przewodnik Katolicki”, Radiu
Warszawa, telewizji internetowej Foksal Eleven
dzia∏ajàcej przy Centrum MyÊli Jana Paw∏a II oraz portalom internetowym www.opoka.pl,
www.katolik.pl, www.wesola-gazeta.pl.
- Partnerom wystawy – Centrum MyÊli Jana
Paw∏a II i Katolickiemu Centrum Kultury „Dobre miejsce”
- Sponsorom: wydawnictwom: Znak, W Drodze,
Edycja Êw Paw∏a, Salwator, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Wydawnictwo Sióstr Loretanek; PHU MAXIMA – sieci sklepów spo˝ywczych
„Groszek” i drogerii „Jasmin”, Studiu Fotograficznemu Lumen, Zak∏adowi Reklamy „T´cza”
i sklepowi z filmami chrzeÊcijaƒskimi „Dobry
Film” oraz Zespo∏owi Muzycznemu „33”.
Zapraszamy do dzielenia si´ z nami swoimi
uwagami i spostrze˝eniami dotyczàcymi konkursu
i wystawy pod adresem radoscwiary@gmail.com
– z góry dzi´kujemy za ka˝dy komentarz.
W imieniu organizatorów (Ks. Proboszcza
Krzysztofa Cyliƒskiego, Ks. Krzysztofa Wonsa SDS,
Ks. Bartka Kopcia, Anny Krzemiƒskiej i Dawida Korczyƒskiego) jeszcze raz bardzo goràco dzi´kujemy wszystkim uczestnikom za zainteresowanie
konkursem i nades∏anie prac, gratulujemy zwyci´zcom i zapraszamy do internetowej galerii
ze zdj´ciami – mi∏ego oglàdania!
Ewa Stolarz

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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W BIBLIOTECE P UBLICZNEJ. . .
Idea polskoÊci w ˝yciu i dzia∏alnoÊci
Karoliny Lanckoroƒskiej
Kolejne ze spotkaƒ w cyklu „Otwarte Lekcje
Historii”, zorganizowane przez Bibliotek´, poÊwi´cone by∏o Karolinie Lanckoroƒskiej.
6 listopada w Kinie za Rogiem, sàsiadujàcym
z Bibliotekà, dr Stanis∏aw A. Bogaczewicz z Biura
Edukacji Publicznej Oddzia∏u IPN we Wroc∏awiu
wyg∏osi∏ wyk∏ad „Idea polskoÊci wed∏ug Karoliny
Lanckoroƒskiej”, po∏àczony z projekcjà filmu „Portret damy. Karolina Lanckoroƒska” w re˝yserii
Paw∏a Woldana. Nasz GoÊç mia∏ okazj´ i wr´cz,
jak to ujà∏, zaszczyt poznaç Karolin´ Lanckoroƒskà
osobiÊcie, by∏ bowiem stypendystà jej fundacji.
Zarówno film, jak i anegdoty oraz wspomnienia,
którymi Stanis∏aw Bogaczewicz zechcia∏ podzieliç
si´ ze s∏uchaczami, udowodni∏y, ˝e bohaterka
wieczornego spotkania by∏a rzeczywiÊcie postacià
niezwyk∏à. Jej losom nie brak∏o dramatyzmu: urodzona i dorastajàca na Kresach, kszta∏cona
w Wiedniu, w czasie wojny przesz∏a piek∏o wi´zieƒ hitlerowskich oraz obozu w Ravensbrück, by
potem zwiàzaç swe ˝ycie z Italià. Ale to Polska by∏a jej zawsze szczególnie bliska. Jako historyk
sztuki, pozostawszy na emigracji, Karolina Lanckoroƒska s∏u˝y∏a Ojczyênie, wydajàc êród∏a historyczne do dziejów Polski; by∏a równie˝ mecenasem polskiej nauki, sztuki i kultury na Zachodzie.
Prowadzàc dzia∏alnoÊç charytatywnà, wspiera∏a
potrzebujàcych w kraju i na Kresach.
W roku 1994 Karolina Lanckoroƒska przekaza∏a „w ho∏dzie Rzeczypospolitej Wolnej i Niepodleg∏ej” odziedziczonà po ojcu kolekcj´ obrazów
i wiele pamiàtek rodzinnych. Dar ten jest bezcenny... Zbiory wzbogaci∏y zasoby Zamku Wawelskiego i Zamku Królewskiego w Warszawie. Cz´Êç
znajduje si´ te˝ w Bibliotece i Muzeum Uniwersytetu Jagielloƒskiego oraz w Muzeum Narodowym
i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Karolina Lanckoroƒska, kobieta wyjàtkowa,
zawsze skromna i przypisujàca zas∏ugi nie sobie,
lecz temu, „˝e w pewnych okolicznoÊciach nie
sposób dzia∏aç inaczej”, prze˝y∏a sto cztery lata,
a wi´c niejako trzy pokolenia. Dane jej by∏o doczekaç wolnej Polski i przekonaç si´, ˝e trudy poniesione na rzecz Ojczyzny warte by∏y swej ceny...
DoÊwiadczenia z najbardziej dramatycznego
fragmentu swego ˝ycia zawar∏a Lanckoroƒska
w ksià˝ce „Wspomnienia wojenne: 22 IX 1939
– 5 IV 1945”. Publikacja dost´pna jest w naszych
bibliotekach.
Cieszy nas obecnoÊç na spotkaniu harcerek
z 265 Warszawskiej Dru˝yny W´drowniczek „Czarnohora” im. Karoliny Lanckoroƒskiej. Mo˝e uda si´
rozwinàç wspó∏prac´ Dru˝yny z naszym GoÊciem...
czego niewàtpliwie ˝yczymy, bo takie êród∏o informacji o Patronce Dru˝yny jest bezcenne!

Edukacja domowa – zaproszenie
do wspó∏pracy z bibliotekà
Nauczanie domowe staje si´ coraz bardziej
popularne, okazuje si´, ˝e równie˝ w Weso∏ej.
Uda∏o nam si´ nawiàzaç kontakt z rodzicami na-
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uczajàcymi swoje dzieci w domu. Prawdopodobnie nie do wszystkich dotarliÊmy, dlatego tà drogà zapraszam rodziców domowej edukacji do
kontaktu z Bibliotekà. B´dziemy przekazywaç
Paƒstwu drogà mailowà informacje o spotkaniach dla dzieci organizowanych w Bibliotece. Sà
to zazwyczaj spotkania autorskie, teatrzyki...
Zwykle odbywajà si´ one w godzinach 10–12
w Bibliotece przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31. Zapraszamy na takie spotkania dzieci z lokalnych
szkó∏. JeÊli rodzice prowadzàcy domowe nauczanie zechcà na takie spotkanie przyjÊç z dzieçmi
– zapraszamy. Kilkoro dzieci wi´cej nie b´dzie
dla nas problemem, a Paƒstwa dzieci wezmà
udzia∏ w – mam nadziej´ – ciekawym wydarzeniu. Zapraszamy!

W Gimnazjum nr 119 jeszcze raz
o Powstaniu Warszawskim
14 listopada br. w bibliotece naszego Gimnazjum odby∏a si´ promocja ksià˝ki p. Moniki
Kowaleczko-Szumowskiej pt. „Galop 44”.
W spotkaniu wzi´∏y udzia∏ klasy: 2b i 3d oraz
wszyscy uczniowie zainteresowani tematem.
GoÊciliÊmy równie˝ dyrektora Biblioteki Publicznej w dz. Warszawa-Weso∏a p. E. Dani∏owicz i pracowników tej biblioteki oraz nauczycieli bibliotekarzy z zaprzyjaênionych szkó∏
z naszej dzielnicy. Inicjatorem spotkania by∏a
Biblioteka Publiczna. Spotkanie poprowadzi∏a
uczennica kl. 3f Kasia Olejnik.

Polecamy z naszych zbiorów:
Chandra Hoffman –
„Dziecko do wzi´cia”
Wydawnictwo:
Prószyƒski i S-ka, 2013;
ISBN: 978-83-7839-474-7
Rodziny bezskutecznie
starajàce si´ o dziecko bywajà w swej determinacji
zdolne do wszystkiego...
Chloe Pinter, pracujàca
w agencji adopcyjnej, stara si´ pomóc zarówno
tym, którzy pragnà dziecka za wszelkà cen´, jak
i tym, którzy niekoniecznie chcà si´ podjàç opieki nad nim i oddajà je do adopcji. Kobieta ma na
tym polu wybitne osiàgni´cia, realizuje si´
w swym zawodzie, co pozwala jej zapomnieç
o problemach we w∏asnym ˝yciu. Przypadek
pewnej ubogiej rodziny okazuje si´ wyjàtkowo
trudny, kiedy biologiczni rodzice sami nie sà do
koƒca zdecydowani co do przysz∏oÊci swego potomka i podejmujà niebezpiecznà gr´...

W grudniu zapraszamy
11 grudnia 2014, godz. 18.30. W cyklu Otwarte Lekcje Historii zapraszamy na spotkanie
„Fenomen Polskiego Paƒstwa Podziemnego”.
GoÊciem spotkania b´dzie Maciej ˚uczkowski –
historyk z BEP IPN w Warszawie.
Spotkania cykliczne
Wieczory Bajek – zaj´cia literacko-plastyczne dla
najm∏odszych – ka˝dy poniedzia∏ek o godz. 17.00.
Dyskusyjny Klub Ksià˝ki w listopadzie zaprasza
na spotkania wokó∏ nast´pujàcych ksià˝ek:
• 15 grudnia – Maria Nurowska „Drzwi do piek∏a”
• 22 grudnia – Binyavanga Wainaina „KiedyÊ
o tym miejscu napisz´”
• 29 grudnia – Podsumowanie roku. Wybór najbardziej cenionej ksià˝ki – spoÊród przeczytanych i omawianych w ciàgu roku.
El˝bieta Dani∏owicz
Ma∏gorzata Kazimierska
Katarzyna Kàkol

Tytu∏ powieÊci intrygujàcy, nazwa utworu
muzycznego, ale liczba to nie metrum, tylko
data, wskazujàca na wa˝ny czas w najnowszej
historii Polski. W trakcie spotkania pad∏o pytanie do zgromadzonych m∏odych ludzi: co byÊcie zrobili, gdybyÊcie znaleêli si´ w czasie Powstania? Podj´libyÊcie walk´, czy te˝ uznalibyÊcie, ˝e temat Was nie dotyczy? Na takie
pytanie musieli daç odpowiedê bohaterowie powieÊci p. M. Kowaleczko-Szumowskiej, wspó∏czeÊni warszawiacy: gimnazjalista i licealista, celebrujàcy pami´ç o powstaniu. Oni bez wahania
stan´li do walki u boku ˝o∏nierzy Armii Krajowej
w sierpniu 1944 roku.
Ksià˝ka „Galop 44”, napisana z myÊlà o m∏odym czytelniku, przybli˝a fakty z tego okresu
w sposób bardzo przyst´pny. Autorka nie skupi∏a si´ na okrucieƒstwach czasu wojny, ale na
pokazaniu bohaterstwa, przyjaêni, odwagi
m∏odych ludzi ˝yjàcych w tamtych dniach.
PowieÊç nie zawiera komentarzy politycznych
i oceny historycznej, bo wspó∏czeÊni m∏odzi ludzie nie chcà oceniaç, chcà poznaç ducha tamtych wydarzeƒ i odpowiedzieç sobie na pytanie: jacy byli moi przodkowie.
Uczniowie naszego gimnazjum z zainteresowaniem wys∏uchali wywiadu z pisarkà oraz
obejrzeli prezentacj´ przez nià przygotowanà.
A oto krótka ocena spotkania jednej z uczennic: „Zaimponowa∏a mi praca autorki nad napisaniem tej ksià˝ki, godziny sp´dzone nad êród∏ami i eksponatami z Muzeum Powstania
Warszawskiego, rozmowy z Powstaƒcami.
Spotkanie jeszcze bardziej zach´ci∏o mnie do
przeczytania tej powieÊci... du˝y szacunek!”.
Anna Grzymkowska
bibliotekarz Gimnazjum nr 119
Wi´cej informacji na stronie
www.wesola.e-bp.pl i FB Biblioteki.
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Zielony p∏omieƒ

Niezmiennie wÊród najlepszych

Image courtesy of Feelart at FreeDigitalPhotos.net

W sk∏adzie 22 ch∏opaków powróciliÊmy zm´czeni i zapracowani, lecz zadowoleni z Turnieju Dru˝yn
Puszczaƒskich (najlepszych dru˝yn w Polsce), na
którym zaj´liÊmy 9 miejsce, co oznacza, ˝e ca∏y czas
utrzymujemy si´ w czo∏ówce!
Niezmiennie dà˝ymy do jak najlepszych wyników
i staramy si´ je osiàgnàç, wi´c i w tym roku czeka nas
du˝o wysi∏ku i ci´˝kiej pracy, aby równie˝ za rok zaprezentowaç naszà dru˝yn´ na najwy˝szym poziomie!
„Z wielkà mocà przychodzi wielka odpowiedzialnoÊç” – tymi s∏owami 11 listopada phm. Hubert
Zieliƒski rozpoczà∏ ostatni apel jako dru˝ynowy
44 WDH-y „Stanica”. Granatowy sznur dru˝ynowego
pow´drowa∏ do pwd. Jakuba Matyasa. Podczas

Strefa zdrowia

przekazania pojawili si´ goÊcie z innych dru˝yn, lecz
najwi´kszà niespodziank´ sprawi∏ nam by∏y dru˝ynowy „Stanicy” – Antek Jab∏oƒski, który przybli˝y∏
wszystkim histori´ naszej dru˝yny.
Listopad to dla nas miesiàc pracy! Ju˝ na samym
poczàtku czeka∏o nas wyzwanie, a dok∏adniej
– sprzedawanie zniczy we Wszystkich Âwi´tych.
Mimo mroênej pogody uda∏o nam si´ pracowaç
niestrudzenie do koƒca i dzi´ki Waszemu wsparciu
mamy finanse na Êródrocznà zabaw´, przygody,
w´drówki oraz nagrody.
W naszej dru˝ynie powsta∏ nowy zast´p!
Wszystkich ch´tnych do wstàpienia w nasze szeregi z klas V i VI szko∏y podstawowej serdecznie za-

■

■

■

SEN
Od snu w du˝ej mierze zale˝y nasze samopoczucie nast´pnego dnia. Niewyspani – czujemy
w sobie niski poziom energii, jesteÊmy rozdra˝nieni i ci´˝ko jest nam si´ skoncentrowaç. Brak
snu powoduje zwi´kszone wydzielanie kortyzolu
– hormonu stresu, a tak˝e obni˝a odpornoÊç organizmu. Niepokojàcy jest wi´c fakt, ˝e zaburzenia snu wyst´pujà a˝ u 30–50% osób.
Na nasz wypoczynek wp∏ywa jednak nie tylko
d∏ugoÊç, ale i jakoÊç snu. Jak spaç, aby nast´pnego dnia tryskaç energià?
■ Postarajmy si´ zasypiaç i wstawaç o tej samej
porze. Ró˝ne godziny odpoczynku i czuwania

■

■

powodujà, ˝e nasz zegar biologiczny ulega
rozregulowaniu.
Ostatni posi∏ek spo˝yjmy 2–3 godziny przed
snem. Posi∏ek powinien byç lekki, aby w nocy
energia organizmu nie by∏a po˝ytkowana na
trawienie, ale na regeneracj´.
Przed snem zadbajmy o wyciszenie organizmu. Intensywne treningi, emocjonujàce filmy, przebywanie w mocno oÊwietlonych pomieszczeniach czy ha∏as podczas spotkania ze
znajomymi mogà spowodowaç trudnoÊci
w zaÊni´ciu i pogorszyç jakoÊç snu.
Pami´tajmy, aby ka˝dorazowo przed snem wywietrzyç sypialni´. CzynnoÊç ta powinna byç
wykonywana równie˝ zimà. Maksymalna temperatura podczas snu powinna wynosiç 20°C,
choç wielu specjalistów wskazuje nawet 18°C.
Wa˝nym czynnikiem warunkujàcym nasz dobry sen jest odpowiedni materac, dostosowany do kszta∏tu i masy naszego cia∏a. Materac
nie powinien byç ani mi´kki ani bardzo twardy – tak, by móg∏ si´ lekko uginaç (ok. 3 cm)
pod ci´˝arem cia∏a. Materace zu˝ywajà si´ po
oko∏o 10 latach, dlatego nale˝y pami´taç o ich
regularnej wymianie.
Podczas snu nasza g∏owa powinna tworzyç
z kr´gos∏upem jednà lini´. Wa˝ne wi´c, aby
poduszka nie by∏a zbyt wysoka, bowiem mo˝e to powodowaç bóle zarówno kr´gos∏upa,
jak i ramion.

praszamy. Czeka na Was wielka przygoda, a co najwa˝niejsze – Êwietna zabawa! Szczegó∏y u dh. Huberta Wysockiego (tel. 794 299 676). Zapraszamy!
çw. Wojciech Mastalski
■

Mimo i˝ istnieje wiele teorii na temat odpowiednich pozycji do spania, eksperci sà zdania,
˝e nie ma w tym obszarze jednej regu∏y. Przyk∏adowo, zalecenia wskazujàce, i˝ najlepszà
pozycjà jest spanie na plecach z prostymi nogami nie sà odpowiednie dla osób majàcych
problem z chrapaniem. W tym przypadku zaleca si´ raczej spanie na boku, co odblokowuje
drogi oddechowe. Spanie na lewym boku polecane jest równie˝ m.in. osobom majàcym
problem ze zgagà. Pozycja na boku z podkurczonymi nogami, zalecana kobietom w cià˝y,
mo˝e powodowaç bóle stawów i kr´gos∏upa.
Z kolei spanie na brzuchu, u∏atwiajàce prawid∏owe funkcjonowanie górnych dróg oddechowych, mo˝e przyczyniç si´ do powstania bólów dolnego odcinka kr´gos∏upa oraz karku.
W jakiej pozycji powinniÊmy wi´c spaç? Dà˝my do tego, aby zasypiaç w sposób, który jest
dla nas najbardziej wygodny. W trakcie nocy
ka˝dy z nas kilkanaÊcie razy zmienia pozycj´,
a cia∏o najcz´Êciej samo dà˝y do u∏o˝enia si´
tak, aby by∏o nam ∏atwo oddychaç.
˚ycz´ zdrowego, regenerujàcego snu!
Urszula Religioni
specjalista ds. zdrowia publicznego
coach zdrowia w HD MEDICAL,
www.hdmedical.pl

REKL AMA

Agnieszka Nowak-Musiej
SPECJALISTA CHORÓB WEWN¢TRZNYCH

Leczenie ostrych chorób infekcyjnych
Leczenie chorób przewlekłych:




cukrzyca typu 1 i 2, cukrzyca cià˝owa,
choroby układu krà˝enia,
choroby układu oddechowego
i pokarmowego.

Tel.: 600

247 392

www.nowak-musiej.pl
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WIZYTY DOMOWE
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Okiem coacha

■

O mi∏oÊci do ˝ycia

■

DziÊ b´dzie o mi∏oÊci. O mi∏oÊci do
˝ycia. Ten temat jest wywo∏any perspektywà Âwiàt Bo˝ego Narodzenia,
bliskiego koƒca roku, a przy okazji
uczuciem, ˝e nasze ˝ycie gna niczym
ekspres. Znowu robimy podsumowania i zastanawiamy si´, co zrobiç,
aby w kolejnym roku by∏o mniej
stresów, a wi´cej chwil szcz´Êcia.
Czy jest na to jakiÊ sposób?
W naszym ˝yciu wydarzyç si´ mo˝e tylko to, na co jesteÊmy przygotowani,
na co mamy przestrzeƒ. Prawo przyciàgania mówi, ˝e podobne przyciàga podobne. JeÊli mamy okreÊlone oczekiwania, Êwiat nam na nie odpowiada, ofiarowujàc dok∏adnie to, czego chcemy. Powiecie, ˝e niemo˝liwe jest, by chcieç
byç samotnym, nieszcz´Êliwym? Owszem. Jednak˝e cz´Êç naszych oczekiwaƒ
nie jest uÊwiadomiona i wynika z zakodowanych w nas uprzedzeƒ...
Dobra wiadomoÊç? Przygotowywanie si´ na to, co najlepsze, zaczàç
mo˝na w ka˝dej chwili.
Uwierzcie mi, nie ma czegoÊ takiego jak przeznaczenie, które skazuje nas
na smutek i cierpienie. Ka˝dy z nas ma mo˝liwoÊç konstruktywnej zmiany
przebiegu swojego ˝ycia.
■

■

■

■

■

■

PowinniÊmy pami´taç o tym, ˝e:
ka˝dy z nas ma prawo do takiego ˝ycia, jakie sprawia mu radoÊç, pozwala si´ realizowaç;
ka˝dy z nas ma prawo do szukania szcz´Êcia i mi∏oÊci tak, jak je rozumie
i jak tego pragnie;
nie powinniÊmy osàdzaç innych ludzi, bo oni sà na swoim etapie rozwoju, idà swojà drogà;
ka˝dy ma prawo oczekiwaç, ˝e nie b´dzie krzywdzony przez innych, nie
powinniÊmy te˝ krzywdziç samych siebie;
powinniÊmy ufaç swoim uczuciom, swoim wartoÊciom i nikt nie ma prawa narzucaç nam swojej woli; my te˝ nie powinniÊmy tego robiç;
ka˝dy z nas ma prawo odcinaç si´ od tego, co narusza jego godnoÊç i poczucie bezpieczeƒstwa;

ka˝dy cz∏owiek powinien byç opiekunem Ziemi, miejsca, w którym wszyscy mieszkamy;
ka˝dy ma te˝ prawo czerpaç wsparcie i inspiracj´ z niematerialnego
Êwiata w taki sposób, w jaki w niego wierzy.

Na poczàtek przyjrzyjmy si´ temu, jak te wnioski realizujà si´ w naszym
˝yciu. Czy wierzà w nie tak˝e nasi bliscy? Czy ˝yjemy zgodnie z nimi?
Kolejnym krokiem jest PRAKTYKA OBECNOÂCI. Nasz stres codzienny to na ogó∏
efekt „bycia” w przesz∏oÊci lub wybiegania w przysz∏oÊç. Rozpami´tujemy, ˝a∏ujemy, porównujemy lub obawiamy si´, ˝e czegoÊ nie otrzymamy, nie zrobimy itp.
Wchodzàc w kontakt ze sobà i chwilà obecnà, jedynà, którà mamy, doÊwiadczamy tego, co JEST. Zaczynamy rozumieç, co nas naprawd´ buduje,
a co jest tylko fikcjà. Urealniamy swój stosunek do Êwiata zewn´trznego.
Przestajemy po˝àdaç, a zaczynamy Êwiadomie wybieraç. Ta zmiana postrzegania jest pierwszym krokiem do szcz´Êcia. Bo wiele naszej energii, czasu
i zaanga˝owania tracimy na rzeczy, które nie majà prawdziwej wartoÊci.
Szcz´Êliwym mo˝na byç tylko tu i teraz. JeÊli nie mamy umiej´tnoÊci cieszenia si´ ˝yciem teraz, nie ∏udêmy si´, ˝e to si´ zmieni, gdy spe∏nimy okreÊlone warunki.
åwiczenie na stawanie si´ obecnym:
Staƒ prosto z nogami rozstawionymi na szerokoÊç bioder. Wyprostuj si´
i weê pi´ç po∏àczonych oddechów. Wdech energiczny, wydech zrelaksowany. Nie rób przerw miedzy wdechami a wydechami i odwrotnie. Nast´pnie
przez 30 sekund przeskanuj swoje myÊli. Zauwa˝ je, ale nie pozwól im si´
„zabieraç”. Weê g∏´boki oddech i przenieÊ punkt uwagi na emocje – spytaj
siebie: co teraz czuj´? Po 30 sekundach ponownie weê g∏´boki oddech
i przenieÊ uwag´ na swojà fizycznoÊç, poczuj swoje cia∏o. Na koniec weê
kolejny g∏´boki oddech i otwórz oczy. Oto przez pó∏torej minuty by∏eÊ
obecny ze sobà. Rób to çwiczenie 3 razy dziennie. Tylko kilka minut bycia
ze sobà ☺. To mo˝e byç poczàtek ciekawej podró˝y.
˚ycz´ Wam Radosnych Âwiàt.
Joanna Godecka
life coach i praktyk Integracji Oddechem

ZAPRASZAM NA PROFESJONALNE SESJE
zarządzanie stresem
Joanna Godecka
life coach,
praktyk Integracji Oddechem
501 715 646 w godz. 10-20

Jedz jab∏ka – na z∏oÊç Putinowi,
ale tak˝e dlatego, ˝e sà smaczne i zdrowe
Zaczyna si´ zima, wi´c na
Êwie˝e, rwane prosto z sadu
jab∏ka liczyç ju˝ nie mo˝na. Na
szcz´Êcie wiele ich odmian dobrze si´ przechowuje, nie tracàc
swoich wartoÊci od˝ywczych
i zdrowotnych. Nawet do
wiosny mo˝na kupowaç smaczne rodzime odmiany,
choç w sklepach pojawià si´ zapewne nied∏ugo tak˝e importowane – z Nowej Zelandii czy Ameryki Po∏udniowej. A ja z pewnym wyprzedzeniem przypomn´ Paƒstwu, jakie nasze rodzime odmiany
b´dzie mo˝na kupowaç ju˝ wczesnym latem:
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Papierówka
Jedna z najbardziej
znanych odmian,
obecnie mocno zapomniana, pochodzàca z krajów nadba∏tyckich, stàd inna jej nazwa – Oliwka Inflancka.
Owocuje w drugiej po∏owie
lipca, rodzi Êredniej wielkoÊci
owoce o bia∏o˝ó∏tej skórce. Jab∏ka
majà bia∏y, soczysty, lekko kwaskowaty
mià˝sz. Niestety s∏abo si´ przechowujà, najsmaczniejsze sà zrywane bezpoÊrednio z drzewa, po kilku dniach stajà si´ kruche. Za to wtedy doskonale nadajà si´ na kompot.

poczucie własnej wartości

odkrywanie talentów
poprawa relacji

Ananas Ber˝enicki
Odmiana znaleziona na Wileƒszczyênie w Ber˝enikach ko∏o Dukszt przez prof. Hrebnickiego jako siewka nieznanej odmiany. Charakteryzuje si´ bardzo du˝ymi, kulistymi i delikatnie ˝ebrowanymi owocami,
pokrytymi mocnà, zielonkawo˝ó∏tà skórkà. Jab∏ka
majà kremowy, ma∏o soczysty mià˝sz, lekko aromatyczny, o smaku winnym. Dojrzewajà w pierwszej
po∏owie sierpnia. Owoce typowo deserowe.
Piros
To jedna z m∏odszych odmian, wyselekcjonowana dopiero w 1984 r. Owocuje w pierwszej po∏owie sierpnia. Ma soczyste i bardzo smaczne, du˝e owoce. Skórka zielono˝ó∏ta, mocna i gruba,
z intensywnym czerwonym rumieƒcem. Kremowy, bardzo soczysty i aromatyczny mià˝sz czyni jà
jednà z najsmaczniejszych letnich odmian jab∏ek.
SMACZNEGO!
Marcin J´drzejewski
Nr 164 / Grudzieƒ 2014
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Dom opieki

MONTA˚, POD¸ÑCZENIE I NAPRAWA

 pokoje 1, 2 os.,
 całodobowa opieka pielęgniarska i lekarska,
 rehabilitacja,
 konkurencyjne ceny
Warszawa-Weso∏a

Tel. 729 477 381

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm

SPRZ¢TU AGD W DOMU KLIENTA
– pralek, zmywarek, lodówek, kuchenek, piekarników,
okapów, ogrzewaczy wody, term elektrycznych, grzejników
olejowych, mikrofali, odkurzaczy, krajalnic itp.
✓ Okresowe przeglàdy oraz drobne naprawy
pieców gazowych ró˝nych producentów
✓ Pod∏àczanie czujników temperatury
✓ Naprawy przy u˝yciu cz´Êci nowych oraz oryginalnych

Tel. 507 130 389, 500 322 255

Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog

e-mail: stachyra-uslugi@wp.pl

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

AUTO NA GAZ

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

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 

LECZENIE BÓLU gabinet lekarski
ul. Widok 10
Warszawa-Śródmieście

możliwość wizyt domowych

zapisy i informacje:
tel.

730 266 030

www.leczeniebolu.waw.pl

R

A

D

A

N

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

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

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

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz. Rejon
oferty m2
pokoi
898
56
1/2
3
Stara Mi∏osna
859 32,27 3/3
1
Stara Mi∏osna
761
70
0/3
3
Stara Mi∏osna
733
80
0/3
4
Stara Mi∏osna
636
34
0/3
1
Weso∏a

Nr
oferty
895
891
280
339
566

Cena
w PLN
379 000
217 394
380 000
470 000
210 000

Pow.
m2
465
370
581
1000
512

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

Cena
w PLN
400 000
295 000
325 000
380 000
430 000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
899
240
464
633
481
630
330
280
250
889
220
1038

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

Cena w PLN
1 250 000
999 000
765 000
800 000

Rodzaj domu
Rok
wolnostojàcy
2008
wolnostojàcy
segment szeregowy
wolnostojàcy

Stan wykoƒczenia
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony

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

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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ków, proszàc, by nie zatraci∏o ducha wiary i patriotyzmu. Matko nasza i Królowo, Maryjo, wstawiaj si´ nieustannie za nami!

„P∏onie ognisko”!
Pragn´ opowiedzieç Wam za poÊrednictwem
„WiadomoÊci Sàsiedzkich Weso∏a” o jednej
z form dzia∏alnoÊci Sekcji Emerytów i Rencistów Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego pod
kierownictwem Pana Prezesa Longina Wàsowskiego. We wrzeÊniu Sekcja zorganizowa∏a imprez´ pod nazwà „P∏onie ognisko”. Na to wydarzenie przygotowano specjalne zaproszenia
i wr´czono je cz∏onkom Zwiàzku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych, goÊciom, cz∏onkom sekcji ZNP i innym nauczycielom.
Motto wydarzenia brzmia∏o: „Niech to ognisko pobudzi Ci´ do dzia∏ania dla dobra i rozwoju Weso∏ej, a tak˝e ca∏ej Polski”.
UroczystoÊç „P∏onie ognisko” odby∏a si´ w goÊcinnych progach Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Weso∏ej w dniu 27.09.2014 r. o godz. 15.00.
Po powitaniu – po s∏owiaƒsku – wszystkich
zebranych przez Pana Prezesa ZNP Proboszcz Parafii OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej Ks. Mariusz
T∏okiƒski, który zawsze uczestniczy w uroczystoÊciach emerytów i rencistów, modlàc si´ goràco
o ich zdrowie i b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e, odmówi∏ Modlitw´ za Ojczyzn´.
Modlitwa za Ojczyzn´
Prosimy Ci´, nasz Zbawicielu, Panie Jezu Chryste, abyÊ chroni∏ naszà Ojczyzn´ od wszelkich
przeciwnoÊci, rzàdzi∏ nià i kierowa∏. Otaczaj mi∏o-

Êcià swego Boskiego Serca p∏onàcego niepoj´tà
mi∏oÊcià wszystkich jej mieszkaƒców. W Twoim
mi∏osierdziu zanurzamy naszà Ojczyzn´, wszystkie trudne sprawy, problemy ludzkie, n´dze,
grzechy i s∏aboÊci.
Ufamy Twojej mi∏oÊci, która przezwyci´˝a ka˝de z∏o. Przebacz, prosimy, grzechy ca∏ego narodu i wprowadê nas na drog´ nawrócenia.
Zapalaj ogieƒ wiary i mi∏oÊci w naszych sercach, byÊmy ˝yli w Êwietle Twojej prawdy,
wdzi´cznoÊci za to, ˝e nale˝ymy do Ciebie.
Króluj we wszystkich ludzkich sercach, w rodzinach, miejscach pracy, nauki. Tobie, o Chryste,
zawierzamy szczególnie m∏ode pokolenie Pola-

Nast´pnie przy pomniku ˝o∏nierzy poleg∏ych
w II wojnie Êwiatowej Pani Jadwiga Mi∏kowska,
sybiraczka, z∏o˝y∏a kwiaty i zapalono znicz.
W dalszej kolejnoÊci Dyrektor OÊrodka Kultury
Pan Edward Kalisz dokona∏ uroczystego podpalenia ogniska. Z pi´knym programem o charakterze
patriotycznym i nie tylko wystàpi∏ chór „Malwy”.
Herosi pracy zwiàzkowej ZNP zaprezentowali
si´ na ognisku, a byli to: Józef Karbownik,
Krzysztof Pi´tak, Ewa Skolimowska, Alicja Tymoszuk i Longin Wàsowski – odznaczony medalem
Yad Vashem, mgr historii, prezes sekcji emerytów i rencistów ZNP, a jednoczeÊnie prezes ko∏a
Zwiàzku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i By∏ych Wi´êniów Politycznych w Weso∏ej.
By∏o równie˝ wystàpienie zas∏u˝onego kombatanta.
Nast´pnie rozpocz´∏o si´ pieczenie kie∏basek
oraz smakowita cz´Êç kulinarna, którà z wdzi´kiem kierowa∏y cz∏onkinie sekcji ZNP.
Mimo ch∏odnego popo∏udnia wszyscy doskonale bawili si´ w rodzinnej atmosferze, w przyjaznych
gronach toczàc dyskusje na ulubione tematy.
Aktywny udzia∏ w ˝yciu spo∏ecznym i kulturalnym to wielki honor, zaszczyt, dobrodziejstwo
dla ludzi b´dàcych w stanie spoczynku (emerytów i rencistów).
Krystyna Bilbin
cz∏onek sekcji ZNP

REKL AMA

• OFERTA ŚWIĄTECZNA:
- 50 zł, 70 zł bony rabatowe
– przy zakupie okularów korekcyjnych*
- Kosmetyki NEUTROGENA w prezencie
– przy zakupie 2 opakowań soczewek kontaktowych ACUVUE*
- kup parę szkieł progresywnych ESSILOR a drugą parę odbierz za DARMO
DARMO!!*
!!*
• Najmodniejsze kolekcje: CAROLINE ABRAM
ABRAM,, PAUL & JOE, GF FERRE,
VERSACE, MICHAEL CORS, CALVIN KLEIN, PRADA, G.ARMANI, VOGUE,
JAGUAR, DAVIDOFF, JOPP!, RAY BAN, OAKLEY, BRENDEL, CONVERSE...
• Komputerowy pomiar okularowych soczewek progresywnych – VisuReal
• Własna pracownia optyczna
• Bezpłatny serwis
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Rozdajemy ˝yczliwoÊç
˚yczliwoÊci i serdecznoÊci nigdy w ˝yciu za wiele.
Cz´Êciej us∏yszymy pretensje i skarg´ ni˝ s∏owa pociechy czy aprobaty. Tyle wokó∏ nas tego poÊpiechu, przepychania si´, wzajemnych ˝alów i niech´ci. A tymczasem... w pewien ch∏odny, pochmurny dzieƒ jakaÊ nitka sympatii niczym babie lato osnu∏a naszà dzielnic´.
Na osiedlu Zielona w Weso∏ej pojawi∏y si´ grupy
m∏odzie˝y z przypi´tymi do kurtek identyfikatorami,
na których mogliÊmy wyczytaç, ˝e sà redaktorami gazetki wydawanej przez Zespó∏ Szkó∏ nr 94.
UÊmiechni´ci, pogodni, okazujàcy przychylnoÊç, choç
troch´ za˝enowani i onieÊmieleni... Zatrzymywali poÊpiesznie idàcych przechodniów, przystawali przed
matkami, które spacerowa∏y ze swymi pociechami,
wchodzili do sklepów i biur. „Czy Pani ju˝ si´ dzisiaj
uÊmiecha∏a?” „Czy jest Pan dziÊ w dobrym nastroju?”
Zaskoczeni ludzie zazwyczaj nie od razu odpowiadali. Bo có˝ to za pytanie! Zimne, jesienne popo∏udnie,
mnóstwo spraw na g∏owie, a tu na przekór wszystkiemu ktoÊ pyta o uÊmiech, o radoÊç, o pogod´ ducha...
Tak, rzeczywiÊcie, ch∏ód wnika pod kurtk´, r´ce
kostniejà z zimna, ale dziÊ jest przecie˝ 21 listopada,
a to nie byle jaka data. W∏aÊnie na t´ chmurnà, mglistà por´ przypada Âwiatowy Dzieƒ ˚yczliwoÊci. M∏odzi adepci dziennikarstwa postanowili z tej w∏aÊnie
okazji mieszkaƒcom domów sàsiadujàcych ze szko∏à

ROZDAWAå ˚YCZLIWOÂå. Wr´czyli ponad
80 w∏asnor´cznie wykonanych kolorowych
pocztówek z ˝yczeniami. MogliÊmy z nich wyczytaç mi´dzy innymi:
„Choç listopad zimnem dmucha, ˝yczymy
pogody ducha! W goràcym DNIU ˚YCZLIWOÂCI, niechaj mi∏oÊç w sercach goÊci”.
„˚yczymy Ci Êmiechu du˝o, Czasem –
schronienia przed burzà, Zawsze – s∏onecznego lata, Teraz – serc ca∏ego Êwiata!”
„Tà jesiennà, smutnà porà ˝yczymy Ci
szcz´Êcia sporo, Niechaj dziÊ, w DNIU ˚YCZLIWOÂCI, uÊmiech w Twoich oczach goÊci”.
By∏y te˝ ˝yczenia dla dzieci, nawet tych najm∏odszych, ko∏ysanych w spacerowych wózeczkach
przez troskliwych rodziców:
„Niech Ci wiatr osuszy ∏ezki, b´dziesz zdrowy,
b´dziesz rzeÊki. Niech Ci promyk s∏oƒca s∏u˝y, kiedyÊ b´dziesz silny, du˝y!”
oraz:
„Przep´dê chmury smutku, ciesz si´, KRASNOLUDKU! Choç jesienna jest szaruga, dziÊ s∏oƒce do
CIEBIE mruga”.

˚yczenia podpisa∏a redakcja szkolnej gazetki
„Bia∏o na Czarnym”. Stanowià jà uczniowie, którzy
na co dzieƒ wykazujà wiele inwencji. Z zapa∏em piszà o wszystkim, co dzieje si´ nie tylko w szkole,
ale te˝ wokó∏ niej, w jej rejonie. Teraz z satysfakcjà,
w poczuciu spe∏nionej misji, mogà napisaç, ˝e
sprowadzili nad nasze ulice s∏oƒce i rozjaÊnili nam
niebo. Przechodnie, trzymajàc w d∏oniach kartki
z wierszykami, obdarowani ˝yczliwoÊcià, nieco
l˝ejszym krokiem powrócili do domów. Zmartwieƒ
jakby mniej, a nadziei wi´cej.
Krystyna Moczyd∏owska
nauczycielka

Wieczornica ku pami´ci Powstania Warszawskiego
W Gimnazjum 120 im. Noblistów Polskich sà
ju˝ tradycjà listopadowe wieczory patriotyczne.
W tym roku, 6 listopada, uczciliÊmy pami´ç
bohaterów Powstania Warszawskiego z racji
70 rocznicy wybuchu Powstania 1944 r.
Na uroczystà wieczornic´ zaprosiliÊmy panie: Mari´ Chojeckà, pseud. Kama, Wand´
Stawskà, pseud. Pàczek i Krystyn´ Batyckà,
które bra∏y udzia∏ w walkach powstaƒczych
i bardzo ciekawie opowiada∏y o bohaterskich
dniach Powstania.
WÊród zaproszonych goÊci byli równie˝:
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a – Pan Edward K∏os,
Dyrektor SP 171 – Pani Bogumi∏a Banasiak,
Dyrektor Miejskiego OÊrodka Kultury – Pan

Edward Kalisz, Pani Helena Kaêmierczak, Pani
Profesor Gra˝yna Dàbrowska, Pani Marzena
Krawczyƒska, rodzice, uczniowie i absolwenci.
M∏odzie˝ gimnazjalna zaprezentowa∏a program poetycki, przeplatany Êpiewem piosenek
i epizodami powstaƒczymi na podstawie „Pami´tników z Powstania Warszawskiego” Mirona Bia∏oszewskiego i „Kamieni na szaniec”
Aleksandra Kamiƒskiego.
Taniec wojenny i Êpiew harcerzy zakoƒczy∏
patriotyczny wieczór, który na d∏ugo zostanie
w pami´ci zaproszonych goÊci, nauczycieli,
gimnazjalistów i ich rodziców.
Jadwiga Ros∏oniec
REKL AMA

Warszawa-Weso∏a, ul. JEèDZIECKA 21 F, lok. 13
tel. sekretariat 22 401 05 00 (w godz. 1000–1800)
kom. 602 67 89 51 lub 509 980 390
przedszkolekubus@op.pl, www.przedszkolekubus.pl
Przedszkole za darmo przez ca∏y rok szkolny wraz z wy˝ywieniem i zaj´ciami dodatkowymi.
Realizujemy projekt unijny z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego dla dzieci, które nie uczestniczy∏y
w wychowaniu przedszkolnym, dla rodzin ˝yjàcych poni˝ej minimum socjalnego, dla opiekunów samotnie
wychowujàcych dzieci, dla dzieci z wadami postawy i problemami logopedycznymi.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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„Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddzia∏ach
pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów”
to has∏o

XXIII Fina∏u WOÂP,
na który tradycyjnie zapraszajà nauczyciele
i uczniowie Gimnazjum 119 w Warszawie.
Ulicznej kweÊcie towarzyszyç b´dzie impreza
w auli naszej szko∏y.
W niedziel´, 11 stycznia 2015 roku, czekamy na Paƒstwa w auli w godz. 16.00–20.00.

W programie:
• moderowane zabawy dla najm∏odszych
• popisy wokalne, instrumentalne i taneczne
uczniów Gimnazjum 119 i zaprzyjaênionych
szkó∏
• licytacja ofiarowanych dla WOÂP przedmiotów
i gad˝etów
• kiermasz bi˝uterii i r´kodzie∏a.

i wspania∏e ciasta, przygotowane przez m∏odzie˝, rodziców i nauczycieli.
Zapraszamy tak˝e do wspó∏pracy w zakresie
organizacji koncertu, kàcików kulinarnych, aukcji
i niespodzianek. O szczegó∏ach wydarzeƒ w dniu
XXIII Fina∏u poinformujemy na plakatach i ulotkach bli˝ej terminu imprezy. Zapraszamy do Gimnazjum 119 przy ulicy Klimatycznej 1.

Tradycyjnie ju˝ w ciàgu ca∏ego dnia b´dzie
dzia∏a∏a kawiarenka, a w niej kawa, herbata

Sztab WOÂP przy Gimnazjum 119
w Warszawie-Weso∏ej

Robusiowi artyÊci
Program wewnàtrzprzedszkolny pt. „Sztuka Malucha” realizowany w Niepublicznym Przedszkolu
„RobuÊ” co miesiàc pokazuje dzieciom ró˝norodnoÊç, jakà otacza nas Êwiat sztuki. W tym miesiàcu
mieliÊmy przyjemnoÊç prze˝yç fascynujàcà przygod´ z malarstwem.
Zaj´cia otwarte, których goÊciem by∏a absolwentka
Akademii Sztuk Pi´knych, da∏y dzieciom bardzo du˝o
radoÊci i satysfakcji. Robusiaki bardzo ch´tnie wys∏ucha∏y ciekawostek o miejscu pracy naszego goÊcia
– Teatrze Narodowym w Warszawie. Dowiedzia∏y si´,
jak wyglàda praca scenografa, jak powstajà sztuczne

kamienie, marmury, drzewa, auta do wielkich przedstawieƒ wystawianych na du˝ej scenie. Artystka podczas zaj´ç rysunku i malarstwa
przekaza∏a wiedz´ i umiej´tnoÊci, które
pomogà dzieciom w tworzeniu jeszcze
pi´kniejszych prac plastycznych.
Kolejnym krokiem by∏a nauka tworzenia rysunku. Dzi´ki przyst´pnym i praktycznym wskazówkom, zaczynajàc od
prostych form, dzieci mia∏y mo˝liwoÊç rozwijania swoich zdolnoÊci manualnych. Ka˝de dziecko
mog∏o samodzielnie zaprojektowaç w∏asny strój,
w jaki chcia∏oby si´ przebraç podczas wyst´pów realizowanych w Przedszkolu RobuÊ. Dzi´ki wspania∏ej

dzieci´cej wyobraêni powsta∏y przepi´kne dzie∏a, które teraz zdobià nasze przedszkole. Przedszkolaki
z niecierpliwoÊcià czekajà na kolejne zaj´cia.
mgr Beata Chalecka

REKL AMA

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

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

(22) 773 21 12; 518 662 799

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

Kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych:
w

Stomatologia zachowawcza
(m.in. bezwiertłowe metody leczenia)

w

Protetyka

w

Implantologia

w

Chirurgia stomatologiczna

w

Choroby przyzębia

w

Stomatologia estetyczna

w

Ortodoncja

w

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

Możliwość płatności kartą

www.klinikaelixir.pl
klinika@klinikaelixir.pl
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Ma∏a szko∏a, ale du˝o mo˝e
Z Dyrektorem Szko∏y Podstawowej nr 174 z oddzia∏ami integracyjnymi
Panem Paw∏em Krajewskim rozmawia Anna Ksi´˝opolska.
Witam Panie Dyrektorze, chcia∏abym porozmawiaç z Panem o Szkole Podstawowej nr
174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi, której jest
Pan Dyrektorem. Szko∏a jest ma∏a, nawet bardzo ma∏a.
Szko∏a rzeczywiÊcie jest ma∏a, ale jest to jej zaletà. Po pierwsze, ka˝dy nauczyciel, w∏àcznie ze mnà,
zna ka˝dego ucznia po imieniu. Po drugie, jesteÊmy
w stanie zauwa˝yç ka˝dy problem dziecka i odpowiednio reagowaç. Po trzecie, niewielkie rozmiary
szko∏y zapewniajà bezpieczeƒstwo uczniom. Dlatego uwa˝am, ˝e to, ˝e szko∏a jest ma∏a, to dobrze.
OczywiÊcie wià˝e si´ to z pewnymi problemami,
w g∏ównej mierze finansowymi. Znacznie ∏atwiej
jest zarzàdzaç szko∏a du˝à, z du˝ym bud˝etem.
Czy uczniowie to tylko dzieci z osiedla?
Jeszcze do niedawna do naszej szko∏y ucz´szcza∏y g∏ównie dzieci z Placu Wojska, w tej chwili mamy równie˝ uczniów z ca∏ej Weso∏ej, a nawet spoza dzielnicy. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e jesteÊmy jedynà szko∏à w dzielnicy z oddzia∏ami integracyjnymi,
dla dzieci z ró˝nymi problemami.
A czy du˝o jest dzieci z problemami edukacyjnymi?
Naprawd´ sporo, a ich liczba ciàgle roÊnie. Jest to
tendencja zauwa˝alna ogólnie w szko∏ach, ˝e dzieci
majàcych problemy systematycznie przybywa.
A jak wyglàda integracyjnoÊç na poziomie
klasy? Jakie kryteria musi spe∏niaç klasa, aby
by∏a klasà integracyjnà?
Zgodnie z przepisami w klasie integracyjnej nie
mo˝e byç wi´cej ni˝ 20 uczniów, a wÊród nich minimalnie 3, a maksymalnie 5 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kszta∏cenia specjalnego.
W zesz∏ym roku by∏y 3 klasy integracyjne, w tym
roku tylko jedna. Nie zmieni∏y si´ jednak problemy

dzieci, zmieni∏y si´ przepisy. Nie wszystkie orzeczenia dzieci pozwalajà na utworzenie klasy integracyjnej – wy∏àczono bowiem dzieci zagro˝one niedostosowaniem spo∏ecznym bàdê niedostosowane
spo∏ecznie. A takich dzieci te˝ mamy bardzo du˝o.
Dlatego te˝ w zesz∏ym roku musia∏em klas´ integracyjnà zamieniç na klas´ zwyk∏à, chocia˝ liczba dzieci z problemami nie zmniejszy∏a si´. Musia∏em te˝
zabraç z tej klasy drugiego nauczyciela.
Rozumiem, ˝e w klasie integracyjnej jest
dwóch nauczycieli?
Tak, jest nauczyciel prowadzàcy oraz nauczyciel
wspomagajàcy. Nauczyciel wspomagajàcy dobierany jest pod kàtem problemów i wymagaƒ dzieci,
ale najcz´Êciej jest to pedagog specjalny.
W chwili obecnej mamy tylko jednà klas´ integracyjnà, jest to klasa druga. Ale ju˝ w tej chwili zmieniamy arkusz organizacyjny, gdy˝ praktycznie od zaraz „zerówka” stanie si´ oddzia∏em integracyjnym.
Dlaczego zerówka nie by∏a takà klasà od
wrzeÊnia?
Problemem jest wydawanie orzeczeƒ, gdy˝ nie
ka˝da poradnia uprawniona jest do ich wydawania. Na przyk∏ad orzeczenie o dziecku niedowidzàcym nie mo˝e byç wydane przez naszà weso∏owskà
poradni´, ale przez specjalistycznà w tym zakresie
placówk´. A w tych placówkach czas oczekiwania
na wydanie orzeczenia jest d∏ugi. Dziecko z problemami ucz´szczajàce do naszej szko∏y otrzymuje
oczywiÊcie pomoc, ale za t´ pomoc p∏acimy z w∏asnych funduszy. Dopiero z chwilà otrzymania orzeczenia i utworzenia klasy integracyjnej otrzymujemy
na prowadzenie takiej klasy wi´ksze fundusze. Ale
zawsze doÊwiadczaliÊmy pomocy ze strony w∏adz
dzielnicy, która wyraênie wskazuje na pe∏nà akceptacj´ prowadzenia szko∏y z klasami integracyjnymi.

Wyjàtkowe lekcje angielskiego w Bu∏haku
Na poczàtku paêdziernika mieliÊmy ogromny zaszczyt goÊciç w Bu∏haku, jak co roku, studentów
z AIESEC-u. Jest to organizacja prowadzona przez
m∏odych ludzi interesujàcych si´ problemami otaczajàcego Êwiata, przywództwem oraz zarzàdzaniem.
Tym razem mogliÊmy bli˝ej poznaç mieszkank´
Serbii – Tamar´, Wenezuelczyka – Carlosa oraz Natie, która pochodzi z Kosowa. Ka˝da klasa mia∏a okazj´ sp´dziç z goÊçmi kilka godzin. W czasie pierwszych spotkaƒ dowiedzieliÊmy si´ wiele o ich miejscach zamieszkania, a opowieÊci by∏y wzbogacone
licznymi zdj´ciami. OczywiÊcie porozumiewaliÊmy si´
w j´zyku angielskim, co by∏o dobrà okazjà do spraw-

dzenia naszych umiej´tnoÊci i ich doskonalenia.
DyskutowaliÊmy tak˝e o problemach ˝ycia codziennego. PrzyjrzeliÊmy si´ edukacji dzieci z biednych cz´Êci Êwiata oraz walce ludzi o czystà, nadajàcà si´ do picia wod´. Jak si´ okaza∏o, wielu naszych
rówieÊników nie ma szansy na ucz´szczanie do szko∏y oraz zdobycie wykszta∏cenia. W miejscach, gdzie
mieszkajà, nie ma szkó∏ ani nauczycieli, którzy mogliby zajàç si´ ich edukacjà. Powa˝nym problemem jest
tak˝e brak funduszy na zakup podr´czników i podstawowych przyborów szkolnych, takich jak zeszyty,
d∏ugopisy czy o∏ówki. Poza tym ludzie z biedniejszych
rejonów Êwiata muszà na co dzieƒ zmagaç si´ z tak

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

www.geostar.waw.pl

Jakie plany na przysz∏oÊç?
ChcielibyÊmy si´ unowoczeÊniç. Prawdopodobnie
ju˝ od nast´pnego pó∏rocza wprowadzimy dziennik
elektroniczny. B´dzie to nie tylko u∏atwienie dla rodziców, ale te˝ dodatkowe narz´dzia pracy dla nauczycieli. Ka˝dy nauczyciel ma komputer, w ka˝dej klasie
znajduje si´ zestaw multimedialny. Prowadzimy ponadto rozmowy na temat rozbudowy sieci Wi-Fi.
Chcia∏bym te˝ w przysz∏ym roku pomyÊleç
o zmianach kadrowych wÊród nauczycieli. Nie
oznacza to jednak zwolnieƒ, ale raczej wprowadzenie osób, które wniosà coÊ nowego i Êwie˝ego.
To, ˝e mamy klasy integracyjne, nie oznacza, ˝e
zamykamy si´ na uczniów zdolnych. Mamy certyfikat „Wars i Sawa”, chcemy wspieraç takie dzieci.
Przygotowujemy, w oparciu o informacje zwrotne
od rodziców, ofert´ zaj´ç dodatkowych.
Wspólnie z Przedszkolem 259 planujemy na wiosn´ zorganizowaç konferencj´ poÊwi´conà integracji,
aby rodzicom przybli˝yç ten temat, aby nie obawiali
si´ integracji. Wiem bowiem, ˝e rodzice bojà si´ agresji ze strony dzieci z problemami, bojà si´ z∏ego wp∏ywu tych dzieci na ich w∏asne dzieci. Zamierzamy równie˝ zorganizowaç cykl spotkaƒ dla rodziców ze specjalistami, np. z Akademii Pedagogiki Specjalnej,
którzy od lat wspierajà integracj´ i dzia∏ajà na jej rzecz.
Zamierzamy tak˝e rozszerzyç naszà ofert´ edukacyjnà dla dzieci, mam tu na myÊli – oczywiÊcie
w miar´ mo˝liwoÊci – ofert´ j´zykowà i zaj´cia dla
dzieci szczególnie uzdolnionych.
Bardzo szerokie plany.
To prawda, musimy dzia∏aç i przekonywaç ludzi do
naszych dzia∏aƒ. W naszej szkole jest miejsce dla ka˝dego dziecka, ka˝demu staramy si´ pomóc. Z naszych
obserwacji wynika, ˝e kontakty z dzieçmi z problemami edukacyjnymi dajà pozosta∏ym dzieciom bardzo du˝o. Dzieci stajà si´ po prostu lepsze. Tak po prostu jest.
Korzystajàc z okazji, chcia∏bym ˝yczyç mieszkaƒcom naszej dzielnicy spokojnych, pe∏nych ciep∏a
i sp´dzonych w rodzinnej atmosferze Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia oraz szcz´Êliwego Nowego Roku.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
prozaicznymi problemami jak brak czystej wody. Najmniejsza kropla jest dla nich na wag´ z∏ota. Ka˝dego
dnia muszà pokonywaç wiele kilometrów, aby dotrzeç do studni i przynieÊç do domu wod´, która jest
niezb´dna do codziennego funkcjonowania.
Rozmowy ze studentami pozwoli∏y nam spojrzeç
na Êwiat z innej perspektywy. MyÊl´, ˝e wiele osób po
tych spotkaniach nie pozostanie oboj´tnymi na problemy innych ludzi i doceni to, ˝e mo˝e si´ bez przeszkód kszta∏ciç. Byç mo˝e niektórzy z nas zakr´cà kran
podczas mycia z´bów, gdy pomyÊlà, ˝e na drugiej pó∏kuli ludzie poÊwi´cajà 25% swojego dziennego czasu
na zdobywanie wody...
Natalia Machnacka
uczennica Pierwszego Gimnazjum
Autorskiego im. E. Bu∏haka

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

sypa∏y si´ strofy dyktowane wzruszonym sercem. To
tylko fragment, który oddaje atmosfer´ tamtych chwil:

30 paêdziernika 2014 roku spo∏ecznoÊç SP 353 prze˝ywa∏a bardzo znaczàcà
uroczystoÊç. Do grona ˝akowskiej rodziny
do∏àczy∏y nasze pierwszaki. Spotkanie
mia∏o bardzo przyjacielski i rodzinny charakter. Nie zabrak∏o podnios∏ych momentów, odÊpiewania hymnów, narodowego
i szkolnego. Ca∏oÊç rozpoczà∏ chodzony
– tradycyjny polski taniec na rozpocz´cie
wielkiej gali. By∏o uroczyste Êlubowanie
i pasowanie wielkim piórem na ucznia
klasy pierwszej. Starsi uczniowie przygotowali niespodziank´ – profesjonalny
wyst´p kabaretowy, którym zachwycili
zebranych. Nie b´dziemy marnowaç s∏ów. Najlepiej
oddajmy g∏os naszym goÊciom. To tylko niektóre
z wpisów do szkolnej kroniki:
„By∏am, widzia∏am, zapami´tam. Wzruszajàca uroczystoÊç” – Mama Oli, Beata JaÊkiewicz-P∏awska,
„Pi´kne Êlubowanie” – pan Marcin J´drzejewski,

„... Poloneza czas zaczàç! KiedyÊ Podkomorzy
Wziàwszy Zosi´ za r´k´ w taƒcu tym prym wodzi∏.
Dzisiaj pierwszoklasiÊci odÊwi´tnie ubrani,
Dostojnie, elegancko, ustawieni w pary
Wype∏niajà radoÊcià przeogromnà sal´,
Zachwycajàc chodzonym podkreÊlajà gal´.
I nie jeden co z boku cicho ∏zy prze∏yka,
Gotów by∏by wraz z dzieçmi w tym taƒcu pomykaç
Pomarzyç... ka˝dy mo˝e, a tu dyscyplina
– w ramy uj´ty program, ju˝ Êpiew si´ zaczyna.
I znowó˝ zaskoczenie, bo s∏ychaç anio∏y!
Czy˝bym by∏a w operze? Przecie˝ sz∏am do szko∏y...”.

„Pi´kna uroczystoÊç! Czekamy na kolejnych Kolumbów!” – Rodzice Hani Olszowy, „By∏o cudnie i ∏ezka
te˝ si´ w oku zakr´ci∏a” – Sebastian, tata Poli, „Podnios∏a uroczystoÊç!!! Gratulacje dla organizatorów i dzieci. Niespotykane...” – babcia Zuzi Tyszkiewicz. Pani
Doktor po powrocie do domu si´gn´∏a po pióro i po-

Do zapoznania si´ z ca∏ym utworem zapraszamy
na stron´ internetowà szko∏y. Nie k∏amià s∏owa
uczestników ceremonii Êlubowania i pasowania
uczniów. To by∏ jeden z najwspanialszych dni w historii naszej szko∏y.
Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz
dyrektor SP 353 im. Wielkich Odkrywców

Dwuj´zyczna Szko∏a Podstawowa nr 1
– wybory do Samorzàdu Szkolnego
Listopad tego roku to czas wyborów – ale nie
tylko do samorzàdów lokalnych. W Dwuj´zycznej Szkole Podstawowej nr 1 odby∏y si´
wybory do Samorzàdu Szkolnego!

Jak ka˝de wybory równie˝ te w naszej szkole mia∏y swoje kolejne etapy. Pierwsze zadanie, jakie stan´∏o przed uczniami, to zebranie odpowiedniej liczby
g∏osów – naklejek na „Listach poparcia kandydata”.
Na uczniów, którym uda∏o si´ spe∏niç to kryterium,
czeka∏o kolejne wyzwanie – przygotowanie plakatów wyborczych. By∏a to z jednej strony dobra zabawa, a z drugiej – ogromna praca oraz wykazanie si´
znajomoÊcià potrzeb Êrodowiska szkolnego, jak te˝
niecodziennà pomys∏owoÊcià podczas formu∏owania
hase∏ wyborczych. Kolejnym etapem – wymagajàcym wi´kszych pok∏adów odwagi – by∏o wystàpienie
kandydatów podczas wiecu wyborczego, kiedy to
mieli mo˝liwoÊç zaprezentowania programów wyborczych przed ca∏à spo∏ecznoÊcià szkolnà.
Kampania zakoƒczy∏a si´ wyborami, które odby∏y si´ w dniu 12 listopada. Komisja wyborcza z∏o˝ona z uczniów naszej szko∏y czuwa∏a nad porzàdkiem oddawania g∏osów. Ka˝dy z wyborców sk∏a-
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da∏ w∏asnor´czny podpis na liÊcie, aby na tej podstawie otrzymaç kart´ do g∏osowania z podobiznami oraz nazwiskami kandydatów. Przy stanowiskach do g∏osowania oddawano g∏os na wybranych uczniów, po czym wrzucano wype∏nionà kart´
do urny. Dzi´ki niezawodnej komisji oraz zdyscyplinowaniu uczniów wybory oraz liczenie g∏osów
przebieg∏y bez zak∏óceƒ.
Przewodniczàcym Samorzàdu Szkolnego zosta∏a
Iga z klasy 6. Pozostali cz∏onkowie to: Alicja – kl. 2,
Karolina – kl. 6, Kinga – kl. 3, Antoni – kl. 3, Tymoteusz – kl. 5, Patryk – kl. 1, Inga – kl. 4. SpoÊród

cz∏onków wybrano zast´pc´ przewodniczàcego, skarbnika i sekretarza.
Wybory zawsze wià˝à si´ z wielkimi
oczekiwaniami, nadziejami, a przede
wszystkim emocjami – zarówno kandydatów, jak i wyborców. Wszystko to
dzieje si´ niezale˝nie od ich wieku oraz doÊwiadczenia. Wybory do Samorzàdu Szkolnego w Dwuj´zycznej Szkole Podstawowej nr 1 dostarczy∏y
wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom wielu pozytywnych prze˝yç.
Samorzàdowi Szko∏y oraz jego opiekunowi –
p. Aleksandrze Filozof ˝yczymy owocnej realizacji pomys∏ów na rzecz naszych uczniów i szko∏y.
Agnieszka Nowicka
dyrektor DSP nr 1

Pasowanie na przedszkolaka
w Przedszkolu nr 259
Dzieƒ 21 paêdziernika by∏
szczególnym dniem dla dzieci,
które we wrzeÊniu po raz pierwszy przekroczy∏y próg przedszkola.
By∏ to wyjàtkowy moment zarówno dla maluszków, jak i ich rodziców. Dzieci pierwszy raz wystàpi∏y
w programie artystycznym przed
tak du˝à publicznoÊcià. Mali aktorzy Êpiewali piosenki, taƒczyli i recytowali wiersze. Po cz´Êci artystycznej nasze maluszki, sk∏adajàc
uroczyste Êlubowanie, obieca∏y
sumiennie wywiàzywaç si´ ze
swoich przedszkolnych obowiàzków. Âlubowanie z∏o˝yli tak˝e rodzice. Obiecali w nim mocno ko-

chaç swoje dzieci, pomagaç im
i wspieraç. Po ceremonii Êlubowania pani dyrektor Magdalena
Kraus uroczyÊcie pasowa∏a ka˝dego maluszka na przedszkolaka. Na pamiàtk´ tego wydarzenia ka˝dy przedszkolak otrzyma∏
dyplom oraz drobny upominek.
UroczystoÊç zakoƒczy∏a si´
wspólnym
pocz´stunkiem.
Przedszkolakom gratulujemy i ˝yczymy, aby czas sp´dzony w naszym przedszkolu przyniós∏ im
wiele radoÊci w gronie kolegów
oraz ciekawych doÊwiadczeƒ.
Aldona Kajkowska
Nr 164 / Grudzieƒ 2014
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PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

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

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

tel.

662 822 340

Wesoła-Zielona, ul. Brata Alberta róg ul. Warszawskiej

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

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej


Leczenie dorosłych i dzieci



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



Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

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

KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

SPRAWY SÑDOWE :

●

CYWILNE (SPADKI, ZASIEDZENIA, NIERUCHOMOÂCI)

●

RODZINNE , ROZWODY

●

ADMINISTRACYJNE

Tel. 22 745-55-00 (w godz. 1000–1700),
602-22-69-64, adw.konaszewska@wp.pl
www.kancelaria-konaszewska.waw.pl

Warszawa-Wesoła, Stara Miłosna

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Ciekawostki z Dwuj´zycznego Przedszkola abc
Jesienna pora w naszym przedszkolu obfitowa∏a
w bardzo ciekawe wydarzenia. Podczas realizacji cyklu „Spotkania z ciekawymi zawodami” odwiedzili
nas pilot wraz ze stewardesà, którzy opowiadali
o swojej pracy, budowie samolotu oraz o swoich
funkcjach na pok∏adzie. Zaprezentowane zosta∏y pasy bezpieczeƒstwa, maseczki tlenowe oraz kamizelki ratunkowe. Dzieci mia∏y okazj´ dotknàç wszystkiego oraz sprawdziç, jak dzia∏ajà te przedmioty.
Odwiedzi∏a nas tak˝e piel´gniarka instrumentariuszka, która równie˝ przybli˝y∏a dzieciom ten wa˝ny i bardzo odpowiedzialny zawód. Przypomnia∏a
te˝ dzieciom, jak wa˝ne jest odpowiednie dbanie
o zdrowie podczas jesiennej niepogody.
Mimo coraz krótszych dni nie opuszcza∏y nas humory. WybraliÊmy si´ wszyscy na wycieczk´ na Farm´ Dyƒ, gdzie ka˝de dziecko mog∏o zebraç swojà
w∏asnà dyni´ prosto z pola. Nast´pnie odby∏ si´ rodzinny konkurs na najpi´kniej ozdobionà dyni´.
Efekty przeros∏y nasze najÊmielsze oczekiwania. Bar-

dzo trudno by∏o wybraç najpi´kniejszà dyni´. Dzi´ki
zaanga˝owaniu rodziców i dzieci nasze przedszkole
w halloweenowy wieczór wyglàda∏o przepi´knie,
oÊwietlone tymi warzywnymi lampionami.
Nasze przedszkole odwiedzi∏y równie˝ maluszki
z zaprzyjaênionego ˝∏obka. Uczestniczy∏y one w zaj´ciach z cyklu „Sensoryka dla Smyka”, przewidzianych
dla najm∏odszych uczestników naszego Baby Active
Clubu. Mia∏y one okazj´ poznaç, jak wyglàda dynia
z zewnàtrz i wewnàtrz, w∏asnor´cznie sprawdziç, czy
to warzywo p∏ywa, czy tonie, oraz utworzyç pomaraƒczowy kolor z ˝ó∏tego i czerwonego klajstru.
Listopadowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci by∏o okazjà
do rozmów o patriotyzmie. Ka˝de dziecko wykona∏o
swój kotylion i z piosenkà „Przybyli u∏ani pod okienko” w radosny sposób obchodziliÊmy to wyjàtkowe
dla nas Êwi´to.
Pozdrawiamy serdecznie
z Dwuj´zycznego Przedszkola abc
mgr Anna Sadomska

Serdecznie zapraszamy
Rodziców, Absolwentów i wszystkich
Mieszkaƒców Weso∏ej na

„Âwiàteczny koncert
pieÊni polskich,
ukraiƒskich, bia∏oruskich,
rosyjskich i serbskich”
w wykonaniu absolwenta naszej
szko∏y – Paw∏a Szmytkowskiego
i jego przyjació∏
z LOim. T. Czackiego.
Koncert odb´dzie si´

15 grudnia 2014 roku
o godzinie 19.00
w auli Gimnazjum 119
przy ulicy Klimatycznej 1.
Nauczyciele i uczniowie
Gim. 119 w Warszawie

Bu∏hak z wizytà we w∏oskiej szkole
Toskania – malowniczy region o zró˝nicowanym
krajobrazie, gdzie góry pokryte sà lasami iglastymi,
w dolinach znajdujà si´ pi´kne zabytkowe miasta,
a na wzgórzach gaje oliwne oraz malutkie urocze

miejscowoÊci. To miejsce, gdzie ka˝dy mo˝e odnaleêç to, co dla niego stanowi wartoÊç, co sprawia,
˝e zaczyna w inny sposób patrzeç na Êwiat. Mi∏oÊnicy sztuki mogà zachwycaç si´ przepi´knà architekturà Florencji, miasta, które zosta∏o za∏o˝one
przez Etrusków, zburzone przez Sull´ i odbudowa-

ne przez Juliusza Cezara, w którym swoje najlepsze
dzie∏a stworzyli Leonardo da Vinci oraz Micha∏
Anio∏. W mieÊcie znajduje si´ s∏ynna katedra Santa
Maria del Fiore z najwi´kszà na Êwiecie ceglanà kopu∏à oraz Baptysterium Êw. Jana ze s∏ynnymi p∏askorzeêbami uznanymi za dzie∏a
wczesnego Renesansu. Siena to kolejne
ciekawe miejsce, która warto odwiedziç,
b´dàc w Toskanii. Miasto ma charakter
Êredniowieczny, jego centralnym punktem
jest Piazza del Campo – plac, który ma
kszta∏t muszli, gdzie dwa razy w roku odbywajà si´ s∏ynne wyÊcigi Palio.
Dla tych, którzy uwielbiajà przebywaç blisko przyrody, wspania∏ym miejscem oka˝e
si´ ma∏a miejscowoÊç Castelnuovo Berardenga po∏o˝ona kilkanaÊcie kilometrów od Sieny. W tej uroczej
mieÊcinie uczniowie Bu∏haka w ramach projektu Comenius realizowanego w szkole sp´dzili kilka dni, doskonalàc swoje umiej´tnoÊci j´zykowe, poznajàc w∏oskà kultur´, rozkoszujàc si´ smakami w∏oskiej kuchni

Bli˝ej Afryki
Uczniowie klasy 1c i 3a z SP 171, realizujàc zadania programu Comenius „Dzieci´ce oczy, dzieci´ce serca”, starajà si´
w tym roku dowiedzieç jak najwi´cej o ˝yciu dzieci w Afryce.
Na poczàtku paêdziernika na par´ chwil
„przenieÊliÊmy si´” wi´c do Afryki, a raczej
do Muzeum Etnograficznego w Warszawie, które zorganizowa∏o spektakl muzyczny afrykaƒskiej grupy tanecznej ART
GIBAMI. Wszyscy Êwietnie si´ bawiliÊmy w rytm
b´bnów i balafonu. Dzieci gra∏y i taƒczy∏y razem
z muzykami, a nawet Êpiewa∏y w ich rodzimym j´zyku – susu.
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A w ostatni piàtek paêdziernika powitaliÊmy
w szkole niezwyk∏ego goÊcia. Odwiedzi∏a nas siostra
Ancilla, która sp´dzi∏a 10 lat na misji w Mozambiku.
Opowiedzia∏a nam o codziennych trudach ˝ycia

oraz podziwiajàc charakterystyczne dla
tego regionu strzeliste cyprysy. W∏oska
szko∏a jest bardzo podobna do szko∏y
polskiej. Pierwszy etap edukacyjny obejmuje szko∏´
podstawowà (scuola primaria) i gimnazjum (scuola
secondaria), natomiast drugi etap edukacyjny obejmuje szko∏´ Êrednià pierwszego stopnia (scuola secondaria di primo grado) oraz szko∏´ Êrednià drugiego stopnia (scuola secondaria di secondo grado). Co
ciekawe, rok szkolny rozpoczyna si´ w po∏owie wrzeÊnia i koƒczy w po∏owie czerwca, a wi´c trwa tylko 9
miesi´cy. Uczniowie i nauczyciele tworzà w tych szko∏ach wspólnot´, realizujàc wszystkie przedsi´wzi´cia
z uÊmiechem na twarzy, jednoczeÊnie obdarzajàc si´
wzajemnym szacunkiem i ˝yczliwoÊcià, co widaç nawet na szkolnych korytarzach.
Nasi uczniowie mieli okazj´ prze˝yç niezwyk∏à
przygod´, gdy˝ mieszkajàc u w∏oskich rodzin, musieli wykazaç si´ du˝à odwagà i otwartoÊcià. Dzielnie stawili czo∏a wyzwaniu, nawiàzali kontakt z innymi dzieçmi, pos∏ugujàc si´ j´zykiem angielskim
i francuskim. Zawiàza∏y si´ przyjaênie, które z pewnoÊcià b´dà trwa∏y d∏ugi czas.
Justyna Gàska
w Afryce – o braku wody i jedzenia, malarycznym klimacie, zagro˝eniach dla ludzi. ZobaczyliÊmy przedmioty codziennego u˝ytku, a dzieci mog∏y nawet przymierzyç szaty i ozdoby. ObejrzeliÊmy równie˝ zdj´cia ukazujàce ogromnà bied´. Dzieci dowiedzia∏y si´, ˝e
jedyne zabawki afrykaƒskich maluchów to te, które
zrobià im w∏asnor´cznie doroÊli. Najbardziej interesowa∏o naszych uczniów, do jakiej szko∏y chodzà dzieci
w Mozambiku i czego si´ uczà. Byli zaskoczeni, dowiadujàc si´, jak bardzo ich ˝ycie ró˝ni si´ od naszego.
Siostra Ancilla powiedzia∏a nam, ˝e mimo przeciwnoÊci losu ludzie tam sà niezwykle radoÊni, bardzo rodzinni i potrafià cieszyç si´ drobiazgami,
o czym my cz´sto zapominamy.
Renata Abramczuk
Ma∏gorzata Rysak
Nr 164 / Grudzieƒ 2014
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OG¸OSZENIA DROBNE

Us∏ugi hydrauliczne

Uproszczenie zasad publikacji og∏oszeƒ drobnych

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

W zwiàzku z licznymi wàtpliwoÊciami Czytelników postanowiliÊmy uproÊciç zasady zamieszczania og∏oszeƒ drobnych. Od 1 stycznia 2015 r. (czyli od styczniowego numeru WS) na naszych ∏amach b´dzie mo˝na zamieÊciç wy∏àcznie dwa
typy og∏oszeƒ drobnych (bez wzgl´du na ich treÊç):
- og∏oszenie tekstowe o obj´toÊci do 20 wyrazów – p∏atne 16 z∏ (brutto),
- og∏oszenie w ramce 43 x 20 mm – p∏atne 43,05 z∏ (brutto).
Zamówienia mo˝na dokonaç do 20 dnia poprzedniego miesiàca pod numerem
tel. 22 810 26 04 lub adresem e-mail: drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl.

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

REMONTY, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie
glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie
(r´czne i agregatem malarskim), sucha
zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy – tel: 503-759-763.
3
◗ Szukam pracy – sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje. Tel. 507 542 645.
◗ Szukam pracy – umyj´ okna, sprzàtn´ w domu tel. 505 278 114
◗ Szukam pracy – zaopiekuj´ si´ jako piel´gniarka dzieçmi i doros∏ymi w domu tel. 793 456 990
◗ Szukam pracy – umyj´ okna w domach prywatnych
500895836
◗ Szukam pracy – zgrabi´ liÊcie, odÊnie˝´ przed posesjà tel. 505
278 114
◗ 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.
◗ Ksi´gowa 39 lat z uprawnieniami MF, podejmie prac´ w ksi´gowoÊci lub na zlecenie poprowadzi pe∏nà ksi´gowoÊç, Kpir,
wynagrodzenia w siedzibie firmy bàdê odbiór dokumentów.
882 341 728

◗ Piel´gniarka dyplomowana – 20 lat pracy w s∏u˝bie zdrowia,
10 lat w szpitalu pediatrycznym – zaopiekuje si´ Twoim dzieckiem. tel. 793 456 990
◗ Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pogodnej poszukuj´ osoby
sumiennej i pracowitej do sprzàtania klatek schodowych i terenu zielonego. Kontakt tel. na numer: 608-053-676.
◗ Uczciwa Ukrainka 32 lat szuka pracy: sprzàtanie, prasowanie,
mycie okien. Referencje. Tel. 880 096 769
◗ Szukam pracy: sprzàtanie, prasowanie lub sprzàtanie biur po
poludniowych godzinach. Tel. 888 516 189
◗ Podejm´ prac´ w przedszkolu lub ˝∏obku o charakterze pomocy nauczyciela 536602245
◗ Przyjm´ sprzàtanie, prasowanie, mycie okien, raz lub dwa razy
w tygodniu. Posiadam d∏ugoletnie referencje. tel. 603-995-507
◗ Szukam pracy – sprzàtanie 517 552 112
◗ Hydraulik- elektryk – glazurnik – posiadam te˝ inne umiej´tnoÊci techniczne – poszukuj´ pracy – zlecenia na remont
mieszkania, domu lub innego pomieszczenia. Mogà to byç te˝
drobne prace. W-wa tel. 537 047 887
◗ Szukam pracy, sprzàtanie, prasowanie. Jestem powa˝nà i kulturalnà kobietà tel. 880 692 465

J¢ZYK POLSKI
matura, egzaminy, zaleg∏oÊci

NAUCZ¢ KA˚DEGO!
tel. 22 773 40 87

224A

◗ Ukrainka szuka pracy jako opiekunka nad starszymi osobami.
Prosz´ dzwoniç po 17: 00 tel. 888 717 615
◗ Kobieta szuka pracy jako opieka, pomoc dla osoby starszej, gotowanie, sprzàtanie. tel. 886 385 511
◗ Sprzedam u˝ywane narty dla dziecka Rossignol 100 cm i buty
Nordica wk∏adka 20 cm. Cena 120z∏. tel 530 441 596
◗ Sprzedam torb´ damskà nowà marki Monnari. Kolor be˝owo-czarny. Bardzo elgancka i pojemna. 250 z∏. tel. 608 641 885
◗ Szukam p∏yt winylowych z muzykà rozrywkowà i powa˝nà poczàwszy od lat 60-tych do teraz. Mój nr tel: 512 937 682

MEBLE NA WYMIAR

◗ Sprzedam dzia∏k´ 321 m2 z domem 164 m2 naro˝na, zagospodarowana, ogrodzona, wszystkie media. Wo∏omin ko∏o W-wy.
tel. 608 574 622.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w cz´Êciach lub w ca∏oÊci 3000
m2 w Wo∏ominie – podzielona z warunkami zabudowy, media
w ulicy. BezpoÊrednio. tel. 608 574 622
◗ Sprzedam lub zamieni´ dzia∏k´ budowlanà z warunkami zabudowy za mieszkanie w bloku w Zàbkach lub W-wie tel. 608 574 622
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà z warunkami zabudowy we wsi
Wola Cygowska, we wsi PoÊwi´tne, (gmina PoÊwi´tne) tel.
608 574 622.

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

Tel. 660-769-211
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◗ Tanio sprzedam suszark´ Whirlpool, grzejnik HZ-51OE, amerykaƒski sejf ognioodporny Honeywell, drukark´ laserowà HP
1100 i ∏ó˝ko jednoosobowe (amerykaƒskie), tel. 22 610 78 83
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek,
Weso∏a. tel 503 812 131.
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni, pi∏y tarczowe, szelak tanio
sprzedam, tel 22 615-30-60.
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki, bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257.
◗ Kupi´ Chiƒskie znaczki pocztowe, przesy∏ki pocztowe z Chin
i Korei Pó∏nocnej, stare koperty listów, stare widokówki i karty pocztowe z Polski i krajów sàsiadujàcych, tel. 602 511 582
◗ Sprzedam pieluchy jednorazowe rozm. M, 12 opakowaƒ po
30 sztuk firma SENI bardziej ch∏onne tel. 692 203 353.
◗ Sprzedam aparat foto Zenit 12 XP z obiektywem Helios 44m i drugim JU-9 oraz starà Minolt´-Autopak 430 Ex tel. 605 360 935
◗ Sprzedam ksià˝ki: Geografia Âwiata 5 tom. z 1965 r. po 10
z∏/tom. 400 Lat Poczty Polskiej z 1958 r., dwie powieÊci z 1887
i 1889 r., Dzie∏a Kochanowskiego z 1864 r. i Tygodnik Ilustrowany z 1927 r. tel. 605 360 935
◗ Do sprzedania wózek dla dwojaczków, kolor czerwony, w komplecie spacerówki + 2 foteliki samochodowe tel. 516 390 664

US¸UGI KRAWIECKIE

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

KUPI¢ DZIA¸K¢
503 403 447

Tel. 601 262 086.

• EWA NIERUCHOMOÂCI •

WESO¸A, Trakt Brzeski 68 (parter)
tel. 609-711-754, pon.-pt. 9-17, sob. 9-13

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

HYDRAULIK

8

Z¸OTA RÑCZKA

WYCINANIE I PODCINANIE
DRZEW, USŁUGI OGRODOWE

SZKOLENIE PSÓW DOGadajcie si´
w Starej Mi∏oÊnie. Szkolenia grupowe,
indywidualne, wyprowadzanie psów.
Agnieszka Kaniewska, tel. 501 379 779.
29

DORABIANIE KLUCZY
mieszkaniowych i samochodowych

ul. Trakt Brzeski 73 (bud. Biedronki)
czynne: wt-pt 1200-1900, sob 1000-1400
48

J¢ZYK ROSYJSKI
skutecznie, sympatycznie
u lektora i t∏umacza
tel. 504 69 79 18
224B

ECO MYJNIA
z dojazdem do klienta

Czyszczenie i dezynfekcja parà wodnà.
Wysoka jakoÊç mycia pojazdów, autokosmetyka,
pranie tapicerki, dywanów, wyk∏adzin, kanap.
Tel. 507 466 646

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Tel. 503-759-762

214

Profesjonalne pranie dywanów,
zas∏on, tapicerki meblowej oraz
bezpy∏owe trzepanie maszynà
KIRBY. Czas schni´cia 1,5 h.
Tel. 606-752-724.
27
◗ Poszukuj´ do wynaj´cia du˝ego domu w Starej Mi∏osnej, min.
8–9 pokoi tel. 22 773 17 86, 502 866 725
◗ AGENCJA OCHRONY JUWENTUS stanowisko: PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH do aktywnej sprzeda˝y us∏ug systemów
alarmowych Miejsca pracy: Miƒsk Mazowiecki, Praga, Otwock
itp. Wymagane: DoÊwiadczenie w sprzeda˝y, prawo jazdy
i w∏asny samochód (rycza∏t) Oferujemy: atrakcyjne warunki zatrudnienia (podstawa 2 500 z∏/ netto + system prowizyjny)
Dokumenty aplikacyjne prosimy kierowaç na adres E-mail:
b.bagazja@juwentus.pl

US¸UGI OGRODNICZE,
PORZÑDKOWE,
MALOWANIE itp.
- POSIADAM REFERENCJE -

507 097 028

– Magister italianistyki UW
i studentka lingwistyki stosowanej
pomo˝e w nauce, zarówno od
podstaw, jak i jako wsparcie dla
nauki w szkole. Tel. 501 53 68 38.

M O N TA ˚ :
■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■
■

anteny TV i SAT
domofony

www.anteny-kamery.pl
tel. 663-677-701

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

85

tel. 513 148 238

tel.: 692 905 352

160

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE
tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl

68

JESIENNE PRACE
PORZĄDKOWE, GRABIENIE

www.dogadajciesie.pl

– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

Ma∏e grupy, wysoka skutecznoÊç,
du˝e doÊwiadczenie.

W¸OSKI, ANGIELSKI

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

228

503 150 991

22
1

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

230

POPRAWKI, PRZERÓBKI • SZYCIE NA MIAR¢
FIRANY, ZAS¸ONY, OBRUSY • PRZESZYCIA
KALETNICTWO • WYPRZEDA˚ BIUSTONOSZY

KURSY MATURALNE
Z MATEMATYKI !!!!

21
5

◗ Dyspozycyjna mama ch´tnie zaopiekuje si´ dzieckiem, mo˝liwoÊç
opieki na godziny, równie˝ u siebie w domu tel. 516262825
◗ Ukrainka (lat 52) podejmie si´ ca∏odziennej opieki nad starszà
osobà w Wawrze lub okolicy. tel: 886-747-718
◗ 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.

222

Redakcja

◗ Sprzedam dzia∏k´ 2200 m2 z domem z bali 70 m2 (do remontu) w Êrodku wsi 98 km od W-wy (za Rykami) 69 tys. z∏.
W-wa, tel. 537 047 887
◗ Stare prospekty samochodów i motocykli kupi´ tel. 600 817 479.
◗ Sprzedam przyczep´ kempingowà 1950 z∏, zgrzewark´ do
rur hydraulicznych nowà 135 z∏, piec gazowy c.o. 695 z∏,
wiertark´ udarowà Bosch 295 z∏, no˝yce elektryczne do
blachy 295 z∏, listwy grzejne 59 z∏. W-wa tel. 537 047 887

196

DACHY
SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

17
4

Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).

◗ Sprzedam fotel rozk∏adany jednoosobowy, kolor bràzowy, stan
bardzo dobry cena 350z∏. Tel. 518-051-567
◗ Sprzedam sof´ i 2 fotele skórzane czarne 600282724
◗ Sprzedam telewizor 14 cali LG-tanio, stan bdb, tel: 781 496 613
◗ Sprzedam obraz olejny-pejza˝ lasu w poz∏acanych ramach, wymiary: 44x75 – kopia Ivana Szyszkina-tanio: tel: 781 496 613
◗ Encyklopedia Powszecha PWN 4 tomy – stan idealny, wydanie
1983 r oraz s∏ownik j´zyka polskiego 3 tomy, s∏ownik ortograficzny i poprawnej polszczyzny – stan bdb – tanio! – tel: 607 746 416
◗ Sprzedam s∏ownik 2 tomy niemiecko-polski, tanio! 781 496 613
◗ Sprzedam 2 szafki do ∏azienki, bia∏e – jedna pod umywalk´,
druga wolnostojàca naro˝na – tanio!, tel: 781 496 613
◗ Sprzedam 3 komody sosna ciemne, drewniane styl w∏oski, walizk´ granatowà na kó∏kach, stan bdb, oraz atlasy geograficzne. Tanio! tel: 781 496 613
◗ Sprzedam tanio zamra˝ark´, tel. 798 266 991

DZIA¸K¢ SPRZEDAM
503 403 447

229

• EWA NIERUCHOMOÂCI •
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WESO¸A

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

Sklep firmowy FHU POLNAFT MOTO-SKLEP
zaprasza na PROMOCYJNÑ AKCJ¢ ZIMOWÑ
Oferujemy:
• OLEJE SILNIKOWE I PRZEMYSŁOWE
NAJNI˚SZE CENY
KONFEKCJONOWANE LUZEM
W OKOLICY
ORAZ SMARY PODSTAWOWE
Program
I SPECJALISTYCZNE,
lojalnoÊciowy dla klientów
• CZĘŚCI, AKUMULATORY, AKCESORIA,
CENY SPECJALNE
KOSMETYKI SAMOCHODOWE ,
DLA WARSZTATÓW
• FILTRY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH,
Promocja:
CIĘŻAROWYCH I MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
koncentrat do chłodnic-70 – 8 zł brutto
• ZIMOWE PŁYNY EKSPLOATACYJNE
olej półsyntetyczny 10w40 4L – 38 zł brutto
DO CHŁODNIC I SPRYSKIWACZY,
• NAFTY, BENZYNY I ACETON,
FARBY CHLOROKAUCZUKOWE
I ROZCIEŃCZALNIKI NITRO
• ŚRODKI HIGIENY BHP,
DOZOWNIKI, PASTY DO RĄK,
UBRANIA ITD.,
• CZYŚCIWA, PAPIERY, STRETCH
• KOSIARKI, ODŚNIEŻARKI,
SPRĘŻARKI I AKCESORIA
PNEUMATYCZNE

WARSZAWA WESOŁA, Wspólna 47
tel.: 605 416 983, 605 416 963, biuro@polnaft.pl

www.polnaft.pl
28

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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WESO¸A

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
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