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W E S O ¸A

w Warszawskim Programie
Edukacji Kulturalnej
Podczas gali fina∏owej w Muzeum Historii ˚ydów Polskich Polin wr´czono Warszawskie Nagrody Edukacji Kulturalnej.
Celem konkursu jest promowanie ciekawych
i oryginalnych dzia∏aƒ w dziedzinie edukacji kulturalnej, a tak˝e rekomendowanie najlepszych pro-

Gim. 120 – zwyci´zcy w kategorii gimnazjów

78 projektów zg∏oszonych do Konkursu zakwalifikowa∏ 34 projekty do
dalszego post´powania konkursowego. Kapitu∏a dokona∏a te˝ wyboru laureatów V edycji Konkursu oraz
podzia∏u przeznaczonych na nagrody w roku 2014 Êrodków finansowych w wysokoÊci 60 000 z∏.
Nagrody i wyró˝nienia przyznano
SP 353 z nagrodà wraz z dyrektorem Biura Edukacji M. Sielatyckim
w 8 kategoriach 25 projektom,
i dyrektorem Biura Kultury T. Janowskim-Thunem
z czego dzielnica Weso∏a zdoby∏a a˝
trzy, w tym dwie bardzo presti˝owe:
jektów, jako dobrych praktyk. Projekty mog∏y
■ w kategorii projektów zrealizowanych przez
zg∏aszaç m.in. instytucje kultury, placówki oÊwiaszko∏y podstawowe:
towe, organizacje pozarzàdowe, które dzia∏ajà na
terenie m.st. Warszawy.
I nagrod´ w wysokoÊci 4000 z∏ – dla projektu „AuWczeÊniej, na posiedzeniu, Kapitu∏a Nagrody
diobook – Nasza mama czarodziejka” otrzyma∏a
m.st. Warszawy zapozna∏a si´ z werdyktem ZespoSzko∏a Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkryw∏u Koordynatorów Dzielnicowych, który spoÊród
ców, autorem projektu jest Tomasz Piotrowski;

■

w grupie projektów zrealizowanych przez gimnazja:
I nagrod´ w wysokoÊci 4000 z∏ – dla projektu
„Oskarki w 120-tce” otrzyma∏o Gimnazjum nr
120 im. Noblistów Polskich, autorkà projektu
jest Marta Kwiatkowska;
wyró˝nienie – dla projektu „Rok Oskara Kolberga – przystanek Weso∏a 2014” otrzyma∏o Gimnazjum nr 119 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego,
autorkà projektu jest Izabela Nowacka.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy
i ˝yczymy dalszych sukcesów!
WiadomoÊci Sàsiedzkie
(w oparciu o materia∏ Biuletynu Informacyjnego
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy)

NASZ PATRONAT

OBCHODY PODWÓRKOWEJ GWIAZDKI 2014
Grudzieƒ up∏ynà∏ w Warszawie pod znakiem sàsiedzkich spotkaƒ. W ramach akcji „Podwórkowa Gwiazdka” Êwi´towa∏o a˝ 47 punktów sàsiedzkich!
Podczas tej edycji do akcji w∏àczy∏o si´
wiele nieformalnych grup aktywnych
mieszkaƒców, organizacji pozarzàdowych, bibliotek, domów kultury oraz lokalnych kawiarni.
G∏ównym celem inicjatywy by∏o wspólne
tworzenie przyjaznej przestrzeni rozmowy

i spotkania, w oparciu o tak zwane lokalne zasoby.
Organizatorzy i zaanga˝owani sàsiedzi dowiedli,
˝e do zorganizowania sàsiedzkiego spotkania niepotrzebny jest wysoki bud˝et ani sponsorzy.
W ca∏ej stolicy rozbrzmiewa∏y radosne dêwi´ki
tradycyjnych polskich kol´d, które zaÊpiewane
z sàsiadami nabra∏y nowego znaczenia. Mieszkaƒcy wspólnie ubierali Êwiàteczne drzewka oraz
dzielili si´ przygotowanymi potrawami i ˝yczeniami. Wielu sàsiadów przebra∏o si´ za Âwi´tego Miko∏aja, by daç radoÊç najm∏odszym. Atmosfery ra-

dosnej, mi´dzypokoleniowej integracji nie popsu∏a nawet deszczowa pogoda.
Co wi´cej, w ramach „Podwórkowej Gwiazdki”
mia∏y miejsce równie˝ sàsiedzkie inicjatywy dobroczynne, takie jak zbiórki darów dla potrzebujàcych.
Jest to dowód na to, ˝e coraz cz´Êciej obiektem naszych zainteresowaƒ staje si´ drugi cz∏owiek.
Wszystkim mieszkaƒcom Warszawy ˝yczymy
wielu pomys∏ów na inicjatywy sàsiedzkie w Nowym Roku.
Zespó∏ Q-Ruchu Sàsiedzkiego
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To jest miejsce na

TWOJÑ REKLAM¢!
Informacje o zasadach reklamowania w „WiadomoÊciach
Sàsiedzkich Weso∏a” mo˝na uzyskaç pod adresem

reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub u naszego przedstawiciela handlowego:

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

Ostatnie 2 mieszkania

Dostępne mieszkania
(stan deweloperski):

ul. Motylkowa 11, Warszawa-Międzylesie 97 m2 – 565 tys. PLN
Rezerwując już dziś, możesz dostać 5% rabatu

tel.: 505 283 785, e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl, www.ulicamotylkowa.pl
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2

1 szt.

Mleko Łaciate UHT
2% i 3,2%
1l
Grajewo/Mlekpol

99

3

1 szt.

Promocja obowiązuje do końca stycznia 2015 r.

38

99

2

9

1 szt.

Coca Cola

Sos Łowicz
słodko-kwaśny,
spaghetti

Masło
Mlemix
Zambrowskie

520 ml
Agros Nova

200 g
Mlekpol

39

2

Serek
waniliowy
Rolmlecz
200 g
Mlekpol

16

9

1 szt.

Zupa Hortex
Jarzynowa, Wiosenna,
Jarzynowo-Zimowa

1,5 l
Coca Cola

450 g
Hortex

1 szt.

16

9

89

1 szt.

89

3

1 szt.

9

1 szt.

1 szt.

Syrop Paola malinowy

Napój Kubuś Play
różne smaki

Bombonierka Raﬀaello

430 ml
Hoop

400 ml
Maspex

150 g
Ferrero
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www.B-DENTAL.com.pl

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

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Zapraszamy na konsultacje ortodontyczne
w dniu 18.02.2015 i 18.03.2015

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

1

WESO¸A

Z prac Rady Dzielnicy
Ju˝ po wyborach – i nowa Rada Dzielnicy ostro
rozpocz´∏a swojà prac´.
Grudzieƒ, mimo ˝e to
okres przedÊwiàteczny,
by∏ dla radnych doÊç pracowity. Pierwsza sesja,
zwo∏ana przez Prezydenta m.st. Warszawy, odby∏a
si´ 5 grudnia. Rozpoczà∏ jà tzw. radny senior
(czyli najstarszy radny obecnej kadencji), a by∏
nim p. Mieczys∏aw O∏dziej. Rozpocz´∏a si´ od
Êlubowania radnych. Nast´pnie odby∏y si´
wybory przewodniczàcego Rady. Radni Prawa
i SprawiedliwoÊci zg∏osili na t´ funkcj´ p. Miros∏awa Macià˝ka, radni PO i Weso∏ej 2014
– mojà kandydatur´. W przeprowadzonym
g∏osowaniu p. Miros∏aw Macià˝ek otrzyma∏
7 g∏osów poparcia, moja kandydatura 14 g∏osów, w wyniku czego po raz kolejny przypad∏
mi zaszczyt i obowiàzek organizowania pracy
i prowadzenia sesji naszej Rady.
Nast´pnie odby∏a si´ krótka przerwa poÊwi´cona na ukonstytuowanie si´ klubów radnych. B´dzie ich w tej kadencji trzy:
– liczàcy 9 radnych klub Platformy Obywatelskiej – przewodniczàcy klubu p. Ryszard
Brzezik,
– liczàcy 7 radnych klub Prawa i SprawiedliwoÊci – przewodniczàca klubu p. Krystyna
Szyszko,
– liczàcy 3 radnych klub Weso∏ej 2014 – przewodniczàcy klubu p. Krzysztof Kacprzak.
Dwie radne ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
nie mog∏y powo∏aç swojego klubu, gdy˝ zgod-

nie ze statutem dzielnicy
wymagana do tego jest
minimum trójka radnych,
zostanà wi´c radnymi niezrzeszonymi.
Po przerwie, zgodnie z propozycjà, aby ka˝dy klub radnych mia∏ w Prezydium Rady jednego wiceprzewodniczàcego, na te funkcje zostali wybrani: Lidia Cybulska-Przes∏aw z PO,
Ma∏gorzata Zaremba z PiS oraz Stefan S∏owikowski z Weso∏ej 2014. Warto zauwa˝yç, ˝e
w tych pierwszych g∏osowaniach (z wyjàtkiem
wyboru p. Stefana S∏owikowskiego) panowa∏a
doÊç niekonfrontacyjna atmosfera i kandydaci
otrzymywali sporo wi´cej g∏osów, ni˝ wynika∏oby z liczebnoÊci zg∏aszajàcych ich ugrupowaƒ.
Kolejna sesja zosta∏a zwo∏ana na wniosek
radnych PO i Weso∏ej 2014 na dzieƒ 11 grudnia. By∏a poÊwi´cona wyborowi Zarzàdu
Dzielnicy. Na funkcj´ burmistrza dzielnicy zosta∏ zg∏oszony tylko jeden kandydat – dotychczasowy burmistrz naszej dzielnicy p. Edward
K∏os. W g∏osowaniu znów da∏a o sobie znaç
du˝a koncyliacyjnoÊç nowej Rady, bowiem
w g∏osowaniu zyska∏ on poparcie nie tylko koalicji, ale te˝ sporej cz´Êci opozycji. Nast´pnie
na wniosek p. Edwarda K∏osa na funkcj´ jego
zast´pców zostali zg∏oszeni i wybrani (znów
przy poparciu lub choçby wstrzymaniu si´ od
g∏osów cz´Êci opozycji) jego dotychczasowi
zast´pcy – p. Marian Mahor (odpowiedzialny
za szeroko rozumiane sprawy spo∏eczne) oraz
p. Krzysztof Kacprzak (odpowiedzialny za
szeroko rozumianà infrastruktur´). Oznacza
to, ˝e kolejnà kadencj´ w∏adze Weso∏ej b´dà
pracowaç w niezmienionym sk∏adzie.
Z kontekstu prowadzonych rozmów, jak i wyników g∏osowaƒ, daje si´ zauwa˝yç, ˝e (w ka˝dym razie dotychczas) ani wi´kszoÊç koalicyjna

Podatki lokalne w nowym roku bez zmian
W dopiero co rozpocz´tym roku zap∏acimy podatek od nieruchomoÊci i od Êrodków transportowych w tej samej wysokoÊci co w 2014 r. Jest to
pewnego rodzaju precedens, poniewa˝ w latach
ubieg∏ych obowiàzkowe Êwiadczenia pieni´˝ne
ros∏y o okreÊlony wskaênik inflacji. Decyzj´ o niedokonywaniu zmian podj´∏a Prezydent Warszawy.
Zasada okreÊlania wysokoÊci podatków jest
zobrazowana na stronie internetowej Urz´du
m.st. Warszawy: przyk∏adowo za 1 m2 powierzchni u˝ytkowej mieszkania zap∏acimy
0,74 z∏, za 1 m2 powierzchni u˝ytkowej przeznaczonej na dzia∏alnoÊç gospodarczà zap∏acimy

23,03 z∏, a za samochód ci´˝arowy o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 tony do
5,5 tony w∏àcznie – 545,00 z∏.
Troch´ inaczej prezentujà si´ ceny towarów
i us∏ug konsumpcyjnych. W pierwszych miesiàcach
minionego roku wskaênik inflacji w stosunku do roku 2013 wyniós∏ 0,4%. Zmiana ta by∏a podstawà
do waloryzacji podatków lokalnych. Jednak Hanna Gronkiewicz-Waltz nie zdecydowa∏a si´ wyst´powaç do Rady m.st. Warszawy o dokonywanie
zmian stawek obowiàzkowych Êwiadczeƒ pieni´˝nych, a to ze wzgl´du na fakt, i˝ obecnie Polska jest
w okresie deflacji. Ponadto, jak czytamy na stronie

nie zamierza narzucaç reszcie swojego dyktatu,
ani te˝ opozycja nie planuje staç murem przeciw
wszystkiemu. Z ostro˝nym optymizmem mo˝na
powiedzieç, ˝e mimo doÊç ostrej kampanii wyborczej po wyborach wszyscy starajà si´ szukaç
kompromisów, co tylko mo˝e wyjÊç na dobre
naszej dzielnicy i Paƒstwu – jej mieszkaƒcom.
Poniewa˝ wszyscy trzej wybrani na burmistrzów panowie byli radnymi, ich mandaty
z mocy prawa wygas∏y, a w ich miejsce sk∏ad
Rady Dzielnicy uzupe∏nià osoby z ich komitetów wyborczych, które uzyska∏y kolejne najwy˝sze wyniki w ich okr´gach wyborczych.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zosta∏a zwo∏ana na 23 grudnia. W jej programie mia∏y znaleêç si´ sprawy koƒczàce konstytuowanie si´
w∏adz dzielnicy – powo∏anie komisji i wybór
ich przewodniczàcych oraz uchwalenie planu
pracy Rady. Niestety, ze wzgl´du na nieuprawomocnienie si´ decyzji o wygaÊni´ciu zwolnionych przez burmistrzów mandatów radnych nie mo˝na by∏o przeprowadziç uzupe∏nienia sk∏adu Rady, a co za tym idzie wybraç
pe∏nych sk∏adów komisji Rady. W zwiàzku
z powy˝szym Rada jedynie uchwali∏a swój ramowy plan pracy na rok 2015, a sesja zosta∏a
przerwana do dnia 8 stycznia, kiedy to b´dzie
mo˝na dokonaç uzupe∏nienia Rady i uchwaliç
sk∏ady komisji. Ponadto kolejna, ju˝ planowa
sesja Rady zosta∏a zapowiedziana na 29 stycznia na godz. 14.00. B´dzie na niej uchwalany
m.in. program profilaktyki uzale˝nieƒ. Szczegó∏owy porzàdek obrad b´dzie dost´pny w Internecie na tydzieƒ przed terminem sesji. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
przewodniczàcy Rady

internetowej Urz´du m.st. Warszawy: Od lipca
2014 roku miesi´czny wskaênik inflacji jest ujemny
i wynosi∏: w lipcu: –0,2%, w sierpniu i wrzeÊniu:
–0,3%, natomiast w paêdzierniku: –0,6%.
Podatki lokalne to 8% wszystkich dochodów
miasta. Mi´dzy innymi dzi´ki tej kwocie sà realizowane inwestycje w zakresie budowy bàdê modernizacji dróg i skrzy˝owaƒ, Êcie˝ek rowerowych czy utrzymanie porzàdku w parkach. Ponadto dzi´ki podatkom lokalnym jest mo˝liwy
zakup nowych Êrodków transportu miejskiego,
a tak˝e wzbogacenie warszawskiej oferty kulturalnej, edukacyjnej oraz zdrowotnej.
Izabela Gloskiewicz
êród∏o: www.um.warszawa.pl

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
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Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
i nie gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie
prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej.
Za informacje zawarte w reklamach redakcja
nie odpowiada.
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1. Przedstawiciele mieszkaƒców: Ma∏gorzata
Bielecka, Marzenna
Nagórka, Marek Bie2 0 1 6
lecki, Micha∏ Kuczerowski, Ewa Walczuk,
Ruszy∏a druga edycja
Olga Mi∏aszewska,
bud˝etu partycypacyjnego
2. Przedstawiciele organizacji pozarzàdowych:
na rok 2016. DoÊwiadczenia zeAnna Ksi´˝opolska (KS Weso∏a), Beata Mubrane podczas realizacji pierwszej
szyƒska-Debska (Judo Fight Club), Hubert
edycji bud˝etu obywatelskiego, a tak˝e uwagi
Bankiewicz (Okr´g Mazowiecki ZHR), Pawe∏
przekazywane przez ca∏y czas trwania tego proTopolewski (TN Biegówki), Dorota Wroƒska
cesu przez mieszkaƒców zosta∏y wykorzystane
(Stow. Sàsiedzkie Stara Mi∏osna),
przy opracowywaniu „Regulaminu przeprowa3. Przedstawiciele Rady Dzielnicy Weso∏a m.st.
dzania bud˝etu partycypacyjnego w m.st. WarWarszawy: Katarzyna Zakrzewska, Krystyna
szawie na rok 2016”, który stanowi za∏àcznik do
Szyszko, Arkadiusz Ciupak,
Zarzàdzenia nr 6699/2014 Prezydenta m.st.
4. Przedstawiciele Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy z dnia 16 X 2014 r. W tej edycji buWarszawy: Marta B∏aszczak, Beata Komod˝etu partycypacyjnego po∏o˝ono zwi´kszony
szewska, Ma∏gorzata Kowalczyk, Katarzyna
nacisk na dyskusje mieszkaƒców zarówno nad
Popowicz, Andrzej Pylak.
potrzebami rozwojowymi dzielnic, jak i nad z∏oW listopadzie br. odby∏y si´ dwa spotkania
˝onymi projektami. B´dà si´ one toczyç na zorZespo∏u ds. bud˝etu partycypacyjnego. W czasie
ganizowanych w tym celu spotkaniach oraz na
pierwszego posiedzenia cz∏onkowie Zespo∏u
specjalnym forum internetowym, które ruszy na
wzi´li udzia∏ w warsztatach w formie prezentacji,
poczàtku roku. We wszystkich dzielnicach Warktóre przybli˝y∏y im ogólne zasady realizacji buszawy zostali ju˝ wyznaczeni koordynatorzy,
d˝etu obywatelskiego. Nast´pnie ze swego grona
a tak˝e powo∏ano zespo∏y ds. bud˝etu partycywybrali przewodniczàcego Zespo∏u, jego zast´pc´
pacyjnego. W naszej dzielnicy koordynatorem
oraz sekretarza. Przewodniczàcà zosta∏a Pani
zosta∏a Pani Marta B∏aszczak. Natomiast Zespó∏
Marta B∏aszczak, zast´pcà przewodniczàcego Pan
zosta∏ powo∏any Uchwa∏à Zarzàdu Dzielnicy WePawe∏ Topolewski, a sekretarzem Pani Ma∏gorzata
so∏a m.st. Warszawy z dnia 30 X 2014 roku
Kowalczyk. Na drugim posiedzeniu po burzliwej
w nast´pujàcym sk∏adzie:
dyskusji Zespó∏ przyjà∏ Regulamin pracy Zespo∏u

ds. bud˝etu partycypacyjnego w dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy, a tak˝e wypracowa∏ rekomendacje dotyczàce szczegó∏owych zasad przeprowadzania bud˝etu partycypacyjnego w dzielnicy
Weso∏a. Sà one nast´pujàce:
1. B´dzie mo˝liwoÊç zg∏aszania projektów o charakterze ogólnodzielnicowym oraz lokalnym,
2. Obszar dzielnicy zostanie podzielony na 5 obszarów terytorialnych: Plac Wojska, Centrum (w tym
Wola Grzybowska i Groszówka), Zielona, Stara Mi∏osna Wschód, Stara Mi∏osna Zachód,
3. Kwota 600 000,00 z∏ przeznaczona na realizacj´
projektów z bud˝etu partycypacyjnego na 2016
rok zostanie podzielona w nast´pujàcy sposób:
300 000,00 z∏ na projekty ogólnodzielnicowe
oraz 300 000,00 z∏ na projekty lokalne.
OczywiÊcie ostatecznà decyzj´ w tych sprawach podejmie Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy, zgodnie § 12 ust. 2 Regulaminu przeprowadzania bud˝etu partycypacyjnego w m.st.
Warszawie na rok 2016.
Wi´cej informacji o bud˝ecie partycypacyjnym
oraz pracy Zespo∏u w kolejnych numerach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Katarzyna Zakrzewska
radna Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy

Polityka lokalowa w dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy
dzia∏ania zmierzajàce do pozyskania nowo wybudowanych lokali mieszkalnych. W wyniku prowadzonych dzia∏aƒ uda∏o si´ uzyskaç 41 nowych
lokali mieszkalnych, z czego:

Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, Miasto Sto∏eczne Warszawa i jego dzielnice realizujà wieloletnie programy
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Realizujàc Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Sto∏ecznego Warszawy w latach 2008–2012 Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy prowadzi∏ równie˝

1. w dzielnicy Wawer
2. w dzielnicy Targówek
3. w dzielnicy Rembertów
4. w dzielnicy ˚oliborz
5. w dzielnicy Bielany
6. w dzielnicy Bia∏o∏´ka
7. w dzielnicy Weso∏a

–
–
–
–
–
–
–

5 lokali
4 lokale
2 lokale
1 lokal
1 lokal
5 lokali
23 lokale

W ramach Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Sto∏ecznego Warszawy w latach 2013–2017 Urzàd
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy rozpoczà∏ dal-

sze dzia∏ania, które ju˝ dziÊ przynios∏y efekt
w postaci pozyskania 6 nowych lokali w dzielnicy Praga-Pó∏noc oraz 4 w dzielnicy Ursynów.
Obecnie trwajà czynnoÊci zmierzajàce do zasiedlenia tych lokali. Ponadto na wniosek Dzielnicy
Weso∏a Zarzàd Dzielnicy Praga-Po∏udnie przekaza∏ do jednorazowej dyspozycji Dzielnicy Weso∏a
3 lokale z przeznaczeniem na lokale socjalne,
które po wyremontowaniu zostanà przekazane
osobom oczekujàcym na takie lokale.
JednoczeÊnie w 2015 roku w dzielnicy Weso∏a rozpoczyna si´ budowa kolejnych dwóch nowych budynków po 12 lokali mieszkalnych
w ka˝dym budynku.
Marian Mahor
zast´pca Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy

REKL AMA

BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO POJAZDOWE

Sulejówek, ul. Paderewskiego 18
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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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LODOWISKO W WESO¸EJ
hitem i lekarstwem na brak zimy
D∏ugo oczekiwane w Weso∏ej lodowisko zosta∏o uruchomione 17 listopada 2014 r. – najwczeÊniej ze wszystkich odkrytych lodowisk
w Warszawie. Od pierwszego dnia cieszy si´
ogromnà popularnoÊcià, na tafli niemal non stop
Êlizga si´ oko∏o 50 ∏y˝wiarzy.

noÊci, operatywnoÊci i osobistemu zaanga˝owaniu obu panów, po wielu latach staraƒ, dosz∏o
do przekazania tego obiektu naszej dzielnicy.
Po okolicznoÊciowych krótkich wystàpieniach
nastàpi∏a cz´Êç pokazowa, w której mo˝na by∏o
zobaczyç m.in.: pokaz short track i pokaz jazdy

Podajemy aktualne godziny otwarcia lodowiska:
poniedzia∏ek – piàtek w godz. 16.00–21.00
(PRZERWA TECHNICZNA w godz. 18.30–19.00)
sobota – niedziela w godz. 9.00–21.00
(PRZERWA TECHNICZNA w godz. 12.30–13.00,
16.00–17.00, 19.30–20.00)
W dniu 6 grudnia 2014 r. odby∏a si´ impreza
„Miko∏ajki na lodzie” po∏àczona z prezentacjà
obiektu przez w∏odarzy dzielnicy: p. Edwarda
K∏osa – burmistrza i p. Mariana Mahora – zast´pc´ burmistrza. Obecni byli tak˝e goÊcie
z Wawra – dzielnicy, z której lodowisko „przyw´drowa∏o” do nas – w osobach p. ¸ukasza Jeziorskiego – burmistrza Wawra oraz p. Janusza
Ol´dzkiego – dyrektora OSiR Wawer. Warto przypomnieç, ˝e w∏aÊnie dzi´ki dobrej woli, przychyl-

Lodowisko w rozszerzonym zakresie funkcjonowa∏o w trakcie Êwiàtecznej przerwy szkolnej i by∏o doskona∏à zimowà atrakcjà dla ca∏ych rodzin.
Podobnie b´dzie w czasie ferii zimowych w dn.
19–30 stycznia 2015 roku, kiedy to lodowisko b´dzie otwarte w nast´pujàcych godzinach:
Od lewej J. Ol´dzki, ¸. Jeziorski, M. Mahor, E. K∏os

figurowej solistki z programu „Gwiazdy taƒczà
na lodzie”. Dzia∏a∏a tak˝e strefa szkó∏ki na lodzie
i mo˝na by∏o wziàç udzia∏ w licznych grach i zabawach na lodzie (ubieranie ba∏wana, budowanie, choinki, curling, slalom ze Ênie˝kà).

Narodowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci
Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy w dniu 9 listopada 2014 r.
zorganizowa∏y uroczystoÊç z okazji Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci.
Obchody rozpocz´∏y si´ o godzinie 9.00
na terenie parkingu przy koÊciele Êw. Brata Alberta, gdzie mieszkaƒcy mogli wziàç
udzia∏ w akcji „Mieszkam w Niepodleg∏ej
Polsce”. Uczestnicy korzystali z takich
atrakcji jak: zaj´cia plastyczne – malowanie, sklejanie modeli samolotów z okresu
I wojny Êwiatowej w skali 1:32, szycie
polskich flag. Dodatkowo mo˝na by∏o
obejrzeç replik´ wozu bojowego Russo-Balt oraz
karabiny z okresu I wojny Êwiatowej.
O godzinie 14.00 odby∏a si´ Msza Âwi´ta
w koÊciele Âwi´tego Brata Alberta celebrowana
przez ksi´˝y z parafii w ddzielnicy Weso∏a. OkolicznoÊciowe kazanie wyg∏osi∏ Ksiàdz Bogdan
Radziszewski, Proboszcz Parafii pw. b∏. Jana
Paw∏a II. Podczas nabo˝eƒstwa opraw´ muzycznà zapewni∏a Orkiestra Wojskowa w Warszawie.
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poniedzia∏ek – piàtek w godz. 10.00–21.00
(PRZERWA TECHNICZNA w godz. 12.30–13.00,
16.00–17.00, 19.30–20.00)
˚yczymy wspania∏ych wra˝eƒ i udanych figur
∏y˝wiarskich!
Redakcja WS

■

■

■

■

Po Mszy uczestnicy uroczystoÊci w asyÊcie
Kompanii Honorowej 1 Warszawskiej Brygady
Pancernej im. Tadeusza KoÊciuszki udali si´ pod
pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej. Ceremoni´ prowadzi∏ Pan Tadeusz Lempkowski, rozpoczynajàc od przypomnienia wydarzeƒ zwiàzanych z ustanowieniem Narodowego Âwi´ta
Niepodleg∏oÊci. Nast´pnie Orkiestra Wojskowa
w Warszawie zagra∏a Hymn Polski – „PieÊƒ legionów polskich we W∏oszech”.
Kolejnà cz´Êcià uroczystoÊci by∏ Apel Pami´ci
odczytany przez mjr. Tomasza Klóskowskiego, po
którym Kompania Honorowa odda∏a salw´ honorowà. Ostatnim akcentem by∏o uroczyste z∏o˝enie wieƒców pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Wieƒce i kwiaty z∏o˝yli:
■ Pani Ligia Krajewska, Pose∏ na Sejm RP,
■ w imieniu Rady Dzielnicy i mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a – Pan Marcin J´drzejewski, Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a, oraz Pani

■

■

■

■

Lidia Cybulska-Przes∏aw, Wiceprzewodniczàca
Rady Dzielnicy Weso∏a,
w imieniu Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a – Pan Edward
K∏os, Burmistrz Dzielnicy Weso∏a, oraz zast´pcy
Pan Krzysztof Kacprzak i Pan Marian Mahor,
w imieniu Dowództwa i ˝o∏nierzy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej – p∏k Stanis∏aw Czosnek, Dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza KoÊciuszki, w asyÊcie Ksi´dza Proboszcza Bogdana Radziszewskiego,
w imieniu mieszkaƒców Sulejówka – Pan Ryszard Miko∏ajczuk, Honorowy Obywatel Miasta Sulejówek, wraz z Panià Joannà Pstrzoch
i Panem Jackiem Jackiewiczem,
w imieniu Grupy Inicjatywnej mieszkaƒców
Sulejówka – Pan Witold Kikolski, Radny Powiatu Miƒskiego, oraz Pani Joanna Pi∏at i Pan
Krzysztof Gruziƒski
w imieniu mieszkaƒców Sulejówka – Pan Arkadiusz Âliwa, Burmistrz Miasta Sulejówek, wraz
z przedstawicielami m∏odzie˝y z Sulejówka,
w imieniu Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej Stara
Mi∏osna – Pan Zbigniew Mikos, Prezes OSP
Stara Mi∏osna,
w imieniu Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej Weso∏a –
Pan Andrzej Kleczkowski, Prezes OSP Weso∏a
w imieniu Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej – Zofia Fryza i Jakub Matyas.

Tradycyjnie po cz´Êci oficjalnej uczestnicy uroczystoÊci zostali zaproszeni na ˝o∏nierskà grochówk´ z kuchni polowej, którà cz´stowano przy akompaniamencie pieÊni ˝o∏nierskich i patriotycznych.
WS – na podstawie materia∏ów
z BI Dz. Weso∏a m.st. Warszawy
Nr 165 / Styczeƒ 2015
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OSIEDLE PLAC WOJSKA POLSKIEGO
Âwi´ta, Âwi´ta
Bo˝ego Narodzenia...
...a raczej jeszcze okres
przedÊwiàteczny, ale jak
wyjdà „nasze” „WiadomoÊci Sàsiedzkie”, b´dzie ju˝ po Êwi´tach. To
ten w∏aÊnie czas przedÊwiàteczny pobudza nasze refleksje i wspomnienia, czasami z ca∏ego doczesnego ˝ycia
lub jego okreÊlonego czasu, co jest uzale˝nione mi´dzy innymi w∏aÊnie od tych wa˝nych Êrodowiskowych spotkaƒ wigilijnych.
Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e w dniu 18 grudnia br. by∏em zaproszony na cztery takie spotkania, ale
musia∏em dokonaç wyboru i taki poczyni∏em.

Jednym z nich by∏o spotkanie wigilijne
w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a, dla mnie te˝
bardzo wa˝ne i istotne, ale zbieg∏o si´ w tym
samym czasie z wigilià 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. Jako ˝e kiedyÊ dowodzi∏em
tà najlepszà jednostkà wojskowà w Wojsku
Polskim – w czwartkowe popo∏udnie by∏em
wÊród „braci mundurowej”, a Przewodniczàcego Rady Dzielnicy Pana Marcina J´drzejewskiego poprosi∏em o przekazanie ˝yczeƒ Êwiàteczno-noworocznych wszystkim
radnym, pracownikom Urz´du Dzielnicy,
a tak˝e wszystkim naszym mieszkaƒcom,
oczywiÊcie, „weso∏owiakom”.
„Braç mundurowa” obchodzi∏a t´ wa˝nà
uroczystoÊç w sposób bardzo podnios∏y.
Oprócz przemówienia i ˝yczeƒ dowódcy
1 WBPanc. Pana p∏k. Stanis∏awa Czosnka
g∏os zabra∏ te˝ jej pierwszy dowódca Pan
Piotr Szkur∏at – to on przeformowa∏ 1 Praski Pu∏k Zmechanizowany w 1 WBPanc. Ja
tak˝e mia∏em przyjemnoÊç zabrania g∏osu
i przekazania ˝yczeƒ Êwiàteczno-noworocznych w imieniu Rady i Zarzàdu Dzielnicy, a tak˝e naszych mieszkaƒców, dodajàc, ˝e na naszym terenie stacjonuje ta
wspania∏a jednostka wojskowa z du˝ymi
tradycjami bojowymi.
Chc´ nadmieniç, ˝e w tej podnios∏ej uroczystoÊci by∏ z nami ju˝ nowy proboszcz naszej wojskowej parafii ks. p∏k kapelan Bogwww.wiadomoscisasiedzkie.pl

dan Radziszewski. Nasz ks. Wies∏aw zamieni∏ si´ z ks. p∏k. Bogdanem parafiami, oczywiÊcie wojskowymi.
Tegoroczne spotkanie wigilijne uÊwietni∏y swoim doskona∏ym wyst´pem nasze osiedlowe przedszkolaki, Êpiewajàc kol´dy
i g∏oszàc „dobrà nowin´” – to by∏o bardzo
wzruszajàce.
Drugim spotkaniem wigilijnym, w którym
uczestniczy∏em w tym samym dniu, by∏a wieczerza wigilijna „wiarusów” 1 Praskiego Pu∏ku Zmechanizowanego i 1 WBPanc. Organizatorem by∏ jak zwykle Zarzàd naszego
weso∏owskiego ko∏a, b´dàcego integralnà
cz´Êcià Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina KoÊciuszkowców. Spotkanie to odby∏o
si´ w restauracji „GoÊciniec”, przy sto∏ach zastawionych typowymi potrawami wigilijnymi, i rozpocz´∏o si´ sk∏adaniem
˝yczeƒ z ∏amaniem si´
op∏atkiem. Swojà obecnoÊcià zaszczyci∏ nas jeden z „Ojców Za∏o˝ycieli” Stowarzyszenia, Pan
gen. Zenon Poznaƒski.
W tegorocznej wieczerzy wigilijnej wzi´∏o
udzia∏ wi´cej naszych
„towarzyszy zmechanizowanych i pancernych” ni˝
w roku ubieg∏ym. To utwierdza Zarzàd ko∏a w przekonaniu o potrzebie kontynuowania takich spotkaƒ i nie tylko takich.
Rozpi´toÊç wiekowa „wiarusów” by∏a
bardzo du˝a, bo od superwiarusa Pana p∏k.

Henryka KrzyÊpiaka do b´dàcego jeszcze
w s∏u˝bie czynnej w 1 WBPanc. „m∏odzika”
Pana st. chor. sztab. Tomka Filipowskiego.
By∏ to wieczór pe∏en wspomnieƒ i okazywania wzajemnej sympatii, co w dzisiejszych niesympatycznych czasach jest rzadkoÊcià wÊród ludzi.
Koƒczàc, przekazuj´ s∏owa podzi´kowania, swoje i kolegów, kierownictwu restauracji „GoÊciniec” za profesjonalne przygotowanie naszego wigilijnego spotkania i to
za przyzwoità, niewygórowanà cen´.

Serdecznie pozdrawiam, a jednoczeÊnie
przepraszam, ˝e nie by∏em w stanie przybyç
na zaproszenie Grona Pedagogicznego
i uczniów naszej Szko∏y Podstawowej nr 174
– prosz´ mi wybaczyç, ale nie wszystko da
si´ pogodziç. W rozmowie z dyrektorem
szko∏y Panem Paw∏em Krajewskim dzi´kowa∏em za zaproszenie i prosi∏em o przekazanie moich najserdeczniejszych ˝yczeƒ.
Mam nadziej´, ˝e jeszcze niejednokrotnie, co sobie bardzo ceni´, b´d´ móg∏ przebywaç w Waszym bardzo mi∏ym gronie.
dr Stefan S∏owikowski
„Wiarus”, p∏k w st. spocz.

REKL AMA
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Nowe zasady sprzeda˝y mieszkaƒ wojskowych
Szanowni Paƒstwo –
mieszkaƒcy osiedla Plac
Wojska Polskiego, uprzejmie informuj´, ˝e w dniu
1 stycznia 2015 r. wesz∏a
w ˝ycie ustawa z dnia
10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 930),
wprowadzajàca m.in. nowe zasady wykupu
mieszkaƒ z zasobów wojska.
Zgodnie z nowymi przepisami osoby uprawnione mogà liczyç na bonifikat´ przy zakupie
mieszkania w wysokoÊci:
■ 95 proc. w przypadku:
a. ˝o∏nierzy s∏u˝by sta∏ej, którzy nabyli prawo
do emerytury wojskowej,
b. ˝o∏nierzy zwolnionych z zawodowej s∏u˝by
wojskowej na skutek wypowiedzenia s∏u˝by dokonanego przez organ wojskowy lub
up∏ywu okresu pozostawania w rezerwie
kadrowej,
c. emerytów wojskowych, osób uprawnionych do wojskowej renty inwalidzkiej oraz
cz∏onków rodziny wspólnie zamieszkujàcych z ˝o∏nierzem, emerytem wojskowym

lub rencistà wojskowym w dniu jego Êmierci (dotychczas bonifikata ta przys∏ugiwa∏a
w wysokoÊci 60 proc.),
■ 90 proc. w przypadku osób niewymienionych
powy˝ej (dotychczas bonifikata ta przys∏ugiwa∏a w wysokoÊci 30 proc.).
JednoczeÊnie kwota przyznawanej bonifikaty zosta∏a ograniczona do maksymalnie
200 tys. z∏.
Ponadto wprowadzono te˝ pi´cioletni
okres karencji na dalszà sprzeda˝ nabytego
w ten sposób mieszkania.
Nale˝y równie˝ pami´taç, i˝ bonifikaty nie
b´dà obejmowa∏y udzia∏u w gruncie przynale˝nym do lokalu.
Nowe zasady wykupu mieszkaƒ dotyczyç
b´dà osób, które wnioski o wykup z∏o˝à po
dniu 1 stycznia 2015 r.,
Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych do
koƒca 2014 r. b´dà mia∏y zastosowanie przepisy dotychczas obowiàzujàce.
Pragn´ poinformowaç tak˝e, ˝e pomimo moich wystàpieƒ w Parlamencie, zmienione zosta∏y
dotychczas obowiàzujàce zasady – do których
przyj´cia przyczyni∏em si´ osobiÊcie i uwa˝am je
za bardziej korzystne ni˝ zawarte w ostatnio
znowelizowanej ustawie o zakwaterowaniu –

Bezp∏atne kursy j´zykowe i komputerowe
dla mieszkaƒców Warszawy
To ju˝ ostatni dzwonek na wzi´cie udzia∏u
w bezp∏atnych szkoleniach finansowanych
przez Uni´ Europejskà. W ramach szkoleƒ
mo˝na poszerzyç swojà wiedz´ zawodowà,
np. w zakresie kadr i podatków, ale tak˝e nauczyç si´ j´zyków czy obs∏ugi komputera.
Do 30 czerwca 2015 r. muszà zakoƒczyç si´
wszystkie szkolenia unijne z Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki (POKL). W zwiàzku z tym to
dobry moment, aby jeszcze skorzystaç z dobro-

dziejstw kursów, które sà w pe∏ni finansowane
ze Êrodków unijnych.
– POKL to szkolenia z kompetencji zawodowych,
np. kadry i podatki, oraz ogólnych – takich jak znajomoÊç j´zyków czy obs∏uga komputera. Zaj´cia sà
ca∏kowicie bezp∏atne, w pe∏ni finansowane przez
Uni´ Europejskà. Uczestnicy majà tak˝e zapewnione darmowe materia∏y szkoleniowe. W przypadku
j´zyków szkolenia trwajà 60 godzin lekcyjnych
a uczyç mo˝na si´ j´zyka angielskiego, hiszpaƒ-

A plakaty jeszcze wiszà...
Trwa przeglàd miasta pod kàtem zalegajàcych plakatów wyborczych. Mieszkaƒcu,
zg∏oÊ miejsca, w których wisi plakat kandydata na radnego.
Zarzàd Oczyszczania Miasta prowadzi monitoring miasta pod kàtem miejsc, gdzie zalegajà
plakaty wyborcze z jesiennej kampanii samorzàdowej. O pomoc w identyfikacji lokalizacji
do posprzàtania prosimy mieszkaƒców. Adresy miejsc, w których wiszà plakaty prosimy
zg∏aszaç do Miejskiego Centrum Kontaktu:
telefonicznie pod numer 19115, przez portal
www.warszawa19115.pl, mailem na adres:
kontakt@um.warszawa.pl lub z pomocà
aplikacji mobilnej Warszawa19115.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym plakaty
wywieszone podczas kampanii powinny usunàç komitety wyborcze. Ustawa daje im na to
30 dni od dnia g∏osowania.
Poniewa˝ nie wszystkie komitety wywiàza∏y si´
z tego obowiàzku, wyr´czyç je muszà s∏u˝by
oczyszczania miasta. Kosztami porzàdków obcià˝eni zostanà pe∏nomocnicy tych komitetów wyborczych, których plakaty posprzàtamy. Koszt porzàdkowania Warszawy po poprzednich wyborach samorzàdowych w 2010 r. wyniós∏ 47 tys. z∏.
Zofia K∏yk
Zarzàd Oczyszczania Miasta
al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa

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:
■
■
■

14 stycznia 2015 r. od godz. 10.00
– Grupa Osiedlowa „Centrum”
21 stycznia 2015 r. od godz. 10.00
– Grupa Osiedlowa „Zielona”
28 stycznia 2015 r. od godz. 10.00
– Grupa Osiedlowa „Stara Mi∏osna”

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

które przewidywa∏y dla ˝o∏nierzy zawodowych
bonifikaty w wysokoÊci 95% (w przypadku
wp∏aty ca∏ej kwoty za wykup lokalu mieszkalnego) lub 90% (w przypadku wykupu lokalu „na
raty”) i nie wprowadza∏y ograniczenia kwoty
bonifikaty do maksymalnie 200 tys. z∏, a tak˝e
pi´cioletniego okresu karencji na dalszà sprzeda˝ mieszkania.
P∏k Marian BabuÊka

skiego i niemieckiego – mówi ¸ukasz Kociszewski, cz∏onek zarzàdu firmy TOMA2 cz∏onek zarzàdu firmy TOMA2, która jest realizatorem kursów
finansowanych z UE w Warszawie i Piasecznie.
Procedura rekrutacyjna jest ró˝na w zale˝noÊci
od tego, którym kursem zainteresowany jest
uczestnik. Kursy j´zykowe sà kierowane do osób
doros∏ych, zamieszkujàcych, pracujàcych lub uczàcych si´ na terenie Mazowsza. W tym przypadku
wystarczy wype∏niç formularz zg∏oszeniowy (pod
adresem http://bit.ly/toma2-waw-karta) i test poziomujàcy (pod adresem odpowiednio dla ka˝dego
j´zyka: angielski http://bit.ly/toma2-waw-a-test,
niemiecki http://bit.ly/toma2-waw-n-test, hiszpaƒski http://bit.ly/toma2-waw-h-test), który dopasuje
umiej´tnoÊci kandydata do okreÊlonej grupy. Szkolenie komputerowe obejmuje zagadnienia z obs∏ugi
pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Access
oraz Outlook) na poziomie podstawowym i rozszerzonym, zasady bezpiecznego poruszania si´ po Internecie, omawiane sà tak˝e programy graficzne.
Zaj´cia odbywajà si´ zarówno w tygodniu, jak
i w weekendy. Mo˝na wybieraç spoÊród godzin
porannych i popo∏udniowych. Warunkiem ukoƒczenia kursu jest obecnoÊç na przynajmniej 80%
zaj´ç oraz podejÊcie do egzaminu koƒcowego. Po
kursie uczestnik otrzymuje zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia oraz o zdanym egzaminie.
Wszelkie informacje o wszystkich kursach finansowanych ze Êrodków UE mo˝na znaleêç na stronie www.inwestycjawkadry.pl, a o kursach j´zykowych: www.jezyki.waw.pl, za poÊrednictwem
poczty elektronicznej (projekt.jezyki@gmail.com)
bàdê telefonicznie (22 122 18 82).
Aleksandra Pudzianowska
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Niemieckie Meble Kuchenne

ul. Trakt Brzeski 52c
Warszawa-Wesoła
tel. 534-534-359
e-mail: studio@designon.pl

www.nolte-kuchen.pl

PROMOCJA!
Kuchnie bez VAT!

–23%

DesignOn

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Miko∏ajkowy Turniej Korfballu
Dnia 06.12.2014 r. odby∏ si´
IV Miko∏ajkowy Turniej Korfballu
zorganizowany przez UKS WESO¸A
SZKO¸A z siedzibà w Szkole Podstawowej nr 174, Plac Wojska Polskiego 28, którego prezesem jest
nauczyciel wychowania fizycznego
Jolanta Ilewicz.
Korfball to jedyna na Êwiecie koedukacyjna gra zespo∏owa, gra,
która co do zasady zak∏ada równà
liczb´ zawodników obu p∏ci, tworzàcych zespó∏ i bioràcych udzia∏ w grze jednoczeÊnie. Dyscyplina uprawiana jest od 1903 roku. Pierwszy mecz pokazowy rozegrano w Polsce
w 1987 r. Korfball dostrze˝ony zosta∏ przez nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów
oraz trenerów jako dyscyplina b´dàca doskona∏ym uzupe∏nieniem zaj´ç wychowania fizycznego, uczàca wspó∏pracy i zdrowej rywalizacji.

Turniej obejmowa∏ nast´pujàce kategorie wiekowe zawodników: klas 1–2 / 3–4, m∏odzik (klasy 5–6) oraz junior m∏odszy (gimnazjum). Zawody odbywa∏y si´ na trzech obiektach sportowych: w Szkole Podstawowej nr 353 – kategoria
kl. 3–4 i m∏odzik, w Szkole Podstawowej nr 174
– kategoria kl. 1–2 i w Zespole Szkó∏ nr 1 w Sulejówku – junior m∏odszy. W turnieju udzia∏

wzi´∏y dru˝yny nast´pujàcych klubów: LUKS
OLYMPIC S¸UPIA, CIRKUS KONSTANCIN, MARATO¡CZYK KO¸O, AKK WARSZAWA, UKS JÓZEFÓW, UKS WESO¸A SZKO¸A.
Zawody odby∏y si´ w weso∏ej i sportowej atmosferze. Wszyscy zawodnicy otrzymali medale,
miko∏ajkowe prezenty, a najlepszy zawodnik
z ka˝dej kategorii wiekowej – statuetk´.
Turniej zosta∏ sfinansowany ze Êrodków Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Zawody s´dziowali licencjonowani s´dziowie
z Polskiego Zwiàzku Korfballu.
Serdecznie dzi´kuj´ s´dziom, trenerom oraz
wszystkim, którzy pomogli w organizacji i przebiegu turnieju. Zawodnikom ˝ycz´ kolejnych
sukcesów.
Wdzi´czna jestem wszystkim sponsorom za
nagrody, które uÊwietni∏y Miko∏ajki i podnios∏y
atrakcyjnoÊç turnieju. Pozdrawiam serdecznie
w imieniu zarzàdu klubu – Jola Ilewicz, Ada Ilewicz, Paulina Borowska, Iga Ilewicz.
Jolanta Ilewicz

by∏ na dystansie siedmiu rund, po 30 minut
dla zawodnika na parti´. Po d∏ugiej i zaci´tej
rywalizacji zwyci´˝y∏ Aleksander Lukosek, uzyskujàc maksymalnà iloÊç
punktów, drugie miejsce zajà∏ Mateusz Maciejewski, zaÊ trzecie miejsce
Jakub Âwierkocki. Troje zawodników
uzyska∏o norm´ na IV kategori´, zaÊ
oÊmioro zdoby∏o V kategori´ szachowà. Serdecznie gratulujemy zwyci´zcom i zapraszamy na kolejne turnieje
szachowe do Dwuj´zycznej.

Dwuj´zyczna gra w szachy
W sobot´ 6 grudnia w Dwuj´zycznej
Szkole Podstawowej nr 1 w Weso∏ej zosta∏
rozegrany turniej szachowy o IV i V kategori´ szachowà. W turnieju wzi´∏o udzia∏ 22
zawodników reprezentujàcych szko∏y podstawowe z Warszawy i okolic. Celem turnieju by∏a popularyzacja królewskiej gry oraz
mo˝liwoÊç uzyskania IV i V kategorii szachowej. Organizatorami turnieju by∏y nowo powsta∏y klub szachowy UKS ABC Warszawa-Weso∏a oraz Dwuj´zyczna Szko∏a Podstawowa nr 1 w Weso∏ej. Turniej rozgrywany

Bart∏omiej Mu˝acz
Dwuj´zyczna Szko∏a Podstawowa
REKL AMA

Stajnia Mi∏osna
Z AP RAS Z A

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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AktualnoÊci z MUKS „Victor”
Puchar Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
w Szabli Dziewczàt i Ch∏opców 2014
8 listopada 2014 roku rozegrane zosta∏y po
raz dziesiàty zawody o Puchar Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Turniej odby∏ si´
w hali sportowej Gimnazjum 119 w kategorii
wiekowej m∏odzik.
Walczy∏o 143 zawodniczek i zawodników reprezentujàcych wszystkie czo∏owe kluby Warszawy,
a tak˝e zaproszeni zawodnicy z innych miast naszego kraju oraz z Bia∏orusi. Celem programowym by∏o propagowanie i popularyzacja szermierki wÊród
dzieci i m∏odzie˝y dzielnicy Weso∏a oraz podnoszenie poziomu wyszkolenia poprzez wspó∏zawodnictwo. Organizatorem turnieju by∏ nasz Uczniowski
Klub Sportowy „VICTOR”. Finansowo turniej wspar∏
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Turniej otworzy∏ Zast´pca Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a Pan Krzysztof Kacprzak. Przez ca∏y dzieƒ
trwa∏y zaci´te boje na bardzo dobrym poziomie
sportowym, które wy∏oni∏y zwyci´zców dwóch
turniejów: dziewczàt i ch∏opców. Najlepiej z naszych zawodników zaprezentowa∏ si´ Jakub Broniszewski, który wygra∏ te zawody w konkurencji ch∏opców. To ju˝ jego drugie zwyci´stwo
w turnieju tej rangi w tym sezonie. Powy˝sze rezultaty rokujà bardzo dobrze na przysz∏oÊç.
Naszà imprez´ odwiedzi∏ Prezes Polskiego
Zwiàzku Szermierczego Pan Adam Konopka i bra∏
udzia∏ w dekoracji zawodniczek i zawodników na

koniec imprezy. MedaliÊci zostali nagrodzeni dyplomami, nagrodami rzeczowymi w postaci sprz´tu
sportowego ufundowanymi przez firm´ Winterhalter oraz oczywiÊcie pucharami Burmistrza Weso∏ej.
Zawody te spe∏niajà dla naszego klubu bardzo
wa˝nà rol´ szkoleniowà. Wielu naszych zawodników szkoli∏o swoje umiej´tnoÊci w latach poprzednich w tym turnieju, a dzisiaj sà w kadrze narodowej i startujà w reprezentacji naszego kraju.
Poni˝ej podajemy list´ finalistów zawodów:
Szabla ch∏opców
1. Jakub Broniszewski – MUKS VICTOR
2. Miko∏aj Tyla – Kolejarz Katowice
3. Ksawery Czajkowski – Kolejarz Katowice
4. Filip Pachla – TMS Sosnowiec
Szabla dziewczàt
1. Tatsiana Vadzeika – Minsk
2. Roksana Bartosz – Dragon ¸ódê
3. Marta Jakimowicz – Kolejarz Katowice
4. Emilia Rowiƒska – AZS AWF Warszawa

Miko∏aj Grzegorek drugim szablistà
na Pucharze Polski seniorów
29 listopada w Katowicach najlepsi polscy szabliÊci rozpocz´li nowy sezon turniejem rankingowym
zaliczanym do listy rankingowej Polskiego Zwiàzku
Szermierczego w kategorii seniorów. Reprezentant
naszego klubu Miko∏aj Grzegorek sprawi∏ nam
ogromnà niespodziank´, zdobywajàc po raz pierw-

Miko∏aj na podium turnieju PP Seniorów
w Katowicach

szy w turnieju tej rangi drugie miejsce. Pokona∏ po
drodze w walkach pucharowych starszych od siebie, bardziej doÊwiadczonych i utytu∏owanych przeciwników. Ostatecznie zawody wygra∏ najlepszy
obecnie polski szablista Adam Skrodzki z AZS Katowice, wygrywajàc z Miko∏ajem w finale 15:11.
To by∏ bardzo udany dla naszej sekcji szermierczej rok. Oby nast´pny nie by∏ gorszy.
Sekcja szermiercza Mi´dzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „VICTOR” ˝yczy wszystkim sympatykom szermierki Szcz´Êliwego Nowego 2015 roku.
Krzysztof Grzegorek

REKL AMA

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
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Miniony rok w OÊrodku Kultury i filii ODT Pogodna
Oferta OÊrodka Kultury oraz filii
ODT Pogodna w 2014 r. zak∏ada∏a
realizacj´ przedsi´wzi´ç i wydarzeƒ
kulturalnych z ró˝nych dziedzin
sztuki kierowanych do wszystkich
grup wiekowych.
Mieszkaƒcom naszej dzielnicy
proponowaliÊmy liczne koncerty,
spotkania autorskie, wieczory literackie, prelekcje podró˝nicze, wystawy, spektakle teatralne,
przedstawienia dla dzieci. Du˝ym powodzeniem
cieszy∏y si´ tak˝e comiesi´czne spotkania z Filharmonià Narodowà dla dzieci oraz warsztaty
etnograficzne dla klas 0.
Dodatkowo zorganizowaliÊmy kilka konkursów,
w tym najwa˝niejsze: ROCK ON – konkurs amatorskich zespo∏ów rockowych, Festiwal PieÊni ˚o∏nierskiej i Patriotycznej „Jak d∏ugo w sercach naszych”,
Mazowiecki Konkurs Duetów Fortepianowych oraz
Konkurs na Instrumentalne Wykonanie Kol´d – Hej

Kol´da, Kol´da!. ByliÊmy te˝ organizatorem eliminacji dzielnicowych
konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka oraz konkursu wokalnego Wygraj Szans´. Laureatka dzielnicy Weso∏a zaj´∏a I miejsce podczas
eliminacji warszawskich. Aktywnie
braliÊmy udzia∏ w organizacji Pikniku
Weso∏a 2014, podczas którego zorganizowaliÊmy
Festiwal „Ceramika Moc ˚ywio∏ów”, a tak˝e jako
jeden z nielicznych warszawskich oÊrodków kultury braliÊmy udzia∏ w Warszawskich Targach Ksià˝ki, które odbywa∏y si´ na Stadionie Narodowym.
W tym roku tak˝e obchodziliÊmy okràg∏y jubileusz
30-lecia istnienia OÊrodka Kultury. Z tej okazji zorganizowaliÊmy obchody, które uwieƒczone zosta∏y
koncertem Kapeli Warszawskiej StaÊka Wielanka.
Na poczàtku tego roku silna grupa reprezentantów OÊrodka Kultury zosta∏a wyró˝niona
przez Burmistrza Dzielnicy za szczególne zaanga-

˝owanie w promowanie Weso∏ej na terenie kraju w roku 2013. Nagrod´ w kategorii „Cz∏owiek
roku” otrzyma∏ Pan Edward Kalisz – dyrektor
OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Tytu∏ „Instruktor roku” otrzyma∏a Pani Dorota ¸asisz – instruktor ceramiki w OÊrodku Kultury oraz filii ODT Pogodna. a wyró˝nienie za
najlepsze przedsi´wzi´cie artystyczne pow´drowa∏o do grupy teatralno-wokalnej Niebieskie
Migda∏y dzia∏ajàcej przy naszym OÊrodku.
Kolejny rok dzia∏alnoÊci OÊrodka Kultury oraz
filii mo˝emy zaliczyç do udanych. Mamy nadziej´, ˝e ka˝dy mieszkaniec znalaz∏ interesujàce go
propozycje zarówno w dziedzinie wydarzeƒ kulturalnych, jak i zaj´ç dodatkowych.
Obiecujemy, ˝e w kolejnych latach nie obni˝ymy poziomu i ju˝ teraz mo˝emy powiedzieç, ˝e
w nadchodzàcym roku szykujemy kilka niespodzianek. Do zobaczenia ☺ !
OK Weso∏a

WYDARZENIA KULTURALNE W DZIELNICY WESO¸A W STYCZNIU
OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A M.ST. WARSZAWY
ul. Starzyƒskiego 21, 05-075 Warszawa, tel.: 22 773 61 88
www.domkulturywesola.net
wesolakultura@domkulturywesola.net
14 stycznia (Êroda), godz. 10.00
WARSZTATY ETNOGRAFICZNE. „SZCZODRAKI”. Tworzymy
kartki z dobrymi ˝yczeniami wzorowane na tradycji „szczodrakowania”. Dzieci poznajà zwyczaje zwiàzane z Sylwestrem i Nowym Rokiem. Zaj´cia dla grup zorganizowanych.

16 stycznia (piàtek), godz. 10.50
SPOTKANIA Z MUZYKÑ – koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci
pt. „W krainie Asterixa”. Dzi´ki popularnej serii komiksowej o przygodach Asterixa i Obelixa Celtowie sà z pewnoÊcià dobrze znani m∏odszym
s∏uchaczom. Mamy nadziej´, ˝e zainteresuje ich tak˝e celtycka muzyka.

17 stycznia (sobota), godz. 18.00
VIVA ITALIA – recital najwi´kszych przebojów w∏oskich w wykonaniu wokalistów: Magdaleny Kujawskiej i Sebastiana Gawlika oraz aktorów: Alicji Ga∏àzki i Adriana WiÊniewskiego. Us∏yszymy wspania∏e
liryczne melodie, przeplatane pe∏nymi ˝ywio∏u, rytmicznymi hitami.
W programie znajdà si´ zarówno kompozycje klasyczne, jak Adagio g-moll Tomasa Albinoniego czy Vivo per lei, jak i hity znane z festiwalu w San Remo, jak Felicita czy L'Italiano. Wszystko to w oprawie
pi´knych kostiumów, dostosowanych do epoki i klimatu utworów.

OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH „POGODNA”
FILIA OÂRODKA KULTURY W DZIELNICY WESO¸A M.ST. WARSZAWY

ul. Jana Paw∏a II 25, 05-077 Warszawa, tel. 22 427 37 74
pogodna@domkulturywesola.net
15 stycznia (czwartek), godz. 19.00
OD KREDKI DO GLINY – wystawa prac sekcji plastycznych dzia∏ajàcych w OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy i filii
ODT Pogodna pod kierunkiem El˝biety Lipiec i Doroty ¸asisz.

16 stycznia (piàtek), godz. 11.50
SPOTKANIA Z MUZYKÑ – koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci
pt. „W krainie Asterixa”. Dzi´ki popularnej serii komiksowej o przygodach Asterixa i Obelixa Celtowie sà z pewnoÊcià dobrze znani m∏odszym
s∏uchaczom. Mamy nadziej´, ˝e zainteresuje ich tak˝e celtycka muzyka.

18 stycznia (niedziela), godz. 17.00
POWRÓåMY JAK ZA DAWNYCH LAT, czyli niezapomniane piosenki dwudziestolecia mi´dzywojennego. Zapraszamy Paƒstwa do wys∏uchania niezapomnianych piosenek kabaretów Qui Pro Quo, Morskie Oko czy Czarny Kot... Zabrzmià doskonale znane melodie, kojarzone z gwiazdami lat dwudziestych i trzydziestych – Hankà
Ordonównà, Mirà Zimiƒskà, Eugeniuszem Bodo, Adolfem Dymszà
i wieloma innymi... Zapraszamy do wspólnej podró˝y w czasie!

25 stycznia (niedziela), godz. 16.00
K¸OPOTY PIESKA AMBRO˚EGO – przedstawienie teatralne dla
dzieci w wykonaniu aktorów Agencji Artystycznej Pro Arte.

24 stycznia (sobota), godz. 17.00

31 stycznia (sobota), godz. 17.00

KOSTARYKA – KRAINA ARY I TUKANA. Pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y Marka ¸asisza.

KRÓLESTWO TONGA – pokaz filmowy z podró˝y Krzysztofa Szybiƒskiego.

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

REKLAMA
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
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lub u naszego przedstawiciela handlowego: Konrad Skorupka,
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Subiektywne podsumowanie roku
● NAJLEPSZA P¸YTA

– ÂWIAT
Swans, „To Be Kind” –
Geniusze, których ka˝da
p∏yta osiàga status albumu
roku w rozlicznych rankingach. Nawet jeÊli pojawia
si´ na jego poczàtku,
wszyscy ju˝ wiedzà, ˝e raczej nic jej nie przebije.
Majestatyczne kompozycje po∏àczone z niebywa∏à dba∏oÊcià o detal, dopracowane w ka˝dym
calu, b´dàce efektem krwi, potu i ∏ez, które doskonale sprawdzajà si´ tak˝e w niezwykle g∏oÊnej wersji na ˝ywo. Oby tak dalej.

i oczarowa∏a Êwiat. Z niecierpliwoÊcià czekam na
jej dalsze poczynania, a w tym na przysz∏oroczny koncert na Open'erze.
● NAJLEPSZA P¸YTA – POLSKA

Artur Rojek, „Sk∏adam si´ z ciàg∏ych powtórzeƒ” – Nie sà to mo˝e wy˝yny artyzmu, ale na
pewno jest to mi∏a odmiana. Zarówno dla uwik∏anego wczeÊniej w doÊç banalne Myslovitz Artura Rojka, jak równie˝ dla polskiej muzyki na
pograniczu mainstreamu i alternatywy. Tym albumem Rojek stworzy∏ mi´dzy tymi sferami muzyczny most, coÊ, czego przyjemnie si´ s∏ucha,
ale do czego mo˝na te˝ ˝wawo zataƒczyç.

● NAJLEPSZY KONCERT – ÂWIAT

● NAJLEPSZY KONCERT – POLSKA

Neutral Milk Hotel, Off Festival, Katowice – Powracajàcy po kilkunastu latach przerwy (a w∏aÊciwie kompletnego, nieuzasadnionego znikni´cia)
legendarny zespó∏ indie/lo-fi po raz pierwszy odwiedzi∏ Polsk´. Koncert ten by∏ pod ka˝dym wzgl´dem nietypowy – wprowadzono absolutny zakaz
fotografowania i filmowania (w∏àczajàc w to telebimy), co stworzy∏o bardzo intymnà atmosfer´,
a zespó∏ odegra∏ utwory tak doskonale, jak nikt si´
tego nie spodziewa∏. PublicznoÊç po∏àczy∏a swoista
unia dusz i przekonaƒ, kiedy wszyscy Êpiewali
wspólnie hymny z „In the Aeroplane over the Sea”.
Prawdopodobnie by∏ to te˝ ostatni koncert grupy
w naszym kraju, co podnosi rang´ wydarzenia.

Artur Rojek, Off Festival, Katowice – Podobnie
jak w przypadku albumu by∏a to mieszanka artystycznych doznaƒ z komercyjnymi efektami.
Chcecie marakasów? Czemu nie. Z∏ote konfetti
z inicja∏ami? Prosz´ bardzo. To mo˝e dodamy
jeszcze chóry dzieci i starszych paƒ? To ju˝ daje
mocnà piàtk´ z plusem.

● NAJLEPSZY FILM – ÂWIAT

„Interstellar”, re˝. Christopher Nolan – Nolan
postanowi∏ zmieniç oblicze filmu, tworzàc pierwszy g∏´boko realistyczny naukowo film o kosmosie. Poza zachwytami nad wspania∏ym, zapierajàcym dech w piersiach aspektem wizualnym
oraz wartoÊcià edukacyjnà, widza wciàga∏a równie˝ poruszajàca i dynamiczna historia, a tak˝e
aktorstwo na bardzo wysokim poziomie.
● ODKRYCIE ROKU – ÂWIAT

St. Vincent – Ta pani przemyci∏a alternatyw´ do
mainstreamu. Pokaza∏a, ˝e mo˝na inaczej,

● NAJLEPSZY FILM – POLSKA

„Powstanie Warszawskie” – film dokumentalny (nie pomy∏ka zwana „Miastem 44”) –
Mo˝liwoÊç prze˝ycia tego filmu uwa˝am za jeden z najlepszych momentów filmowych dziesi´ciolecia, nie tylko ostatniego roku. JeÊli robiç
obrazy o Powstaniu, to tylko takie – przepe∏nione realizmem, a co si´ z tym wià˝e – brutalnà
prawdà. Niewymuszone tanimi efektami ∏zy cisn´∏y si´ do oczu. ˚ycie samo napisa∏o scenariusz, którego nie stworzy∏by ˝aden znakomity
twórca. Jedynym minusem by∏ narrator, ale jestem go w stanie wybaczyç – na film posz∏o na
pewno wiele szkó∏, a dzieciaki potrzebujà zbudowania fabu∏y.
● ODKRYCIE ROKU – POLSKA

Kaseciarz – Ten istniejàcy od jakiegoÊ czasu zespó∏ wyp∏ynà∏ dopiero w tym roku, grajàc na kilku wi´kszych festiwalach. I to grajàc ca∏kiem nie-

Najlepszy koncert roku – Artur Rojek, Off Festival

êle. Reprezentujà nieco niezauwa˝alnà w Polsce
scen´ lo-fi i z energià zach´cajà, aby na nià zajrzeç.
● ROZCZAROWANIE ROKU – KONCERT

Black Keys, Open'er Festival, Gdynia – Pora˝ka na ca∏ej linii. SpodziewaliÊmy si´ kosmicznego deszczu meteorytów, dostaliÊmy hity odegrane na „odwal si´”, powtarzane frazesy, zagadkowe przerwy mi´dzy utworami, fatalne
nag∏oÊnienie oraz irytujàce wizualizacje. Liczy∏am na wiele i mocno si´ zawiod∏am. Grajàcy
dzieƒ póêniej Jack White, wieczny rywal The
Black Keys, pokaza∏, ˝e panowie z tego zespo∏u
mogà lizaç mu buty. Na koncert „Kluczy” na Torwar si´ nie wybieram...
● ROZCZAROWANIE ROKU – P¸YTA

FKA Twigs, „LP 1” – Portale muzyczne rozpisywa∏y si´ o FKA Twigs jako o fenomenie. Przez
moje uszy przesz∏a bez echa. Bez pomys∏u, z jednym hitem, reszta albumu zwyczajnie nudzi. Mo˝e w przysz∏oÊci (w koƒcu to debiut) poka˝e nam
coÊ lepszego.
● ROZCZAROWANIE ROKU – FILM

„Miasto 44”, re˝. Jan Komasa – Zrezygnowa∏am z pójÊcia po us∏yszeniu, ˝e w jednej ze scen
ca∏ujàcych si´ bohaterów omijajà kule, a w trailerze us∏ysza∏am Lan´ Del Rey. Przeczucie mówi
mi, ˝e postàpi∏am s∏usznie. A Komasa zapowiada∏ si´ na tak fajnego re˝ysera... Mo˝e to nie
w porzàdku pisaç o czymÊ, czego si´ nie widzia∏o, ale nie widz´ sensu w katowaniu samej siebie tym obrazem.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Teatr, a mo˝e i coÊ wi´cej
W minionym roku mia∏am
to szcz´Êcie, ˝e wzi´∏am
udzia∏ w projekcie „Fredro
mniej znany” realizowanym
przez OÊrodek Kultury w Weso∏ej w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Jednym z etapów tego
projektu by∏y warsztaty literacko-teatralne. Poprowadzi∏ je aktor teatralny i telewizyjny Tadeusz Lempkowski. Pozna∏am tam wspania∏ych ludzi, z którymi sp´dzi∏am bardzo interesujàco czas, poznajàc podstawy gry aktorskiej, techniki
wokalnej, ruchu scenicznego, dykcji. Zaj´cia te zbli˝y∏y nas do siebie, poznaliÊmy si´ lepiej i dzi´ki temu staliÊmy si´ bardziej otwarci na nowe doÊwiadczenia, wyzwania. By∏a to twórcza, kreatywna
praca, oparta na zaanga˝owaniu i pomys∏ach
uczestników. Na zakoƒczenie projektu w czerwcu
2014 r. daliÊmy pokaz swoich umiej´tnoÊci przed rodzinami i przyjació∏mi. By∏o to cudowne, niezapomniane prze˝ycie. Widzàc nasze zaanga˝owanie
i ch´ç kontynuowania takich zaj´ç, dyrektor OÊrodka
Kultury w Weso∏ej otworzy∏ nowà sekcj´ w OÊrodku
Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”. Od wrzeÊnia ruszy∏y

Kàcik seniora
Talenty sàsiadów
Mijamy ich na ulicy,
spotykamy w codziennoÊci. To nasi sàsiedzi. Mo˝e warto zatrzymaç si´
na chwil´ i zajrzeç w ich
dusze, mo˝e podzielà si´
swojà wra˝liwoÊcià.
Z Marià Rafanowicz
spotka∏am si´ w latach osiemdziesiàtych
w Szkole Podstawowej nr 1 (obecnie 171)
w Weso∏ej. Ona by∏a piel´gniarkà szkolnà, ja
poczàtkujàcà nauczycielkà. Dzisiaj obie ju˝
jesteÊmy emerytkami. Spotka∏yÊmy si´, poniewa˝ chcia∏a podzieliç si´ ze mnà swojà
wieloletnià pasjà. Przygotowa∏a do przejrzenia kilka teczek osobistych tekstów, bajek dla
dzieci, wierszyków okolicznoÊciowych pisanych dla znajomych. Du˝à cz´Êç stanowi∏y

warsztaty teatralne. Instruktorem ponownie zosta∏
Tadeusz Lempkowski. Ich celem jest rozbudzenie aktywnoÊci twórczej i artystycznej uczestników, a tak˝e poznanie przez nich swoich zdolnoÊci aktorskich.
Prze∏amywanie ograniczeƒ, wyzbywanie si´ l´ku
przed wyst´pami, radzenie sobie z tremà i stresem
to tylko cz´Êç korzyÊci wyp∏ywajàcych z naszych
spotkaƒ. Uczymy si´ tu tak˝e pewnoÊci siebie oraz
umiej´tnoÊci prezentacji swojej osoby. Dla niektórych z nas jest to kontynuacja przygody ze scenà, ale
sà te˝ i nowicjusze. Wszyscy razem tworzymy zgranà trup´ teatralnà. Dla mnie osobiÊcie te spotkania
sà odskocznià od rutyny dnia codziennego, miejscem, gdzie mog´ spotkaç ciekawych i nietuzinkowych ludzi, pasjonatów teatru. Obecnie rozpocz´liÊmy próby do spektaklu opartego na sztuce czeskiego autora Jana Drdy pt. „Igraszki z diab∏em”.
Prowadzimy przymiarki do obsady. Mam nadziej´,
˝e premiera odb´dzie si´ w czerwcu tego roku.
Je˝eli interesujesz si´ teatrem, pragniesz wystàpiç na scenie, masz marzenia, by zostaç aktorem,
do∏àcz do nas. Niewa˝ne, ile masz lat, niewa˝ne,
kim jesteÊ, liczy si´ tylko twoja pasja i ch´ç prze˝ycia przygody.
Katarzyna Zakrzewska

IV Bal Parafialny

teksty religijne. W 2014 roku otrzyma∏a wyró˝nienie w konkursie poetyckim zorganizowanym przez bibliotek´ Klubu KoÊciuszkowca pt. „Najpi´kniejszy wiersz o mi∏oÊci”. Mój
skromny kàcik seniora nie pomieÊci obszernych poematów pani Marii, dlatego przytocz´ krótki wierszyk dotyczàcy ekologii:

uczniów. Ró˝norodnoÊç technik i tematów zachwyci∏a zwiedzajàcych, a pi´kny kosz z kwiatami by∏ tylko skromnym podzi´kowaniem
dla wyrozumia∏ej i cierpliwej nauczycielki.

Dbaj o swoje Êrodowisko
Nie wk∏adaj kija w mrowisko
Nie niszcz roÊlin, nie ha∏asuj
Nie wywoê Êmieci do lasu
Bo zamiast w lesie zbieraç grzyby
Znajdziesz swoje Êmieci i puszki po piwie.

Wystawa
Liczba goÊci na IV wystawie malarstwa studentów UTW Weso∏a w ODT Pogodna przesz∏a najÊmielsze oczekiwania. Sala p´ka∏a
w szwach. Imprez´ otworzy∏ dyr. Edward
Kalisz, a mistrzyni pracowni „Surreal” Maria
Surawska przedstawi∏a swoich ponad 20

Jak zadbaç o mi∏oÊç? – warsztaty ma∏˝eƒskie
„To nie tak mia∏o byç...” – tego typu myÊli dopadajà nieraz ma∏˝onków po kilku, kilkunastu,
czasem kilkudziesi´ciu latach wspólnego w´drowania przez ˝ycie. I co teraz? Jedni opuszczajà r´ce (i g∏ow´) i ˝yjà z dnia na dzieƒ, „aby
do przodu” – bo przecie˝ nic si´ nie da zrobiç.
Inni próbujà odreagowaç swoje frustracje
w agresywnych zachowaniach, a˝ do rozbicia
zwiàzku. A jeszcze inni... walczà. Jednak nie
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Zapraszamy na

przeciwko sobie, lecz o siebie nawzajem. Nie
poddajà si´. Szukajà pomocy i dróg wyjÊcia
z kryzysu. I okazuje si´, ˝e nie ma rzeczy niemo˝liwych. Mi∏oÊç przez du˝e „M” nie tylko
wraca, ale jest jeszcze mocniejsza ni˝ przedtem. JeÊli chcecie spotkaç takich ludzi, dowiedzieç si´ „jak oni to robià” i te˝ spróbowaç
– zapraszamy na WARSZTATY MA¸˚E¡SKIE. To
sprawa nie tylko dla tych, którym ju˝ coÊ si´

Tegoroczny IV Bal Parafialny Parafii Êw. Brata Alberta w Zielonej
odb´dzie si´ 7 lutego 2015 r. w Willi Zagórze. Koszt uczestnictwa to
350 z∏ od pary, a 180 z∏ od „singla”.
Dla u∏atwienia jest mo˝liwoÊç dojazdu autokarem na miejsce balu
oraz powrotu na parking przy koÊciele (ul. Szeroka 2). Przewidziane
rozpocz´cie balu o godz. 20.00.
Na poczàtku dania obiadowe serwowane do sto∏u, kolejne ciep∏e posi∏ki ok. 23.00 i 2.00. Od godz. 21.00
b´dzie dost´pny bufet zimnych
przekàsek, zaÊ od 22.00 bufet z przekàskami goràcymi. Bufet b´dzie
czynny przez ca∏y bal, czyli do godz.
5.00. Zapisy b´dà prowadzone od
stycznia 2015 r. w zakrystii oraz pod
numerem tel. 506-123-568. Serdecznie zapraszamy!!!
ks. Piotr Mazurek

Kiermasz
Ognisko TKKF Weso∏a serdecznie zaprasza do udzia∏u w „Sàsiedzkim Kiermaszu – wspierania si´ sprz´tem i odzie˝à
sportowà”. W dniu 10 stycznia (sobota)
w godz. 10.00–14.00 zapraszamy do baraczku na terenie TKKF (Armii Krajowej 32),
mo˝na b´dzie odstàpiç, zamieniç, odsprzedaç wszystko to, co zalega nam w kàtach.
JednoczeÊnie informujemy, ˝e jak co roku w czasie ferii TKKF organizuje nieodp∏atne zaj´cia tenisa dla m∏odzie˝y szkolnej. Zaj´cia b´dà odbywaç si´ w dniach
19–23 stycznia w godzinach 12–14. Prosimy
o zach´cenie swoich dzieci i wnuków do aktywnego sp´dzenia ferii.
Gra˝yna Weber
wali, ale te˝ i dla tych, którzy chcà czegoÊ wi´cej, którzy chcà po prostu zadbaç o swojà mi∏oÊç, by rozkwita∏a coraz pi´kniej.
WARSZTATY MA¸˚E¡SKIE to cykl trzech spotkaƒ, które odb´dà si´ w koÊciele parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w dniach: 8, 15
i 22 lutego 2015 r. o godzinie 19. Na te spotkania warto zabraç ze sobà d∏ugopisy lub o∏ówki.
Dorota i Andrzej Giera
ze wspólnoty Domowego KoÊcio∏a
w Starej Mi∏oÊnie
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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).

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.

PRZETA¡CZYå CA¸Ñ NOC
– koncert karnawa∏owy
W dn. 17 stycznia 2015 r.
(sobota) o godz. 19.00
w auli Gimnazjum nr 119
im. Józefa Pi∏sudskiego
w Starej Mi∏oÊnie odb´dzie
si´ koncert karnawa∏owy,
w którego programie znajdà si´ najpi´kniejsze arie ze
s∏awnych operetek, znane
przeboje muzyki klasycznej
oraz popisowe utwory, takie jak: Usta milczà, dusza
Êpiewa F. Lehara, O sole
mio E. di Capui czy Przetaƒczyç ca∏à noc. W zaczarowany muzyczny Êwiat przeniesie widzów i s∏uchaczy
troje wokalistów.
Marta Zamojska-Makowska (mieszkanka naszej dzielnicy), sopran koloraturowy, artystka
krajowych i zagranicznych scen operowych. Odtwórczyni Królowej Nocy na wielu scenach, posiadajàca ciekawy repertuar koloraturowy.
Edyta Cichomska – sopran, goÊci∏a na wielu
polskich i zagranicznych scenach muzycznych,
laureatka mi´dzynarodowych konkursów wokalnych, odtwórczyni wielu czo∏owych ról operowych i operetkowych, np. w Madame Butterfly,
Carmen, Weselu Figara, Ksi´˝niczce Czardasza,

WARTO ZOBACZYå
¸azienki Królewskie przygotowa∏y Êwiàteczno-noworocznà niespodziank´. Ju˝ od
6 grudnia zapraszajà na zimowe spacery po
Ogrodzie rozÊwietlonym blaskiem tysi´cy
kolorowych Êwiate∏.
Iluminacje b´dzie mo˝na oglàdaç a˝ do
15 lutego 2015 roku. Trasa Êwiàtecznego
spaceru b´dzie prowadziç od bramy przy ul.
Agrykola wzd∏u˝ Alei Chiƒskiej do bramy
przy ul. Gagarina. Na Alei Chiƒskiej spotkamy pi´kne Êwietliste postaci w strojach
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Weso∏ej wdówce, Ptaszniku z Tyrolu, Czarodziejskim flecie i wielu innych.
Wspó∏pracuje z czo∏owymi
orkiestrami i filharmoniami, nagra∏a kilka p∏yt –
jedna z nich zdoby∏a status platynowej.
Tomasz Michalski, tenor,
solista, tak˝e wyst´pujàcy
w Polsce i za granicà. Artysta obdarzony charyzmatycznym g∏osem, ujmujàcy
jako odtwórca g∏ównych ról
operowych i operetkowych,
o ogromnej kulturze muzycznej i technice wokalnej.
Solistom towarzyszyç b´dzie pianistka Katarzyna Glensk i zespó∏ akompaniujàcy pod kierunkiem Katarzyny Magdziak.
Organizatorami koncertu sà Rada i Zarzàd
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, którzy serdecznie zapraszajà na ten szampaƒski wieczór
w rytmach karnawa∏owych.
Marian Mahor
zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy
z epoki. Przed Pa∏acem na Wyspie stoi pi´ciometrowa choinka, ozdobiona Êwiat∏em
i bombkami.
15 stycznia 2015 r. o godz. 14.00 w ¸azienkach Królewskich (w Podchorà˝ówce) s∏uchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Weso∏ej wezmà udzia∏ w lekcji muzealnej (spotkania odbywajà si´ raz w miesiàcu, 10 z∏/os.).
Wyk∏ad pt.: „Dzia∏alnoÊç Marcella Bacciarellego na dworze Stanis∏awa Augusta” poprowadzi Izabella Zychowicz. W ramach integracji mi´dzypokoleniowej zapraszamy
m∏odzie˝ na ww. wyk∏ad.
Maria Surawska

Jakub Walicki
syn Anny i Daniela, brat Oli.
Urodzi∏ si´ 17 wrzeÊnia 2014 r.

Kàcik bibliofila
Kobieta, która przez rok
nie wstawa∏a z ∏ó˝ka
Sue Townsend
Pami´tacie Paƒstwo seri´ powieÊci dla starszej m∏odzie˝y
z g∏ównym bohaterem Adrianem Mole’em?
Stworzy∏a t´
postaç w∏aÊnie
Sue Townsend,
brytyjska pisarka obdarzona samorodnym talentem
i niewàtpliwie ogromnym poczuciem
humoru. Jej ostatnia powieÊç – niestety pani Townsend zmar∏a w kwietniu tego roku – jest mieszankà codziennej rzeczywistoÊci przedstawionej w sposób troszk´ odmienny,
a nierzadko wr´cz na granicy absurdu. Âwietna lektura dla czytelników
p∏ci obojga.
Goràco polecam!

***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Townsend S. – Kobieta, która
przez rok nie wstawa∏a z ∏ó˝ka
2. Grabowska-Grzyb A. – Stulecie
Winnych
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Bogdanowicz M. – G∏os
2. Mafi T. – Julia – trzy tajemnice
Literatura popularnonaukowa:
1. Wachowicz B. – Bohaterki
Powstaƒczej Warszawy
Iza Zych
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„Jest cudnie...”
W piàtkowy wieczór 12 grudnia w Klubie KoÊciuszkowca odby∏ si´ wyst´p Teatru Muzycznego Niebieskie Migda∏y pod kierunkiem znanego
redaktora muzycznego Lecha Nowickiego.
Organizatorem koncertu by∏ OÊrodek Pomocy
Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Zespó∏ „Niebieskie Migda∏y” powsta∏ z inicjatywy Pani Tatiany Kentli (st. specjalisty pracy socjalnej w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy
Weso∏a) i Pani Gra˝yny Weber (radnej dzielnicy
Weso∏a) w roku 2011. Nazwa zosta∏a zainspirowana tomikiem wierszy poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej pod tytu∏em „Niebieskie
migda∏y”. Dwunastoosobowy zespó∏ prezentuje

szeroki wybór piosenek polskich i zagranicznych
wykonawców. W swoim repertuarze majà ponad 70 piosenek, mi´dzy innymi: Hanki Ordonówny, Zuli Pogorzelskiej, Maryli Rodowicz,
Czes∏awa Niemena, Louisa Armstronga, Abby
czy Nat King Cole’a. Dzi´ki uprzejmoÊci Dyrektora OÊrodka Kultury Pana Edwarda Kalisza „Niebieskie Migda∏y” znalaz∏y swojà siedzib´
w OÊrodku Kultury, gdzie odbywajà si´ próby
i wi´kszoÊç koncertów. W paêdzierniku 2014 roku odby∏ si´ ju˝ 10 jubileuszowy koncert.
W 2013 r. Teatr Muzyczny NM otrzyma∏ wyró˝nienie Burmistrza Dzielnicy Weso∏a w obszarze
krzewienia kultury w dzielnicy.
W grudniowy wieczór artyÊci zabrali nas w romantycznà podró˝ po muzycznym Êwiecie. Ka˝dy móg∏ znaleêç coÊ dla siebie: wspomnienia,

humor i magi´ nastroju. Licznie zebrani goÊcie
wys∏uchali pi´tnastu piosenek, m.in. Mam ochot´ na chwileczk´ zapomnienia, Prys∏y zmys∏y,
W czasie deszczu dzieci si´ nudzà, Szuja, Weso∏e
jest ˝ycie staruszka i wielu innych znanych kompozycji z dawnych lat, w tym z repertuaru Kabaretu Starszych Panów. Koncert by∏ wyjàtkowej
wartoÊci wydarzeniem kulturalnym, które pozostawi∏o w nas niezapomniany Êlad.
Pracownicy
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej

Karnawa∏owe brzmienie Warszawy!
W sobot´ 31 stycznia o godzinie 21.00
w klimatycznej Klubokawiarni DZiK na Mokotowie (ul. Belwederska 44 a) odb´dzie si´
impreza fina∏owa mi´dzynarodowego festiwalu samby batucady Samba Grzeje 2015.
Us∏yszymy koncert dwudziestoosobowej
grupy perkusyjnej Ritmo Bloco Vanguardia,
wystàpi Leo Vilhena z zespo∏em i nie zabrak-

nie oczywiÊcie roda de samba – sambowego
jam session z udzia∏em festiwalowych muzyków. Poza muzykà na ˝ywo o goràcà atmosfer´ zadba Mamadou Diouf – popularny
muzyk i poeta, tym razem w roli did˝eja.
Wst´p 15 z∏. Serdecznie zapraszamy!
Hanna Kowalska

ZIMA W MIESCIE 2015
w OÊrodku Kultury oraz Filii ODT „POGODNA”
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a oraz
filia ODT Pogodna zapraszajà dzieci do udzia∏u w warsztatach artystycznych i nie tylko podczas akcji „Zima w mieÊcie”.
Podczas ferii zapewniamy dzieciom 1,5 godziny interesujàcych zaj´ç, z których wyjdà na
pewno zadowolone i uÊmiechni´te.
Poni˝ej prezentujemy program zaj´ç.
Warsztaty rozpoczynajà si´ o godzinie 10.30,
koniec przewidziany jest na 12.00. Natomiast
zaj´cia w M∏odzie˝owym Uniwersytecie Informatycznym HP odbywajà si´ w godzinach
11.00–15.00.
Udzia∏ w zaj´ciach jest bezp∏atny, zapewniamy wszystkie materia∏y, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejnoÊç zg∏oszeƒ.
• OÊrodek Kultury – 22 773 61 88,
• filia ODT Pogodna – 22 427 37 74.

Filia OÊrodka Kultury – OÊrodek
Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”,
ul. Jana Paw∏a II 25
19 stycznia, godz. 10.30–12.00
BI˚UTERIA – Warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku 6–12 lat.
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20 stycznia, godz. 11.00–15.00
M∏odzie˝owy Uniwersytet Informatyczny HP
– budowa komputera. Zaj´cia dla gimnazjalistów prowadzone przez doÊwiadczonych specjalistów i kierowników projektów informatycznych z firmy Hewlett Packard.
21 stycznia, godz. 10.30–12.00
ZDOBIENIE TOREB. Warsztaty artystyczne
dla dzieci w wieku 6–12 lat.
22 stycznia, godz. 11.00–15.00
M∏odzie˝owy Uniwersytet Informatyczny HP
– bezpieczeƒstwo w sieci. Dla gimnazjalistów.
23 stycznia, godz. 10.30–12.00
OPASKI NA W¸OSY. Warsztaty artystyczne
dla dzieci w wieku 6–12 lat.

OÊrodek Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy,
ul. Starzyƒskiego 21
26 stycznia, godz. 10.30–12.00
Warsztaty decoupage dla dzieci w wieku 6–12 lat.
Zaj´cia artystyczne, podczas których dzieci
samodzielnie, pod okiem instruktora, ozdobià
przedmioty metodà serwetkowà.

27 stycznia, godz. 10.30–12.00
Warsztaty teatralne i muzyczne dla dzieci
w wieku 6–12 lat.
28 stycznia, godz. 10.30–12.00
Warsztaty balonowe dla dzieci w wieku 6–12 lat.
Podczas zaj´ç dzieci b´dà si´ uczyç, jak samodzielnie wykonaç kwiatek, pieska lub samolot,
oczywiÊcie z balonów ☺.
29 stycznia, godz. 10.30–12.00
Warsztaty etnograficzne dla dzieci w wieku
6–12 lat – Dziobiàce ptaszki. Zaj´cia, podczas
których dzieci b´dà robi∏y ruchome kurki na
wzór dawnych zabawek ludowych.
30 stycznia, godz. 10.30–12.00
Akademia Pierwszej Pomocy dla dzieci w wieku
6–12 lat. Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dajàce dziecku mo˝liwoÊç zdobycia wiedzy niejednokrotnie ratujàcej ˝ycie.
Zapraszamy!
OK Weso∏a
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W BIBLIOTECE P UBLICZNEJ. . .
Rzecz o remoncie
[z lekkim przymru˝eniem oka ;-)]
Remont, jak wiadomo, to bardzo powa˝na
sprawa... Trzeba go dobrze zaplanowaç, przewidzieç wszystkie wydatki, znaleêç najlepszà pod
s∏oƒcem ekip´, która go wykona, zebraç si∏y i...
dopiero wtedy mo˝na zaczynaç!

Dla Biblioteki G∏ównej w Weso∏ej momentem
startowym okaza∏ si´ dzieƒ 10 listopada 2014 r.
W ten poniedzia∏kowy poranek zwarta i gotowa
za∏oga, sk∏adajàca si´ z bibliotekarzy i przyjació∏
ksià˝ki, ruszy∏a do pracy. A tej ju˝ od poczàtku
by∏o co niemiara! Najpierw nale˝a∏o pi´knie spakowaç ksià˝ki w wypo˝yczalni, póêniej czytelnie
opisaç pude∏ka, dobrze zabezpieczyç wszystkie
„skarby” biblioteczne i... czekaç na ekip´ remontowo-budowlanà. Sympatyczni panowie pojawili si´ ju˝ w Êrod´. Raz-dwa przenieÊli wszystkie
pud∏a z ksià˝kami i puste rega∏y w bezpieczne
miejsce i wreszcie mo˝na by∏o przystàpiç do tego, co najwa˝niejsze...
Pierwszym – i tak naprawd´ najwa˝niejszym
– punktem „programu” by∏a wymiana pod∏ogi.
Po zerwaniu wyk∏adziny, usuni´ciu starej kruszàcej si´ wylewki i oczyszczeniu terenu panowie
nieoczekiwanie urzàdzili nam w bibliotece super
„lodowisko” (tylko ∏y˝ew niestety nie mia∏yÊmy).
Nast´pnego dnia rano „lodowisko” jednak znikn´∏o (hmm, czary??), za to wkrótce pojawi∏y si´
nowe, pi´kne, szare p∏ytki. I fugi oczywiÊcie.
W kolejnych dniach ekipa remontowa zwi´kszy∏a swojà liczebnoÊç, w mi´dzyczasie pojawi∏o
si´ te˝ radio. I oto przy skocznych dêwi´kach
pi´knej muzyki panowie ochoczo malowali Êciany i kaloryfery, wymieniali parapety, lakierowali
pod∏og´ na antresoli, usuwali grzybki (tak, tak,
niejeden nam si´ zagnieêdzi∏); pojawi∏ si´ te˝ nowy daszek nad wejÊciem do biblioteki i nowe
drzwi ewakuacyjne.
Ani si´ obejrza∏yÊmy, gdy dwa tygodnie ci´˝kiej pracy Êmign´∏y jak strza∏a. Zacz´∏yÊmy ju˝
powoli myÊleç o przywitaniu si´ z ksià˝kami, ale
zanim to nastàpi∏o, posz∏y w ruch odkurzacze,
mopy, p∏yny do mycia szyb i Êciereczki. ˚wawa
ekipa czyszczàco-myjàco-odkurzajàca fenomenalnie upora∏a si´ z ka˝dym brudem. Wszystko
lÊni∏o czystoÊcià!
Przed otwarciem wypo˝yczalni bibliotekarze
i przyjaciele ksià˝ki ponownie zwarli szyki i przystàpili do rozpakowywania pude∏ z ksi´gozbiorem. Wiadomo, ˝e ksià˝eczki musia∏y wróciç na
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

swoje ulubione pó∏eczki, wi´c znowu nikt nie
pró˝nowa∏. Wszak porzàdek jak by∏, tak byç musi i basta!
Odnowione wn´trze Biblioteki G∏ównej cieszy
oko i zaprasza dawnych i nowych Czytelników!

Fenomen Polskiego
Paƒstwa Podziemnego
Na grudniowym spotkaniu z cyklu „Otwarte
Lekcje Historii” – prowadzonym przez Macieja
˚uczkowskiego z warszawskiego oddzia∏u IPN
– by∏ omawiany fenomen Polskiego Paƒstwa
Podziemnego. Ciekawa prezentacja i rzeczowy
wyk∏ad da∏y nam mo˝liwoÊç zapoznania si´ z jedynà podczas okupacji w Europie organizacjà posiadajàcà tajne struktury wolnego paƒstwa. Ju˝
we wrzeÊniu 1939 roku z inicjatywy oficerów zacz´to tworzenie pionów wojskowych i cywilnych
pozwalajàcych na zachowanie ciàg∏oÊci istnienia
paƒstwa. Poczàtkowo powo∏ano podlegajàcà
Rzàdowi RP na uchodêstwie S∏u˝b´ Zwyci´stwu
Polski, która zosta∏a przekszta∏cona w Zwiàzek
Walki Zbrojnej, a w 1942 powo∏ano Armi´ Krajowà. Struktury wojskowe PPP zajmowa∏y si´ wywiadem, dzia∏alnoÊcià sabota˝owo-dywersyjnà
oraz wykonywaniem zasàdzonych wyroków. Ich
zadaniem by∏a rozbudowa militarna dajàca mo˝liwoÊç walki o niepodleg∏oÊç równie˝ po wojnie.
W 1942 roku AK liczy∏a 200 tys. ˝o∏nierzy.

Struktury cywilne organizowa∏y tzw. ma∏y sabota˝, opór ekonomiczny, wydawanie prasy podziemnej, dzia∏alnoÊç fa∏szerskà, tajne nauczanie,
przygotowanie przedstawieƒ teatralnych, wieczorów poetyckich, koncertów. Najwa˝niejszym
zadaniem PPP by∏o jednak utrzymanie ciàg∏oÊci
dzia∏ania instytucji zapewniajàcych funkcjonowanie paƒstwa po zakoƒczeniu okupacji.

Spotkanie autorskie dla dzieci
Rafa∏ Lasota by∏ goÊciem spotkania, które odby∏o si´ w Bibliotece G∏ównej w piàtek 12 grudnia. Uczestniczy∏y w nim najstarsze dzieci
z przedszkoli nr 259 oraz 261 „Pod D´bami”.
Nasz GoÊç w niezwykle ciekawy i ˝artobliwy
sposób zaprezentowa∏ niektórych bohaterów
swoich ksià˝ek. By∏a mowa o dziku, którego
mo˝na spotkaç nie tylko w lesie, piesku, myszce
czy stworku Âmierdziuszku Skarpecie. Pojawi∏y
si´ te˝ postaci wyst´pujàce w najnowszej ksià˝ce autora pt. „RozeÊmiane cienie”: pluszowy

miÊ, który goni swój cieƒ, i ch∏opiec grajàcy wraz
z tatà w teatrze cieni. Spotkanie mia∏o charakter
bardzo ˝ywio∏owy, maluchy z wielkim zainteresowaniem s∏ucha∏y opowieÊci Pana Rafa∏a i szybko odpowiada∏y na jego pytania.
Rafa∏ Lasota z zawodu jest dziennikarzem, jest
te˝ autorem kilku zbiorów wierszyków i opowiadaƒ dla najm∏odszych: „Po drugiej stronie
drzwi”, „Âmieszki i Zachwytki”, „Plàsaki”.

Wspó∏praca z Gimnazjum nr 119
Biblioteka wspó∏pracuje z lokalnymi szko∏ami
w organizowaniu ró˝nego rodzaju spotkaƒ edukacyjno-kulturalnych. Nasze propozycje spotykajà si´ z ró˝nym odzewem. Tym razem chcia∏abym
wyró˝niç Gimnazjum 119 w Starej Mi∏oÊnie.
Wspó∏praca z tà szko∏à sprawia nam du˝o satysfakcji. Nasze propozycje spotykajà si´ zawsze
z zainteresowaniem. Organizujemy lekcje biblioteczne dla klas pierwszych, spotkania autorskie,
edukacyjne. Z powodów logistycznych wi´kszoÊç spotkaƒ ma miejsce w bibliotece gimnazjalnej. Dzi´kujemy za bardzo dobrà wspó∏prac´
p. Izabeli Nowackiej (wicedyrektor) oraz paniom:
Kasi Tucholskiej i Ani Grzymkowskiej – kole˝ankom z biblioteki szkolnej, a m∏odzie˝y za aktywny udzia∏ w spotkaniach.

W styczniu zapraszamy
13 stycznia 2015 r.
o godz. 18.30 w cyklu
Otwarte Lekcje Historii zapraszamy na spotkanie „Bohaterowie
powracajà. Poszukiwania miejsc pochówku ofiar komunizmu w Polsce”. GoÊciem spotkania b´dzie
prof. Krzysztof Szwagrzyk – pe∏nomocnik
Prezesa IPN ds. poszukiwaƒ miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. Ci z Paƒstwa, którzy si´ interesujà tematem, zdajà sobie spraw´, ˝e jest to cz∏owiek
bardzo zaj´ty, z tego powodu doceniamy to, ˝e
znalaz∏ czas, by przyjechaç do naszej Biblioteki.

Zima w Bibliotece
Tradycyjnie ju˝ w czasie ferii zimowych (we
wtorki i czwartki) zapraszamy dzieci w wieku 7–10
lat na spotkania literacko-plastyczne. Tym razem
b´dà to ferie z Astrid Lindgren i jej bohaterami. Zapraszamy na spotkania: „Psoty z Emilem” (20.01),
„Spotkanie z Nilsem Paluszkiem” (22.01), „W Êwiecie Pippi Poƒczoszanki” (27.01), „Awanturki z Lottà” (29.01). B´dzie sporo zabawy w towarzystwie
„zakr´conych” bohaterów tej znanej i lubianej pisarki. Zainteresowanych bardzo prosimy o zapisy
pod nr 22 773 40 08. Liczba miejsc ograniczona.
Wi´cej informacji na stronie
www.wesola.e-bp.pl oraz FB Biblioteki.
El˝bieta Dani∏owicz
Beata Zowczak
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Okiem coacha

Jak sprawiç, by ten rok
by∏ lepszy od poprzednich?
Który to ju˝ raz obiecujesz sobie, ˝e rzucisz palenie, zaczniesz regularnie çwiczyç na si∏owni, przestaniesz traciç
fortun´ na „cudowne kremy” lub schudniesz? A mo˝e
Twoim postanowieniem „od zawsze” jest podró˝owanie
lub po prostu zadowolenie z ˝ycia?
Co by to nie by∏o, wa˝ne jest, by wreszcie sta∏o si´ faktem, a nie tylko czczà obietnicà.
Co sk∏ania nas do sk∏adania noworocznych postanowieƒ?
Kiedy koƒczy si´ jakiÊ etap naszego ˝ycia,
a zarazem zaczyna nowy, lubimy wyobra˝aç sobie, ˝e zmienimy coÊ na lepsze. Nowy rok jest jak czysta niezapisana karta. A˝
si´ prosi, aby powiedzieç sobie – odtàd b´dzie inaczej! Na tapet´ bierzemy zazwyczaj
to wszystko, co nam doskwiera, nie wychodzi, jest powodem stresu.
Z jakiego powodu zwykle nie udaje si´
nam ich dotrzymaç... i jak to zmieniç?

1. Nie poÊwi´camy czasu, aby
odkryç prawdziwà przyczyn´ stanu
rzeczy, który nas nie zadowala.
Po prostu piszemy – koniec z objadaniem si´ czekoladà itp. Gdyby chodzi∏o
tylko o t´ prostà decyzj´, ju˝ dawno przestalibyÊmy jà jeÊç. O co chodzi z czekoladà
i innymi nawykami, które zdajà si´ drwiç
z naszej silnej woli?
Rada: Odkryj, jaki mechanizm sprawia,
˝e robisz coÊ lub przeciwnie – nie robisz,
mimo ˝e sobie obiecujesz.
Nasze zachowania ucieczkowe, z którymi
próbujemy zerwaç – takie jak objadanie si´,
palenie, zbyt cz´ste si´ganie po alkohol,
wieczne odk∏adanie szukania pracy, zbyt
d∏ugie siedzenie przed komputerem, nadmierne zaanga˝owanie w prac´ – sà mechanizmami obronnymi, które majà sprawiç, ˝e unikamy bólu. Póki nie dotkniemy
jego istoty, mamy nik∏e szanse na zmian´
wzorców. Choç chcemy i próbujemy. Dlatego powinniÊmy jà odkryç. JeÊli trudno zrobiç to samodzielnie, warto udaç si´ do psychologa lub coacha.

2. Nasze motywacje sà zbyt
powierzchowne i nie dotyczà
prawdziwych potrzeb.
JeÊli postanawiamy coÊ w naszym ˝yciu
zmieniç, kierujàc si´ tym, ˝e by∏oby fajnie, inni tak robià, to jest na czasie itp., to motywacji starcza nam zazwyczaj jedynie na wpisanie noworocznego postanowienia na list´.
Aby przy nim wytrwaç, musi nam zale˝eç na
rezultatach. Postanowienie powinno wyp∏ywaç z tego, co stanowi dla nas wartoÊç.
JeÊli np. postanowisz przejÊç na diet´
wegaƒskà tylko dlatego, ˝e zrobili to twoi
przyjaciele albo osoba, która Ci si´ podoba
– to zapewne szybko si´ poddasz.
JeÊli jednak sam tego chcesz, poniewa˝:
jest dla ciebie wa˝ne, by nie jeÊç produktów
zwierz´cych, bo nie chcesz eksploatowaç
tego, co szanujesz i kochasz, ekologiczny
styl ˝ycia jest dla Ciebie wartoÊcià i wierzysz, ˝e ta dieta pozwoli Ci ˝yç w zgodzie
z tym, w co wierzysz – masz wielkie szanse.

poznaç Êwiat. – Co jest w tym dla mnie wa˝ne? – Mo˝e nawet zamieszka∏bym gdzieÊ
za granicà? – Co jest w tym dla mnie wa˝ne? – Czuj´ wtedy, ˝e jestem wolny.
Byç mo˝e w∏aÊnie poczucie wolnoÊci jest
dla Ciebie najwa˝niejszà motywacjà, która
b´dzie Ci´ wspieraç.

3. Oczekujemy od siebie zbyt
wiele i wytwarzamy opór.
Mamy sk∏onnoÊç do tworzenia sytuacji,
które sà dla nas wygodne. To, co wymaga
zbyt wiele wysi∏ku, rodzi stres, opór
i w efekcie zerwanie zobowiàzania. Dlatego nie warto tworzyç takich scenariuszy:
do lutego zrzuc´ 8 kilo, w kwietniu b´d´
ju˝ czytaç ksià˝ki w oryginale, od stycznia
jestem codziennie na si∏owni. Pierwsze odst´pstwo i ju˝ mamy poczucie pora˝ki.
Rada: Stosuj metod´ ma∏ych kroków i nie
zmieniaj swojego rozk∏adu dnia i sposobu ˝ycia w sposób drastyczny.
Mo˝esz pos∏u˝yç si´ takim wzorem:
– Co mog´ codziennie zaczàç robiç z ma∏ych rzeczy, aby zbli˝yç si´ do celu? (Niech
b´dzie nim np. odchudzanie). Mog´ zaczàç
spacerowaç przez pi´tnaÊcie minut energicznym krokiem. – Co mog´ codziennie
przestaç robiç z ma∏ych rzeczy, aby zbli˝yç
si´ do celu? Mog´ przestaç jeÊç s∏odycze
i pszenne pieczywo. – Co mog´ codziennie
robiç inaczej z ma∏ych rzeczy, aby zbli˝yç
si´ do celu? Mog´, zamiast jeêdziç windà,
zaczàç u˝ywaç schodów.
To oczywiÊcie tylko przyk∏ady, chodzi
jednak o to, aby nasz czujny, kontrolujàcy
umys∏ nie wyczu∏ zagro˝enia. Pozwalamy
mu przysypiaç, niczym zm´czonemu stra˝nikowi, a sami w tym czasie robimy swoje,
czyli przeprowadzamy cichà rewolucj´.

Rada: Sprawdê, jak g∏´bokà motywacj´
ma Twoje postanowienie noworoczne.
Pytaj siebie, co jest w tym wa˝ne, zada˚ycz´ Wam, aby nadchodzàcy rok przyjàc sobie pytanie wielokrotnie, a˝ dotrzesz
niós∏ spe∏nienie marzeƒ!
do sedna.
Przyk∏ad: Obiecujesz sobie, ˝e zaczniesz
Joanna Godecka
uczyç si´ angielskiego.
life coach i praktyk Integracji Oddechem
Pytasz – co w tym jest dla mnie wa˝ne?
Odpowiadasz – b´d´ móg∏ swobodnie
ZAPRASZAM NA PROFESJONALNE SESJE
si´ porozumiewaç
zarządzanie stresem
w tym j´zyku. – Co
Joanna Godecka
jest w tym dla mnie
poczucie
własnej wartości
life coach,
wa˝ne? – Chcia∏odkrywanie talentów
praktyk Integracji Oddechem
bym podró˝owaç.
501 715 646 w godz. 10-20
– Co jest w tym dla
poprawa relacji
mnie wa˝ne? – Chc´
REKL AMA

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

PROTEZY • NAPRAWA
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Prze˝yj prawdziwà

metamorfoz´
OdwiedziliÊmy ostatnio Metamorfoz´
Day Spa w Weso∏ej. Jest to niezwyk∏e miejsce, gdzie ka˝dy klient mo˝e poczuç si´
wyjàtkowo.
Atmosfera tego obiektu wita nas ju˝ w samym progu wspania∏ymi zapachami aromatycznych Êwiec, które
Przed
prowadzà nas po schometamorfozà
dach do strefy relaksu
i ukojenia. Ale nie zdawaliÊmy sobie sprawy z faktu, ˝e to miejsce ma do
zaoferowania nie tylko
masa˝e relaksacyjne, zabiegi na cia∏o i twarz,
pedicure, manicure i liczne terapie odchudzajàce.
Oprócz tej bogatej oferty
proponuje znacznie wi´cej – wykwalifikowany
zespó∏ spa: stylistów,
wiza˝ystów i kosmetologów tworzy prawdziwe metamorfozy dla swoich klientów.
Poni˝ej przedstawiamy ostatnià metamorfoz´, której byliÊmy Êwiadkami. Pani
Katarzyna przesz∏a dekoloryzacj´ w∏osów,
przez stylistk´ Anit´ nadany zosta∏ nowy,

Zielony p∏omieƒ

CoÊ si´ koƒczy,
coÊ si´ zaczyna
Czuwajcie – to znaczy post´pujcie tak,
by móc szcz´Êliwie ˝yç
Robert Baden-Powell
Koƒcówka grudnia to idealny czas na podsumowanie i ewaluacj´ mijajàcego roku. Czas na
wyciàgni´cie wniosków i postanowienia zmian.
Na wst´pie mog´ zdradziç, ˝e rok 2014 by∏ dobrym okresem dla harcerstwa w Weso∏ej.
Styczeƒ minà∏ nam na przygotowaniach do
obozu zimowego. Podzieleni na dwie grupy udaliÊmy si´ w czasie ferii na tydzieƒ do po∏o˝onego
w cieniu Tatr Murzasichla. MieliÊmy czas nie tylko na to, by szlifowaç nasze umiej´tnoÊci narciarskie i podziwiaç pi´kno polskich gór, ale równie˝ na sp´dzenie kilku chwil w Zakopanem
– uda∏o nam si´ odwiedziç grób Ma∏kowskich –
twórców polskiego harcerstwa.
4-miesi´czny okres oczekiwania na najwa˝niejszy w roku wyjazd up∏ynà∏ nam ró˝nie. Dru˝yny ze Starej Mi∏osny – 44 WDH-y „Stanica”
i 44 MDH-ek „Archandraja” zorganizowa∏y cieszàcy si´ du˝ym zainteresowaniem Harcerski
Dzieƒ Dziecka, 44 WDH-y „Kedyw” uda∏a si´
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Êwie˝y odcieƒ per∏owego blondu. O paznokcie zadba∏a Monika, która wykonujàc manicure,
zaproponowa∏a klientce klasyczny kolor czerwieni „Big Apple Red” collection by OPI.

Makija˝ koktajlowy wykona∏a pani
Ma∏gorzata. PodkreÊli∏ on urod´ klientki,
a u˝yty krem piel´gnujàcy z per∏à pozwoli∏
rozÊwietliç
i odm∏odziç twarz.
Do sesji wykorzystane zosta∏y stroje
marki La Metamorphose Gawkowska &
Szcz´sna, której atelier znajduje si´ równie˝ w Metamorfozie
Komplet biznesowy Day Spa.
Pani Katarzyna ukaza∏a si´ w dwóch os∏onach: w koktajlowej
sukni z w∏oskiej we∏ny oraz w komplecie
biznesowym.
Jak mo˝na zauwa˝yç, przesz∏a prawdziwà metamorfoz´.
Zapraszamy do Metamorfozy Day Spa,
gdzie mo˝ecie Panie przeobraziç si´ w sposób kompleksowy i niepowtarzalny i powiedzieç: „Taka jestem. Taka chc´ byç”.
Bli˝sze informacje mo˝na znaleêç na stronie

www.metamorfoza-spa.pl
lub pod nr. tel. 22-763-20-90.

Po metamorfozie – w sukni wieczorowej

w dalekà podró˝ do Monte Cassino, by razem
z harcerzami z ca∏ej Polski wziàç udzia∏ w obchodach 70-lecia zdobycia wzgórza. W mi´dzyczasie nie siedzieliÊmy bezczynnie i oprócz regularnych zbiórek braliÊmy udzia∏ w obchodach kanonizacji w Warszawie oraz w wydarzeniach
organizowanych przez poszczególne choràgwie.
Lipiec to powrót nad dobrze znane nam z poprzednich lat jezioro P∏ocicz. To nowe przyjaênie,
przygody i umiej´tnoÊci. Czas sp´dzony w zgodzie z naturà. Sierpieƒ zaÊ to powrót do korzeni,
na wysp´ Brownsea, miejsce pierwszego obozu
harcerskiego w historii.
Tegoroczna jesieƒ by∏a dla nas pe∏na zmian.
Dru˝yny przeprowadzi∏y akcje naborowe w szko∏ach, powsta∏y w sumie 2 nowe jednostki – patrol harcerski dzia∏ajàcy na terenie Halinowa
i patrol w´drowniczy. Gromada zuchowa ch∏opców zmieni∏a teren swojego dzia∏ania na centrum dzielnicy, choç warto podkreÊliç, ˝e dla nikogo drzwi do niej nie sà zamkni´te.
Najwi´cej dzia∏o si´ jednak w dwóch najstarszych
dru˝ynach dzia∏ajàcych od poczàtku swego istnienia
na terenie Starej Mi∏osny. 44 MDH-ek „Archandraj´”
przej´∏a Zofia Fryza, a 44 WDH-y „Stanica” Jakub
Matyas. Przed ich poprzednikami – phm. Hubertem
Zieliƒskim i pwd. Agnieszkà Koz∏owskà – nie lada
wyzwania, ale wiem, ˝e dadzà rad´. Ca∏ej czwórce ˝ycz´ sukcesów na nowej harcerskiej drodze.
Na poczàtku listopada zorganizowaliÊmy Akcj´
Znicz, wzi´liÊmy czynny udzia∏ w Akcji Parking
i dzielnicowych obchodach 11 listopada. 6 grud-

Marta Frejtan

nia odby∏a si´ coroczna gra szczepu, na której zjawi∏y si´ wszystkie dru˝yny z naszego Êrodowiska.
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia to nie by∏ tylko okres
sp´dzany z rodzinà. To okres obdarowywania,
dzielenia si´ z innymi, poÊwi´cenia w∏asnego „ja”
dla drugiej osoby. W tym roku szczep 44 MDHiZ
wzià∏ udzia∏ w akcji o charakterze lokalnym – Szlachetnej Paczce. Dzi´ki aktywnemu udzia∏owi naszych harcerzy, dzi´ki zaanga˝owaniu rodziców
uda∏o nam si´ spe∏niç marzenia wybranej rodziny.
2015 rok przyniesie nam oprócz sta∏ych akcji
– wyjazdów letnich i zimowych, comiesi´cznych
zbiórek dru˝yn, cotygodniowych spotkaƒ zast´pów – coÊ zupe∏nie nowego. CoÊ od nas – harcerzy, dla Was – mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a.
Chcemy jeszcze aktywniej wspó∏tworzyç lokalnà
spo∏ecznoÊç, dzia∏aç dla dobra ogó∏u.
Czuwajcie!
Tomasz Mileszyk
szczepowy 44 MDHiZ „Zielony P∏omieƒ”
Nr 165 / Styczeƒ 2015
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US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl

KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

MONTA˚, POD¸ÑCZENIE I NAPRAWA

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

SPRAWY SÑDOWE :

Tel. 507 130 389, 500 322 255

●

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

e-mail: stachyra-uslugi@wp.pl

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm
Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog

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

Lekarz uprawniony do badaƒ kierowców i kandydatów na
kierowców kat. A, B, C, D, E, T oraz poj. uprzywilejowanych
ul. S∏owackiego 33
05-075 Warszawa-Weso∏a

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 
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
706
50
3/4
2
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
612
566

Cena
w PLN
340 000
217 394
380 000
470 000
210 000

Pow.
m2
465
370
581
750
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
230 000
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
764
180
338
604
275
200
901
240
190

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

Cena w PLN
1 250 000
1 030 000
770 000
889 000

Rodzaj domu
Rok
wolnostojàcy
2008
wolnostojàcy
segment szeregowy
segment skrajny

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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Wieczór cudów w SSP 12

Jerzego Styczyƒskiego, która osiàgn´∏a najwy˝szà
ofiarowanà tego wieczoru kwot´ 1200 z∏. Co roku
na licytacji wystawiane sà równie˝ ozdoby choinkowe przygotowane przez Kub´, ch∏opca, który goÊci∏
w SSP 12 dwa lata temu. W tym roku przygotowane przez niego przedmioty osiàgn´∏y cen´ 1000 z∏.
Marzeniem Madzi – najwa˝niejszego goÊcia tegorocznego Wieczoru Cudów – by∏o posiadanie
psa. Kiedy otrzyma∏a zawini´tego w kocyk ma∏ego
szczeniaka wzruszenie odebra∏o jej mow´. Jej cicho
wypowiedziane s∏owo „dzi´kuj´” uj´∏o za serce
wszystkich zgromadzonych. By∏a to najbardziej magiczna chwila Wieczoru Cudów i wspania∏a nagroda dla tych wszystkich, którzy poÊwi´cili odrobin´
swojego czasu i pieni´dzy, aby pomóc.

DobroczynnoÊç to cecha, która budzi si´
w ka˝dym z nas zw∏aszcza w okresie Êwiàt Bo˝ego Narodzenia. Uczniowie Bu∏haka od najm∏odszych lat uczà si´, jak pomagaç potrzebujàcym, biednym i chorym. Oprócz kwest, zbiórek ˝ywnoÊci, ubraƒ i wizyt w domu pogodnej
staroÊci raz w roku mo˝emy tak˝e wspólnie
spe∏niç marzenie wyjàtkowej osoby wybranej
spoÊród ma∏ych pacjentów Kliniki Onkologii

Piotr Szostak

w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. W tym roku uczniowie mogli poznaç 9-letnià
Madzi´, podopiecznà Fundacji „Nasze Dzieci”,
która od kilku lat walczy z ci´˝kà chorobà. By∏a
ona goÊciem honorowym zorganizowanego
12 grudnia w SSP 12 Wieczoru Cudów – wyjàtkowej imprezy charytatywnej wspó∏tworzonej przez
dzieci, rodziców i nauczycieli Bu∏haka.
Przygotowania do Wieczoru Cudów rozpoczynajà si´ zawsze kilka tygodni wczeÊniej. Rodzice przynoszà wartoÊciowe przedmioty przeznaczone na
aukcj´. Uczniowie wraz z nauczycielami tworzà

ozdoby choinkowe, kartki Êwiàteczne i piekà pierniki, które sà sprzedawane na kiermaszu. Mamy przygotowujà ciasta, które mo˝na potem
kupiç, wraz z przepisem, w specjalnie przygotowanym bufecie. Ca∏y
dochód z imprezy zostaje przeznaczony na dzia∏alnoÊç Fundacji i pomoc chorym dzieciom. W tym roku
SSP 12 uda∏o si´ zebraç 21 373 z∏.
Najwi´ksza cz´Êç tej sumy jest
efektem aukcji, w której uczestniczà
rodziny uczniów i przyjaciele Bu∏haka. To ukoronowanie wieczoru, na które wszyscy czekajà. Tegorocznà aukcj´ uÊwietni∏y wyst´py ko∏a muzycznego
prowadzonego przez panià Renat´ Struzik i koncert
uczniów Spo∏ecznej Szko∏y Muzycznej dzia∏ajàcej
w budynku SSP 12. Samà licytacj´, podobnie jak
w latach ubieg∏ych, poprowadzi∏ pan Rafa∏ Królikowski. Zaanga˝owanie i hojnoÊç goÊci pozwoli∏y
uzbieraç kwot´ 15 tysi´cy z∏otych. WÊród licytowanych przedmiotów znajdowa∏y si´ cenne pamiàtki,
jak koszulka Stephana Antigi, sprzedana za 800 z∏,
czy p∏yta zespo∏u D˝em z autografem gitarzysty

Barbórka
u Puchatka
4 grudnia w Przedszkolu „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” goÊciliÊmy górnika, pana Mateusza Zwoliƒskiego. Nasz goÊç przyby∏ na spotkanie z przedszkolakami w pe∏nym umundurowaniu z bardzo
ciekawà prezentacjà multimedialnà przygotowanà
specjalnie dla dzieci. Podczas prezentacji dzieci nie
tylko zapozna∏y si´ z ci´˝kà pracà osób codziennie
przebywajàcych pod ziemià, ale pozna∏y równie˝
symbole i barwy górnicze oraz znaczenie elementów munduru górnika. Pan Mateusz przybli˝y∏ nam
równie˝ wizerunek patronki górników – Âwi´tej
Barbary oraz opowiedzia∏ legend´ o Skarbku mieszkajàcym pod ziemià.

REKL AMA

pasmanteria

rękodzieło

poprawki krawieckie

Nowo otwarta
Pasmanteria

ul. Wspólna

ul. Szeroka

ul. Brata

ul. Warsz

Alberta

ul. Warszawska 55

Warszawa Wesoła (Zielona)
tel. 660 540 576

K&M

awska

Nasza pasmanteria zaopatrzona jest
w szeroki asortyment gumek, tasiemek, nici,
suwaków, guzików, lamówek, mulin i motków.
W
c
Wychodzimy
na przeciw Klienta i jeśli czegoś w asortymencie
nie posiadamy to postaramy sie to zdobyć.
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Nasz goÊç nawiàza∏ Êwietny kontakt z dzieçmi,
ch´tnie odpowiada∏ na ich bardzo wnikliwe pytania, a na zakoƒczenie spotkania obdarowa∏ dzieci
drobnymi upominkami. Dzieci w podzi´kowaniu za
wspania∏e spotkanie przekaza∏y symbolicznà czapk´ górnika, którà wykona∏y w przedszkolu, wyrecytowa∏y wiersz oraz zaÊpiewa∏y gromkie „Sto lat”!
Jeszcze raz bardzo dzi´kujemy Panu Zwoliƒskiemu
za przyj´cie zaproszenia do naszego przedszkola.
Zapraszamy do obejrzenia galerii na stronie
www.przedszkole.csd.pl.
Marzena Kowalczyk
nauczyciel Przedszkola Niepublicznego
„KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
Nr 165 / Styczeƒ 2015
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Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!
Drodzy Darczyƒcy SP 353 z dru˝yny „Szlachetna
Paczka”! Ósma edycja tej akcji ju˝ za nami. W tym
roku pomogliÊmy 23 rodzinom. PrzygotowaliÊmy
386 Êwiàtecznych paczek. WÊród prezentów znalaz∏y si´ kuchenki mikrofalowe, komputery, pralka,
odkurzacz, ˝elazko, dywany, stó∏, rowery, wózek
dzieci´cy, zastawa kuchenna, voucher do marketu
budowalnego, wersalka oraz tona w´gla. W jednej
z klas zebrano równie˝ pokaênà kwot´ pieni´dzy na
zakup mebli kuchennych dla rodziny, która straci∏a
swój dobytek w po˝arze.
Zdajàc relacj´ z tegorocznej akcji, w którà zaanga˝owaliÊmy si´ ju˝ kolejny raz, powinnam bezustannie i goràco Wam wszystkim dzi´kowaç, co zamierzam niniejszym uczyniç.
Bardzo serdecznie dzi´kuj´ wszystkim Rodzicom,
którzy aktywnie i z ogromnym sercem w∏àczyli si´
w realizacj´ tego projektu. Dzi´kuj´ za empati´,
wra˝liwoÊç i ch´ç pomocy drugiemu cz∏owiekowi.

Dzi´kuj´ za podj´cie wysi∏ku finansowego, uwra˝liwianie w∏asnych pociech na krzywd´ innych oraz
solidarne dzia∏anie, które jest ogromnà wartoÊcià.
Ciep∏o dzi´kuj´ Dyrekcji Szko∏y, wychowawcom
klas oraz personelowi szko∏y. Wspólnie podj´liÊmy
wyzwanie i z ogromnym sukcesem uda∏o nam si´ je
zrealizowaç. Dzi´kuj´ Wam za ˝yczliwoÊç i wsparcie. Bez Was sama nie da∏abym rady!
Dzi´kuj´ tak˝e tym, którzy nie sà zwiàzani z naszà
szko∏à, ale w wielkim odruchu serca pomogli nam
w zaspokajaniu potrzeb rodzin. Dzi´kuj´ w∏aÊcicielce osiedlowej cukierni „Irena” p. Irenie Pasek i jej
mamie p. Halinie za podarowanie rodzinom s∏odkich upominków, artyku∏ów spo˝ywczych i odzie˝y;
w∏aÊcicielce apteki „Melisa” p. Renacie Wroc∏awskiej
za Êrodki farmaceutyczne oraz Grzegorzowi za przekazanie kwoty 500 z∏ na potrzeby naszych rodzin.
Za szczególnà pomoc w transporcie paczek do
magazynu dzi´kuj´ kole˝ankom, z którymi pracuj´,

tacie Amelki – p. Arturowi Ró˝aƒskiemu oraz mojemu m´˝owi.
Za rok, w ten magiczny Êwiàteczny czas, ponownie zapraszam do w∏àczenia si´ w ide´ màdrego
pomagania – pomagania, które jest impulsem dla
tych, którzy mierzà si´ z trudnoÊciami.
Majka Delura
szkolny koordynator projektu
„Szlachetna Paczka”

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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li mo˝liwoÊç samodzielnie dokoƒczyç tekst.
Pad∏o wiele ciekawych propozycji. PieÊƒ
„Po nagabu Panie Gospodarzu do sieni” zaÊpiewano w dwóch wersjach, wysokiej i niskiej, zaÊ „Biegn´ z rana zmordowana” wykonywa∏y tylko panie. „Âliczna
Panienka, jako jutrzenka” i weso∏e „Hej, nam,
hej! Hej, nam, hej!” o˝ywi∏o wszystkich, nawet
najbardziej zm´czonych widzów. „Sta∏a nam si´
nowina mi∏a” to znów wyzwanie – niektóre samog∏oski nale˝y Êpiewaç dwa razy na przyk∏ad:
„sta∏aa”, „zbaawiicielem” i „uubiee˝a∏a”. Ostatnim
utworem by∏o „Przylecieli tak Êliczni Anieli”
Êpiewane ju˝ absolutnie przez wszystkich.
Jednak hitem wieczoru, Êpiewanym równie˝ na bis
na proÊb´ publicznoÊci – okaza∏a si´ ˝ywio∏owa pieÊƒ
„Hej, hej lelija, Panna Maryja”. Wykonawcy Êpiewali jà nie na scenie, lecz siedzàc pomi´dzy publicznoÊcià, zach´cajàc zarazem do przy∏àczenia si´. Ich
silne, czyste g∏osy dodawa∏y nam odwagi i coraz
ch´tniej przy∏àczaliÊmy si´ do chóralnego wykonania.
Koncert zakoƒczy∏a pani Nowacka, wr´czajàc podarunki dla artystów oraz zapowiadajàc nast´pne
wydarzenia w gimnazjum.
By∏ to bardzo udany wieczór. Wspania∏a atmosfera sprawi∏a, ˝e artyÊci bisowali kilkakrotnie na ˝yczenie publicznoÊci. Wykonawcy wchodzili w liczne
interakcje z widownià, która mog∏a na przyk∏ad zadecydowaç o kolejnoÊci utworów. Spotkanie by∏o
bardzo spontaniczne i ˝ywio∏owe. Niewielkie pomy∏ki witane serdecznym Êmiechem przez wykonawców i publicznoÊç zbli˝a∏y nas do siebie. By∏o
mi∏o, radoÊnie i weso∏o. Dzi´kujemy!

Âwiàteczny koncert pieÊni polskich,
ukraiƒskich, bia∏oruskich i serbskich
Dnia 15 grudnia 2014 r. o godzinie 19.00 w auli
Gimnazjum nr 119 im. Józefa Pi∏sudskiego w Warszawie odby∏ si´ niepowtarzalny koncert w wykonaniu
Paw∏a Szmytkowskiego i jego przyjació∏ z LO
im. T. Czackiego. UroczystoÊç od kilku dni zapowiada∏ okazjonalny plakat i zaproszenie w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”, wi´c publicznoÊç licznie dopisa∏a.
Ka˝dy s∏uchacz przy wejÊciu otrzyma∏ niewielkà
ksià˝eczk´ z tekstami, aby móc Êpiewaç wspólnie
z artystami. Koncert rozpocz´∏a pani wicedyrektor
Izabela Nowacka, która witajàc wszystkich goÊci,
podkreÊli∏a, ˝e Pawe∏ Szmytkowski jest absolwentem
naszej szko∏y i w tym gimnazjum odnosi∏ pierwsze
wa˝ne sukcesy jako wokalista i instrumentalista, wyst´pujàc podczas licznych uroczystoÊci i festiwali,
a dziÊ wraca jako prawdziwy profesjonalista.
Pierwsza pieÊƒ w programie to utwór z Ukrainy
pt.„Oj u poli wyrosla bereza”. Pomimo drobnej
pomy∏ki wykonawców – przyj´tej przyjaênie przez
publicznoÊç – zabrzmia∏a bardzo dobrze i wprowadzi∏a nas w Êwiàteczny nastrój. Kolejna, równie˝
ukraiƒska piosenka to „Dobryj wieczar Tabie,
Panie Hospodaru”. Tekst pieÊni wykonany i wydrukowany by∏ w j´zyku ukraiƒskim, ale nie by∏o
problemów z jego zrozumieniem. Wykonawcy Êpiewali z uÊmiechem na ustach, szczerze si´ cieszàc
z wyst´powania i przekonujàco zapraszajàc publicznoÊç do wspólnych wykonaƒ.
Ka˝dy utwór czymÊ nas zaskakiwa∏. PieÊƒ „Na
zdrawe Ti, Czorbadzijo!” wykonawcy odÊpiewa-

li w trzech grupach, skupiajàc uwag´ publicznoÊci
na kolejnych osobach wyst´pujàcych w tekÊcie.
Pierwszà zwrotk´ pieÊni „Kiej Maryja w´drowa∏a” Êpiewa∏a pani Zuzanna, która tak˝e prowadzi∏a
koncert, drugà i piàtà panie, a trzecià, czwartà
i szóstà panowie. Z kolei kol´d´ „PomaluÊku, Józefie, pomaluÊku, prosz´” zaprezentowa∏ duet.
By∏a bardzo nastrojowa i wzruszajàca. Widzowie
nagrodzili jà gromkimi brawami. Bardzo energiczna
i skoczna melodia pieÊni „Przyjecha∏y ch∏opy,
stan´∏y u szopy na wozie, na wozie” to kolejne wyzwanie dla publicznoÊci, gdy˝ widzowie mie-

Alicja Safiaƒska, Gim. 119, kl. 3D
fot. Andrzej Znidericz z kl. IIC Gim. 119

Wieczór andrzejkowy
w Przedszkolu nr 259

Koncert Êwiàteczny
w Bu∏haczku

Andrzejki to jedyny czas w roku, kiedy prawie wszyscy chcà wró˝yç i poznawaç swojà przysz∏oÊç.
Z tej okazji skorzysta∏y te˝ „Jagódki” z rodzicami z Przedszkola nr 259
w Weso∏ej. Zabawa andrzejkowa odby∏a si´ 26.11.2014 o godzinie
15.30, kiedy za oknem zaczyna∏o si´ Êciemniaç. W tym dniu wszystko
owiane by∏o magià i tajemnicà. W sali znajdowa∏y si´ zapalone lampiony, a nad g∏owami uczestników zabawy wisia∏y kolorowe
chusty z duszkami, srebrne
klucze oraz gwiazdy. Nie zabrak∏o te˝ wró˝ek, które poprowadzi∏y ca∏à zabaw´ andrzejkowà. Dzieci pozna∏y najbardziej popularne wró˝by.
By∏o m.in. uk∏adanie butów do
drzwi, wró˝enie z kolorów
oraz przek∏uwanie serca
z imieniem przysz∏ego m´˝a
lub ˝ony. Przedszkolaki uwa˝nie s∏ucha∏y, co dana wró˝ba dla nich znaczy. Najbardziej oczekiwanà wró˝bà by∏o jednak lanie wosku przez
klucz. Cienie woskowych figurek pobudza∏y fantazj´ i wyobraêni´
uczestników zabawy. Ca∏a zabawa przeplatana by∏a wspólnymi taƒcami.
Andrzejki przebieg∏y w mi∏ej i radosnej atmosferze.

Jak co roku w po∏owie grudnia w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno-J´zykowym „Bu∏haczek” odby∏ si´ koncert Êwiàteczny. GoÊci przywita∏a pani dyrektor ˚aneta Grzechnik, po czym zaprezentowa∏y si´ wszystkie grupy przedszkolne
ze swoim repertuarem artystycznym.
Nast´pnie wystàpi∏y
dziewczynki z przedszkolnej grupy baletowej w uk∏adzie tanecznym pt. „Taniec
kwiatowych wró˝ek”. Póêniej zaprezentowali si´ goÊcie
ze Spo∏ecznej Szko∏y
Muzycznej I stopnia
im. W. Kilara: chór
szko∏y muzycznej oraz soliÊci. Koncert Êwiàteczny zakoƒczy∏y owacje publicznoÊci oraz podzi´kowania ze strony pani dyrektor przedszkola i wr´czenie pierniczków zrobionych przez przedszkolaki.
Szcz´Êliwego 2015 roku Czytelnikom „WiadomoÊci Sàsiedzkich” ˝yczà: Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy oraz przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-J´zykowego „Bu∏haczek”.

Gra˝yna Karwowska
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Us∏ugi hydrauliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
- uprawnienia budowlane i gazowe

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska

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

Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej


Leczenie dorosłych i dzieci

PRYWATNY GABINET LEKARSKI



Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki



Lekarz chorób wewn´trznych

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), tel. 505 099 069
Warszawa-Wesoła, Stara Miłosna

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

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

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

tel.

662 822 340

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA
SPRAWY CYWILNE:
✔
✔

spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

SPRAWY RODZINNE:
✔

rozwody

✔

opiekuƒcze

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

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

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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Podsumowanie Mi´dzyszkolnego
Konkursu „Bombka choinkowa”
Dnia 18.12.2014 r. w Szkole Podstawowej
nr 171 w Weso∏ej odby∏o si´ uroczyste podsumowanie VIII edycji Mi´dzyszkolnego Bo˝onarodze-

niowego Konkursu Plastycznego „Bombka choinkowa” pod honorowym patronatem Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a. UroczystoÊç naszà zaszczycili
swojà obecnoÊcià wa˝ni goÊcie:
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a p. Marian Mahor, Naczelnik
Wydzia∏u OÊwiaty, Kultury i Sportu p. Renata Mroczkowska, Dyrektor SP 171 p. Bogumi∏a Banasiak
oraz grono pedagogiczne, zaproszeni laureaci konkursu wraz nauczycielami i rodzicami ze szkó∏:
SP 172, 174, 353, a tak˝e dzieci
i rodzice z naszej szko∏y. Nast´pnie Pan Wiceburmistrz, Pani Naczelnik, Dyrektor SP 171 i organi-

„Robusiaki”
dokarmiajà
zimà ptaki
Dzieci z Niepublicznego Przedszkola „RobuÊ” pami´tajà, ˝eby zimà dbaç o naszych
ma∏ych skrzydlatych przyjació∏. Przedszkolaki na zaj´ciach przyrodniczych z zoologiem
przypomnia∏y sobie o sposobach dokarmiania ptaków zimà. Wybra∏y si´ do pobliskiego lasu, w którym
w ubieg∏ym roku w kilku miejscach zawiesi∏y karmniki. Rozwiesi∏y tam kule z ziarnami, nasypa∏y ziarenka
w ptasich sto∏ówkach. Dzi´ki temu maluchy przyzwyczajajà ptaki do zapami´tania miejsc, w których
codziennie czeka na nie pokarm. Wszystkie przedszkolaki wiedzà, ˝e bardzo wa˝ne jest systematyczne

dokarmianie ptaków przez ca∏y rok, a szczególnie
w zimie. Zach´camy wszystkich mieszkaƒców do
w∏àczenia si´ do tej szlachetnej akcji „Dokarmiamy
zimà ptaki”. Odwiedzajàc te miejsca podczas spacerów, pami´tajmy przynieÊç ptasie smako∏yki.
Wi´cej informacji na stronie www.robus.pl.

zatorki konkursu p. Bogumi∏a Jaroch i p. Ewa Kacprzak wr´czali dyplomy i nagrody laureatom
w kategoriach klas I–III szkó∏ podstawowych oraz
oddzia∏ów przedszkolnych.
Konkurs jak co roku cieszy∏ si´ du˝à popularnoÊcià wÊród uczniów w naszej dzielnicy. Wp∏yn´∏o
wiele prac. Komisja konkursowa mia∏a wielkie
trudnoÊci z wy∏onieniem laureatów, gdy˝ wszystkie bombki by∏y oryginalne i pomys∏owe. Prace
wraz ˝yczeniami Êwiàtecznymi zosta∏y przekazane
pensjonariuszom i pracownikom Domu Seniora
„Gniazdo Rodzinne” przy ul. Kiliƒskiego w Weso∏ej. Gratulujemy laureatom i dzi´kujemy wszystkim
uczestnikom konkursu.
Bogumi∏a Jaroch
Ewa Kacprzak

Mistrz pszczelarstwa
z wizytà w naszej szkole
W dniu 21 XI 2014 klasa 3A Szko∏y Podstawowej
nr 172 w ramach projektu wychowawczego POZNAJEMY ZAWODY zaprosi∏a do naszej szko∏y mistrza
pszczelarstwa. W spotkaniu wzi´∏o udzia∏ 8 klas.
Mistrz opowiada∏ o fascynujàcym Êwiecie pszczó∏
w pasiece. W sposób niemal˝e bajkowy, w wiejskiej
scenerii i w otoczeniu ∏àki dzieci dowiedzia∏y si´, ˝e
pszczo∏y produkujà nie tylko miód, ale te˝ propolis,
py∏ek kwiatowy, mleczko pszczele i pierzg´.
Pszczelarz, który przyjecha∏ z Krynicy Górskiej, prezentowa∏ wszystkie cz´Êci ula oraz narz´dzia pszczelarskie, takie jak podkurzacz, dozownik miodu i mio-

Magdalena Steciuk

REKL AMA

te∏ka do „zmiatywania” pszczó∏ z plastrów bez robienia im krzywdy. Dzieci poznawa∏y Êwiat pszczó∏
wszystkimi zmys∏ami: obserwowa∏y przemieszczanie
si´ pszczó∏ po ulu, dotyka∏y plastrów, kitu pszczelego, s∏ucha∏y, jak „brz´czà” pszczo∏y, wàcha∏y boski
nektar, wosk, pierzg´ i próbowa∏y, jak smakujà.
Atrakcjà by∏ szklany ul, dzi´ki któremu ka˝de
dziecko mog∏o przez lup´ obejrzeç, jak wyglàdajà
pszczo∏y. Kolejnà niespodziankà by∏o samodzielne
wykonanie Êwieczki z pachnàcego wosku pszczelego. Na koniec ka˝de dziecko dosta∏o buteleczk´ miodu, pa∏eczk´ do nak∏adania miodu i certyfikat PRZYJACIELA PSZCZÓ¸ mówiàcy, ˝e dziecko zwyczaje
pszczó∏ pozna∏o, ˝ywe pszczo∏y w ulu widzia∏o,
Êwieczk´ z wosku pszczelego robi∏o, miodek kosztowa∏o i jadaç go ka˝dego dnia Êlubowa∏o.
B. ˚bikowska
wychowawca kl. 3A
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uczniowie zabrali goÊci w sentymentalnà
podró˝ po kraju literatury z lat dzieciƒstwa. MogliÊmy podziwiaç mi´dzy innymi pi´kny uk∏ad choreograficzny drugoklasistów
nawiàzujàcy do legendy o kwiecie paproci i „Taniec
Wró˝ek” w wykonaniu dzieci z klas 0. GoÊciliÊmy
w Akademii pana Kleksa, s∏uchaliÊmy Êlàskich wyliczanek, historii o pracowitej mrówce. ObejrzeliÊmy
przedstawienie muzyczne na motywach „Czerwonego Kapturka”, a w takt rapowanej
„Lokomotywy” wyruszyliÊmy
w muzycznà podró˝ po Âlàsku.
Nasi kochani górnicy przygotowali dla nas wspania∏à zabaw´.
Wszyscy bawili si´ Êwietnie,
a muzyczne zagadki rozbawi∏y nie
tylko dzieci. By∏ równie˝ Miko∏aj,
który obdarowa∏ wszystkich prezentami i s∏odkimi smako∏ykami.
Naszych goÊci zaprosiliÊmy na Êlàskà biesiad´ i obdarowaliÊmy w∏asnor´cznie wykonanymi prezentami, szkolnà okolicznoÊciowà gazetkà i Êwiàtecznymi bombkami.
Górnicy otrzymali przepi´kny obraz wykonany przez
uczennic´ klasy piàtej – Majk´ Szmytkowskà,
a szkolny wolontariat tradycyjnie przekaza∏ od ca∏ej
spo∏ecznoÊci szkolnej „Dar serca” dla Fundacji Rodzin Górniczych. Wszyscy odÊpiewali hymn górniczy, co bardzo wzruszy∏o naszych goÊci. Jak co roku
bawiliÊmy si´ Êwietnie i ju˝ nie mo˝emy doczekaç
si´ kolejnej Barbórki. Bardzo dzi´kujemy tegorocznym sponsorom naszej uroczystoÊci, którymi sà:

Barbórka w SP 173
Grudzieƒ to dla uczniów i pracowników Szko∏y
Podstawowej nr 173 czas niezwyk∏y i wa˝ny. W tym
miesiàcu obchodzimy nasze Êwi´to. Szko∏a w swojej
odÊwi´tnej, dekoracyjnej szacie wita∏a licznie zgromadzonych goÊci – odwiedzili nas przedstawiciele w∏adz
dzielnicy, wydzia∏u oÊwiaty, ksiàdz proboszcz, zaprzy-

jaênieni dyrektorzy szkó∏ i przedszkoli oraz – co zawsze jest dla nas powodem ogromnej radoÊci – nasi
patroni, górnicy. Us∏yszeliÊmy wiele ciep∏ych, p∏ynàcych z serca s∏ów i serdecznych ˝yczeƒ. Bardzo cieszyliÊmy si´ z powodu przyjazdu górników. Zawsze bardzo na nich czekamy. Przywo˝à ze sobà tyle ciep∏a,
radoÊci, dobrych s∏ów, muzyki i zabawy.
Tegoroczne obchody zwiàzane by∏y z has∏em roku „Kto czyta ksià˝ki, ˝yje podwójnie”, dlatego te˝

W Nowym Roku 2015 ˝yczymy
Szcz´Êcia, co radoÊç daje,
Mi∏oÊci, co niesie pokój,
Zdrowia, co rodzi wytrwa∏oÊç,
Wiary, co nadziej´ prowadzi,
Dni wype∏nionych do koƒca,
Nowych wschodów s∏oƒca
I niech wi´cej takich rzeczy
Nowy Rok Wam u˝yczy.
Dyrektor SP 173 Lidia Chmielewska
z ca∏à spo∏ecznoÊcià szkolnà

1.
2.
3.
4.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 173
Restauracja „TRAKTAT”, ul. Trakt Brzeski 3B
PKO Bank Polski Oddzia∏ 72, ul. Jana Paw∏a II 23
Sklep „GROSZEK” pan Dawid Walicki, ul. Jana
Paw∏a II 108, ul. Rumiankowa
5. Zak∏ad Fryzjersko-Kosmetyczny Ma∏gorzata
Karczmarczyk, ul. Fabryczna 25
6. Zak∏ad gastronomiczny „GABMAX” Ma∏gorzata
Mucha (sto∏ówka szkolna)
7. Zak∏ad gastronomiczny „SMAKOSZ”, ul. Jana
Paw∏a II 25J,
8. „BUDY¡ SMAKOSZA”, ul. Rumiankowa 11
9. Dom Weselny „POD ANIO¸AMI”, al. Pi∏sudskiego 49
10. Piekarnie Cukiernie Putka
11. Gazeta „WiadomoÊci Sàsiedzkie”
W imieniu spo∏ecznoÊci szkolnej
Bernadetta Gierczycka, Barbara Buga

REKL AMA

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
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

25

WESO¸A

Wolontariat w ZS 94
W Zespole Szkó∏ nr 94 w Weso∏ej wraz
z rozpocz´ciem nowego roku szkolnego
2014/2015 swojà dzia∏alnoÊç rozpoczà∏ tak˝e
wolontariat pod nazwà „Pomagamy Budziç”.
Dlaczego w∏aÊnie taka nazwa? Otó˝ postanowiliÊmy nawiàzaç Êcis∏à wspó∏prac´ z Klinikà
Budzik, uruchomionà w lipcu 2013 roku. To
pierwszy w Polsce wzorcowy szpital dla dzieci po ci´˝kich urazach mózgu.
Jako wolontariusze zapragn´liÊmy wspomóc
dzieci i ich rodziców w tych trudnych i bolesnych
dla nich momentach. Dzieci, dla których si´ ofiarujemy, sà zazwyczaj w stanie wegetatywnym. Nie
oznacza to przecie˝, ˝e nie jest im potrzebna pomoc. Czujà i potrzebujà czu∏oÊci. BliskoÊç to coÊ, co
staramy si´ daç zarówno ma∏ym pacjentom, jak
i ich rodzicom. Staramy si´ równie˝ dzia∏aç poprzez
uczestnictwo w organizowanych przez nas akcjach.
Za sobà mamy ju˝ trzy takie akcje. Przede wszystkim my, uczniowie szkolnego Ko∏a Wolontariatu, 30
wrzeÊnia 2014 r. przy∏àczyliÊmy si´ do akcji hospicyjnej „Pola Nadziei”, zasadzajàc przed wejÊciem

do naszej szko∏y cebulki ˝onkili. Innà z kolei akcjà by∏ 12 paêdziernika
– ju˝ XIV Dzieƒ Papieski pod has∏em „Âwi´tymi Bàdêcie”. Ochoczo wzi´liÊmy udzia∏
w tej ogólnopolskiej zbiórce, kwestujàc pod naszym
koÊcio∏em – Êw. Brata Alberta. Grudniowà naszà

akcjà by∏ kiermasz ozdób Êwiàtecznych w sali parafialnej koÊcio∏a Êw. Brata Alberta. Mo˝na by∏o nabyç dekoracje wykreowane przez plastyków i przez
dzieci z kó∏ek plastycznych, majàce wyjàtkowà wartoÊç, gdy˝ tworzone by∏y z ˝ywym uczuciem. Fundusze uzbierane dzi´ki kiermaszowi równie˝ prze-

znaczyliÊmy na Klinik´ Budzik. Wszystkie nasze
dzia∏ania ofiarowane sà dla dzieci w Êpiàczce. Naszym obowiàzkiem, jako wolontariuszy, jest s∏u˝yç
im pomocà, z otwartym sercem i wyrozumia∏oÊcià.
Bierzemy przecie˝ odpowiedzialnoÊç za ich uÊmiech
na twarzy. Istotnym elementem naszej pracy jest
oczywiÊcie tak˝e opanowanie i zdyscyplinowanie
zespo∏u. Zawsze dzia∏amy pod czujnym okiem swoich opiekunów: Ksi´dza ¸ukasza oraz Pani Ma∏gorzaty Dzi´gielewskiej i Pani Ewy Tymiƒskiej. Gdy tak
jest, wszystko staje si´ prostsze i nabiera sensu.
Z myÊlà o podopiecznych Kliniki Budzik dobrowolnie poÊwi´camy swój czas, a w swojà prac´ wk∏adamy du˝o serca i z nadziejà oczekujemy spodziewanych efektów naszej aktywnoÊci.
Przed nami jeszcze wiele zadaƒ do zrealizowania.
Czekajà nas nowe wyzwania, których b´dziemy si´
podejmowaç, oraz cele, do których usilnie zamierzamy dà˝yç w trosce o m∏odych podopiecznych. To
w∏aÊnie im pragniemy podarowaç radoÊç, a tak˝e
ich zatroskanym rodzicom, którym wcià˝ doskwiera
rozpacz nad tragicznym losem swych pociech.
Kamil Wysocki
uczeƒ Ko∏a Wolontariatu ZS nr 94

„Czy to wczoraj, czy to dziÊ,
wszystkim jest potrzebny miÊ”
27 listopada 2014 r. uczniowie SP nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi obchodzili Âwi´to Pluszowego Misia. W tym roku zaproszone zosta∏y dzieci z Przedszkola nr 259 z Panià Dyrektor Magdalenà Kraus. Razem z dzieçmi bawili si´:
przedstawiciel Wydzia∏u OÊwiaty, Kultury i Sportu
Pan Jaros∏aw Szmytkowski, przedstawiciel Klubu Garnizonowego Pani Ma∏gorzata Milewska
oraz ch´tni rodzice i rodziny dzieci.
W kolejne urodziny Misia dzieci z klasy III pod
opiekà Pani Danuty Midziak w ramach prezentu
przygotowa∏y przedstawienie o Pani Jesieni i przygotowaniach leÊnych zwierzàt do zimy. Wspania∏à
dekoracj´ przygotowa∏a nasza plastyczka Pani Anna Piórkowska. Uczniowie klasy II, przygotowani
przez Panià Monik´ D´bickà i Marzen´ Delak,

wystàpili z krótkim koncertem na
dzwonkach, piosenkà i wierszem. Pani
Irena Giegiel-Drozdek przygotowa∏a
wraz z dzieçmi z klasy I plakat i wiersz.
Dzieci z oddzia∏u przedszkolnego przygotowane przez Panià Bo˝en´ Cegie∏k´ i Panià Beat´ Bieƒkowskà wystàpi∏y z pi´knymi piosenkami i uk∏adem choreograficznym.
MiÊ by∏ zachwycony. W ramach podzi´kowaƒ
przygotowa∏ dla dzieci i zaproszonych goÊci kilka
konkursów na temat wiedzy o misiach oraz test
sprawnoÊci przek∏adania wyka∏aczek do pojemnika
w r´kawicach kuchennych.
Wszyscy: MiÊ, dzieci i zaproszeni goÊcie Êwietnie si´ bawili. A mi∏ym zakoƒczeniem spotkania

by∏ s∏odki prezent – miÊ w czekoladzie dla ka˝dego dziecka.
Âwi´to Pluszowego Misia w naszej szkole to wyjàtkowy dzieƒ, kiedy wszyscy integrujemy si´, a dzieci majà mo˝liwoÊç zaprezentowaç swoje umiej´tnoÊci i zdolnoÊci. W tym dniu ka˝dy jest wa˝ny.
Marzena Delak

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)
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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.
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Âwiàteczny czas w Dwuj´zycznym Przedszkolu abc
Atmosfera w Dwuj´zycznym Przedszkolu abc
w grudniu by∏a iÊcie Êwiàteczna. Pachnia∏o pierniczkami i domowymi wypiekami. Dzieci z ka˝dej
grupy przygotowa∏y swoje role na bo˝onarodzeniowe przedstawienia. Wszyscy rodzice byli bardzo przej´ci i wzruszeni wyst´pami swoich ma∏ych aktorów.
Dzieci z klasy 0 oraz nasze dzielne pi´ciolatki
otworzy∏y fabryk´ ozdób Êwiàtecznych. Swoje nie-

powtarzalne r´kodzie∏a zaprezentowa∏y szerszej
publicznoÊci podczas corocznego Kiermaszu Âwiàtecznego zorganizowanego w Dwuj´zycznej Szkole
Podstawowej nr 1.
Równie˝ odwiedziny Âwi´tego Miko∏aja by∏y dla
dzieci wielkim prze˝yciem, na poczàtek wspólne zabawy z wyjàtkowym goÊciem, a nast´pnie rozdanie
pi´knych prezentów. Ka˝dy przedszkolak wyszed∏
tego dnia do domu zadowolony i uÊmiechni´ty,

w koƒcu okaza∏o si´, ˝e wszystkie dzieci by∏y bardzo grzeczne.
Wspólny, uroczysty wigilijny obiad by∏ zwieƒczeniem wszystkich przygotowaƒ do Âwiàt Bo˝ego Narodzenia. Dzieci sk∏ada∏y sobie ˝yczenia, dzieli∏y si´
op∏atkiem oraz wspólnie Êpiewa∏y kol´dy.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy,

 Listy do redakcji

Wyposa˝eni w màk´, past´ do z´bów i jajka
manifestowali swoje niezadowolenie z powodu nieotrzymania cukierka (!). Obsypany màkà podjazd czy wymazana pastà do z´bów
furtka lub skrzynka na listy to ma∏o dotkliwa
kara. W moim przypadku za zignorowanie
przebieraƒców kara by∏a bardziej surowa
– obrzucenie domu jajkami.
Usuni´cie jajka z elewacji jest niemo˝liwe,
w∏aÊciwie trzeba odmalowaç dom.
Ot, psikus...
Takie zachowanie wyroÊni´tych, ale bezmyÊlnych ma∏olatów ma miejsce nie po raz
pierwszy i czas si´ temu przeciwstawiç. Powiedzieç stanowcze NIE.

Nie ˝ycz´ sobie narzucania obowiàzku kultywowania zwyczajów Halloween. Raz, dwa,
trzy, odchodz´ z gry! Nie ˝ycz´ sobie naruszania mojej w∏asnoÊci, a tak˝e niszczenia wspólnego mienia, np. przystanków.
Apeluj´ do rodziców o zwrócenie uwagi,
jak ich dzieci przygotowujà si´ do tej pseudozabawy.
Zdarzenie zg∏osi∏am na policj´, w przysz∏ym
roku b´d´ wnioskowaç o podj´cie dzia∏aƒ prewencyjnych w tym dniu, aby mniejszoÊç nie terroryzowa∏a wi´kszoÊci z powodu cukierka...

Chc´ opowiedzieç o tym, jak 31 paêdziernika 2014 r. grupa wyrostków pod pretekstem
Êwi´towania Halloween terroryzowa∏a osiedle
Stara Mi∏osna.
Tak, terroryzowa∏a, bo uszkodzenie czyjejÊ
w∏asnoÊci z pogwa∏ceniem prawa, majàce na
celu wymuszenie odpowiednich zachowaƒ, to
w∏aÊnie akt terroru.

Imi´ i nazwisko autora
do wiadomoÊci redakcji

OG¸OSZENIA DROBNE

US¸UGI KRAWIECKIE

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

Od 1 stycznia 2015 r. 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.

www.dogadajciesie.pl

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

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

Z¸OTA RÑCZKA

Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

Przeglàdy okresowe budynków

◗ Wynajm´ pokój ok. 12 m2 w kamienicy na ulicy Rumiankowej dla 1 kobiety. Wspólna ∏azienka, kuchnia. tel. 607 263 604.

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

Prowadzenie Ksià˝ki
Przychodów i Rozchodów
Dojazd do Klienta Gratis!
Konkurencyjne Ceny!

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■

anteny TV i SAT
■ domofony

tel. 663-677-701

231

8

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

196

Tel. 660-769-211

– TANIO I SOLIDNIE –

ul. Trakt Brzeski 73 (bud. Biedronki)

SPRZEDA˚, MONTA˚

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

501 14 14 40

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

48
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4

DACHY

DORABIANIE KLUCZY

tel.: 692 905 352

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

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

36

mieszkaniowych i samochodowych

160

503 150 991

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

HYDRAULIK
506 173 607

tel.

MEBLE NA WYMIAR

M O N TA ˚ :
■

501-758-140

Tel. 601 262 086.

www.anteny-kamery.pl
23
4

503-759-762

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

228

z dojazdem do klienta

biuro@s2invest.pl

85

ECO MYJNIA

Dokumentacje budowy, inwentaryzacje – Autocad

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

NAUKA GRY NA GITARZE
Od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz
fajne piosenki! Zapraszam,
na pewno si´ nie rozczarujesz.
Tel. 695-622-848
68

◗ Hydraulik-elektryk-glazurnik-z∏ota ràczka. Posiadam
te˝ inne umiej´tnoÊci techniczne – wykonam zlecenie na remont mieszkania, domu lub innego pomieszczenia, mogà to byç te˝ drobne prace w tym
porzàdkowe. Warszawa. Tel. 537 047 887.
◗ KURSY MATURALNE Z MATEMATYKI!! Ma∏e grupy, wysoka skutecznoÊç, du˝e doÊwiadczenie. Tel. 503-759-762.
◗ Us∏ugi remontowo-budowlane. Glazura, terakota,
malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, panele,
wyk∏adziny, zabudowy k/g, wyburzanie, rozbudowy.
Tanio-szybko-solidnie 513 097 264; 502 367 040.

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

22
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Cukierek albo psikus,
czyli rzecz o terrorystach

Zespó∏ Dwuj´zycznego Przedszkola abc

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
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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

WIZYTY DOMOWE

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

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

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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Ostatnie 2 mieszkania
ul. Motylkowa 11, Warszawa-Międzylesie
Dostępne mieszkania (stan deweloperski):

97 m2 – 565 tys. PLN

Rezerwując już dziś,
możesz dostać 5% rabatu

e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl, tel.: 505 283 785

www.ulicamotylkowa.pl

Nowe kolekcje opraw korekcyjnych dla dzieci i młodzieży: *MIRAFLEX*, *SOLANO*, FISCHER PRICE,
BARBI, YOUPI, ESPRIT kids, HUMPHREY'S, UNITED COLORS OF BENETTON

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

• Jako nieliczni POSIADAMY MARKĘ OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH
MAUI JIM z polaryzacją 2D + dostępne także z korekcją
• Doskonała jakość soczewek ZEISS w promocyjnych cenach
• 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!!*
!!*
• Najnowsze kolekcje światowych marek: NOWOŚĆ *CAROLINE
CAROLINE ABRAM
ABRAM*,
ETNIA O. BARCELONA*, MICHAEL CORS, CALVIN KLEIN, PRADA, RAY BAN,
**ETNIA
VERSACE, PAUL & JOE, VOGUE, JAGUAR, DAVIDOFF, JOPP!, OAKLEY,
G.ARMANI, GF FERRE, CONVERSE, TITANFLEX...
• Projektujemy indywidualne okularowe soczewki progresywne – system VisuReal
• NOWOCZESNA pracownia optyczna
• Bezpłatny serwis
salonie
* szczegóły w

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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