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SALON-SKLEP-MOMO
WROCŁAW, UL. POŁUDNIOWA 1/1A
SALON PIELĘGNACJI PSÓW I KOTÓW
KĄPIEL I STRZYŻENIE PSÓW
TRYMOWANIE PSÓW
ZABIEGI SPA DLA PSÓW
KĄPIEL I WYCZESYWANIE KOTÓW
TEL. 517 093 349
/ROYALPLACEPL

KARMY I AKCESORIA DLA PSÓW, KOTÓW I GRYZONI
NAJBARDZIEJ ORYGINALNE PRZYSMAKI
DLA PSÓW WE WROCŁAWIU

Cieplutko

TEL. 71 33 85 008
/ HAPPYPETPL

Miłe było świąteczne
spotkanie w Bibliotece przy Jesiennej.
Nie zabrakło muzyki,
pyszności a przede
wszystkich wspaniałej
atmosfery.

MOMO
OBROŻE I KOCYKI SZYTE
NA ZAMÓWIENIE
AKCESORIA DLA PSÓW
UNIKALNE WZORY
/MOMOfordogs

(sz)
Fot. Dominika Szpyra

Święta
Market przy Wawrzyniaka tym razem
zdobi piękna choinka.
Fot. Renata Szpyra
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KLECINA
CUP

2

W dniu 25 listopada 2017 roku
w Szkole Podstawowej nr 42
we Wrocławiu odbył się XXIII
turniej tenisa stołowego „Klecina Cup”, w którym udział
wzięli uczniowie naszej szkoły,

listopad/grudzień 2013

Moscow
Ballet

Te uśmiechy mówią wszystko - zwycięzcy w kategorii Open

NOWO POWSTAŁY GABINET!

Posiadanie psa...

Gazeta Osiedle

mu meble. Jako właściciel

Tego typu szkoda to spore wydatki. O ile pogryzione buty
to koszt rzędu kilkudziesięciu
do kilkuset złotych, o tyle pogryzienie np. dziecka to koszty
leczenia, leków, rehabilitacji,
czyli nierzadko kilka lub nawet
kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Odpowiedzialność za szkody
wyrządzone przez zwierzęta
hodowlane oparta jest na tzw.

Wrocławiu. Nadzór nad całością imprezy sprawowali nauczyciele wychowania fizycznego: Oktawiusz Raczkowski,
Marek Antosz i Aleksandra
Kosztowniak, którzy wspomagani byli przez nauczycieli klas
1-7 i wychowawców świetlicy.
Zawody wzbudziły wiele pozytywnych emocji. Przebiegły
w radosnej i miłej atmosferze. Wszyscy uczestnicy przestrzegali zasad „fair play”.
Dziękujemy
nauczycielom
za zaangażowanie i pomoc w
przeprowadzeniu turnieju Klecina Cup. Zapraszamy za rok.
AleksandraDZIEJE
Kosztowniak
SIĘ
Oktawiusz Raczkowski
Marek Antosz

Absolwenci SP 42 uczestniczyli w rozgrywkach, kibicowali
zawodnikom i pomagali sędziować

Stało się już tradycją, że w okresie zimowym, kiedy za oknami robi
się ponuro i smutno, Moscow City
Ballet przyjeżdża do Wrocławia
aby zabrać widzów w świat pełen
WYKWALIFIKOWANY ZESPÓŁ - ABSOLWENTKI KOSMETOLOGII
WYŻSZEJ SZKOŁY FIZJOTERAPII WE WROCŁAWIU
pozytywnych emocji, w krainę baśni i piękna. W tym roku publiczność będzie miała okazję podziwiać
ZAPRASZAMY!!!
dwa najsłynniejsze i najbardziej
Adres:
podziwiane spektakle na świecie:
ul. Poranna 50B
- BANKIETOWE ZABIEGI
Dziadek do Orzechów i Jezioro Ła(koniec ulicy przy rondzie)
PRZED WIELKIM WYJŚCIEM
będzie.
53-026 Wrocław
- SPEKTAKULARNE RZĘSY
Założony przez wybitnego chotel.: 71 728 01 81
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Godziny otwarcia:
pokochali już wiele lat temu, obdaPRZEZ CAŁY GRUDZIEŃ
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pobliskiego gimnazjum oraz
szkół podstawowych, rodzice i
mieszkańcy Kleciny. Zawodnicy rywalizowali w różnych
kategoriach wiekowych: dzieci
klasy I – III Szkoły Podstawowej, klasy IV – V, klasy VI VII Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz kategoria Open.
Impreza trwała 5 godziny i
zgromadziła 74 zawodników.
Z roku na rok liczba osób zainteresowanych turniejem rośnie,
ku uciesze organizatorów.
Zwycięzcy otrzymali puchary, medale i nagrody rzeczowe
ufundowane przez radę Osiedla Klecina, Fundację Sławek
– Uzdolnionym, oraz Dyrekcję
Szkoły Podstawowej nr 42 we

sienie odpowiedzialności, to

słynniejszym i uwielbianym przez
przypadek,baletem
w którym
w
publiczność
Piotrapies
Czajmomencie Nasycony
zdarzenia liryzmem,
pozostakowskiego.
wał pod fantastyką
opieką inneji osoby,
np.
poetycką
wspaniałą
choreografią
właściciel niezmiennie
wyjechał nazachwyca
wakacje
odi wielu
lat. Wątki
przekazał
na tenmiłosne,
czas psajakro-i
dramatyczne przeplatają się ze sobą,
dzicom.
niczym w kalejdoskopie. Są one do-

Mając tę świadomość, warto
zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich, wykupując stosowną polisę odpowiedzialności cywilnej.
ERGO Hestia w swojej ofercie
posiada ubezpieczenie OC w
życiu prywatnym, które spełnia opisane wymogi. Odpowiedzialność polisowa występuje m.in. w przypadku szkód

daczy zwierząt lub polisy OC

datkowo potęgowane przepiękną
w życiu prywatnym. Ważne,
muzyką, która wraz z bohaterami
aby każdorazowo
przeduczuć
wykuilustruje
całą gamę i potęgę
im
pieniem polisyodzapoznać
się z
towarzyszących,
rozczarowania
poOgólnymi
miłość.
Warunkami UbezZapraszamy
19-20
Wropieczenia. Po
ich grudnia
lekturze–może
cław, Teatr Polski.
okazać się, że dane ubezpie(macro)

czenie nie będzie dla nas odpowiednie. Duża część polis OC
w życiu prywatnym zawiera
wykaz ras psów uważanych za
agresywne, za które towarzystwa ubezpieczeń nie ponoszą
odpowiedzialności.

Artur Chludziński
Ergo Hestia
Wrocław ul. Karmelkowa 2c

GABINETY STOMATOLOGICZNE
- stomatologia
zachowawcza
- stomatologia
estetyczna
- leczenie
endodontyczne
kanałowe
(pod mikroskopem)
- chirurgia

- implantologia
- ortodoncja
- protetyka
- periodontologia
(leczenie chorób
przyzębia)
- higienizacja
- wybielanie zębów

Umowa z NFZ
Systemy ratalne na leczenie ul. Przyjaźni 66/9
Dojazd komunikacją miejską:
tramwaj 17, autobus 133

tel. 71/72 99 547, 71/72 99 917
www.optima-med.com
e-mail:optimamed@gmail.com

PROFESJONALNY DOBÓR

Agencja
Ubezpieczeniowa
WYROBÓW
KOMPRESYJNYCH
- podkolanówki, pończochy, rajstopy, rękawy uciskowe
Ergo Hestia
OBRZĘKI:
- żylne, limfatyczne, tłuszczowe, ciążowe

PROFILAKTYKA ZAKRZEPICY ŻYLNEJ W PODRÓŻY
WYROBY DOBIERANE INDYWIDUALNIE

Małgorzata Szuba - mgr pielęgniarstwa
Wrocław ul. Poranna 50 B
tel. 668 579, 760
tel. 71 728 01 81
Zapraszamy do naszego biura Ergo Hestii
przy ul. Karmelkowej 2C.
Gwarantujemy przyjemną atmosferę
i pyszną kawę - porozmawiajmy o Twoim ubezpieczeniu.
Kontakt: Artur Chludziński, tel. 793 928 051
mail: twojagentartur@gmail.com
Zbigniew Chludziński tel. 601 7777 65
mail: agencja.zbyszko@gmail.com
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W Jesiennej do góry nogami

Tegoroczne mikołajki w
kasie 6a w szkole nr 61
miały wyjątkowy charakter. Uczniowie przygotowali wspaniałe upominki i wraz z wychowawcą
udali się do ‘Dziecięcego
Domu’, by obdarować
podopiecznych.

UWAGA!!! Ta książka może
zarazić nieokiełznaną chęcią Przygód i nienasyconym
apetytem na Zetknięcie z
Tajemnicą. Może wyrwać
cię z fotela i skłonić do Zejścia Pod Ziemię.

Podczas wizyty autorów w Wietnamie ugruntowała się decyzja napisania książki o podziemiach wydrążonych przez ludzi. Zamaskowane wejście do systemu tuneli Cu Chi, tuneli Wietkongu z czasów wojny
wietnamskiej.(Fot. Arch J.Lamparska)

Kierownik Biblioteki Alicja Leskiewicz wylicza
rodzaje podziemi jakie spenetrowali Joanna Lamparska i Piotr Kałuża

W klubie Biblioteki Jesiennej, w Filii nr 54 wrocławskiej MBP mieliśmy kolejną
ucztę dla koneserów książek
podróżniczych. 29 listopada
zagościła tam Joanna Lamparska, przybliżając kulisy
powstania, napisanej wspólnie z Piotrem Kałużą, przemożnie wciągającej i rozpalającej wyobraźnię książki
„Miasta do góry nogami;
Podziemia Europy i ich tajemnice”.
Dziennikarze, podróżnicy,
poszukiwacze i odkrywcy
tajemnic – Joanna Lamparska i Piotr Kałuża schodzili
do podziemi bardzo różnorodnego rodzaju: labiryntów
pod stolicami Europy, kopalni soli w Wieliczce i Salzburgu, złotonośnych dolno-

śląskich sztolni, morawskich
winnych komór, zakonnych
krypt Krakowa, Kijowa i
Palermo, etruskich grot, jaskiń Narni (Tak! To fakt, nie
literacka kreacja.), hiperdrogiego hotelu w trzewiach
szwajcarskiej góry, studni
prowadzących w głębiny
własnej jaźni, złotonośnych
dolnośląskich sztolni i … jakich jeszcze – najlepiej przeczytać samemu. Wszystko
bogato udokumentowane fotograficznie i podane z reporterską dociekliwością. Nasz
region - Dolny Śląsk – jako
obszar pełen zagadkowych
podziemnych budowli np.
w Górach Sowich czy pod

Zamkiem Książ, zajmuje w
książce poczesne miejsce.

Klubowicze Jesiennej Biblioteki w oczekiwaniu
na prezentację tajemnic podziemi

Spacer w podziemnym hotelu w Szwajcarii.(Fot.
Arch J.Lamparska)

Bez kary
Pani Joanna z uśmiechem wpisywała autografy i
dedykacje dla uczestników spotkania

www.gazetaosiedle.pl

MIKOŁAJKI

Do końca roku w Centrum
Historii Zajezdnia przy
Grabiszyńskiej
można
oglądać wystawę mobilną
„Zbrodnia bez kary”.

Niesamowite historie; barwne, a czasami tragiczne,
żądza bogactwa i władzy,
nieokiełznana chęć doznania przygody, starożytne tajemnice, wojskowe sekrety,
mroczne klimaty, dawni i
współcześni artyści, zakazane kluby - tego doświadczymy sięgając po „Miasta do
góry nogami”.

Dzieci niezwykle ciepło przywitani zostali przez Panią
Barbarę Klimowicz, na której ręce przekazali dary wraz
z własnoręcznie wykonaną
pamiątkową kartką świąteczną. Od Pani Dyrektor oraz
pracowników ‘Dziecięcego
Domu’ uczniowie otrzymali
wzruszające podziękowania.
Warto było podjąć trud, który
upewnił uczniów, że dzielenie
się z drugim przynosi podwójną radość. Działania te możliwe były dzięki współpracy z

rodzicami uczniów klasy 6a,
którzy to byli pomysłodawcami akcji, a także zorganizowali transport darów. Składamy
serdeczne podziękowania rodzicom i uczniom za zaangażowanie w pomoc podopiecznym ‘Dziecięcego Domu’.
W trakcie lekcji, pod kulinarnym nadzorem pedagoga
szkolnego oraz wychowawcy
klasy, uczniowie piekli i dekorowali świąteczne pierniczki.
Wszyscy byli bardzo zaangażowani w pracę, panowała miła i twórcza atmosfera.
Pachniało w całej szkole, a
pięknie zapakowane pierniczki własnej produkcji stały się
wspaniałymi mikołajkowymi
upominkami.
Katarzyna Kuchmacz
Fot. sp61

Dziękujemy Pani Joannie za
podzielenie się pasją podróżowania z sąsiadami z dzielnicy Krzyki.
Renata Szpyra
(tekst i zdjęcia)

Powstała na bazie koncepcji
Marka Jurka oraz Grzegorza
Górnego wystawa ma na celu
upamiętnienie setnej rocznicy rewolucji bolszewickiej
oraz nierozliczonych do dziś
zbrodni komunizmu.
(jw)

Gazeta Osiedle

Wrocław, ul. Poranna 16

e-mail: mediama@op.pl,
tel. 602 49 84 25
Redaktor naczelny,
wydawca:
Marek Szpyra
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POMOC DLA
ZWIERZAKÓW

W tym roku szkolnym
uczniowie SP 42 z ul. Wałbrzyskiej, kolejny raz
wzięli udział w akcji POMOC DLA SCHRONISKA. Dzieci z klas I-III
i klas IV-VII przeprowadziły zbiórkę darów dla
bezdomnych zwierząt żyjących we wrocławskim
schronisku.

Były to: puszki z karmą, kocyki, zabawki, sucha karma.
Efekty tej zbiórki, przerosły
oczekiwania. Ilość zgromadzonych darów okazała się imponująca. Dzieci z wielkim zaangażowaniem wzięły udział w
akcji, miały duże wsparcie ze
strony Rodziców. Nawiązana
współpraca ze schroniskiem

Pan Jan przyjmuje do magazynu dary od
uczniów klas 4-7

przyniosła obustronne korzyści. Zwierzęta otrzymały przedświąteczne wsparcie, a dzieci
zadowolenie z pomagania i
obdarowywania. Karmę oraz
pozostałe zgromadzone rzeczy
uczniowie kl. I B I III D, pod
opieką nauczycieli - wycho-

wawczyń Bożeny Korzeniowskiej i Małgorzaty Włodarskiej,
zawieźli do wrocławskiego
schroniska na ul. Ślazowej. Wizyta w schronisku jak zawsze
była niezapomnianym przeżyciem. Widok zwierząt, które
zostały skrzywdzone przez ludzi, doświadczyły bezdomności, trafiły do schroniska, rozczulił wszystkich. Pani, która
oprowadzała dzieci, ciekawie
przybliżyła historie niektórych
czworonogów. Prawdziwy entuzjazm wzbudził Ciapa, piesek, który nam towarzyszył.
Łagodne usposobienie, oraz
przyjazne nastawienie do dzieci, sprawiły, że trudno było z
nim się rozstać. Na koniec wizyty, uczniowie otrzymali pisemne podziękowanie oraz certyfikaty ,,Przyjaciel zwierząt”.
Wszyscy mieli poczucie słuszności tej akcji. Z pewnością będzie kontynuowana.
(B.K.)
Fot. (M.W., R.S.)

I B i III D podczas wizyty w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

Przed wejściem do Schroniska - uczniowie I B i III D ze zgromadzonymi darami
dla zwierząt
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