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Czas wyborów
Uprzedzajàc zarzuty o braku konsekwencji, przypomn´, ˝e ju˝ rok temu
na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
wypowiedzia∏em si´, ˝e na wybory id´
za rok. By∏o to przy okazji kampanii referendalnej w sprawie odwo∏ania Pani
Prezydent Warszawy. A teraz, w duchu tamtej zapowiedzi,
tak˝e Paƒstwa chcia∏bym przekonaç, ˝e na wybory samorzàdowe 16 listopada 2014 roku warto si´ wybraç.
Po pierwsze, w przeciwieƒstwie do ubieg∏orocznego referendum, nieobecni nie b´dà mieli nic do powiedzenia. O ile
bowiem przy referendum swojà absencjà poÊrednio wyra˝a∏o si´ poparcie dla urz´dujàcej Pani Prezydent, o tyle teraz,
niezale˝nie od poglàdów czy sympatii politycznych, tylko
bioràc udzia∏ w g∏osowaniu, mo˝emy wyraziç swojà wol´.
Po drugie, pami´tajmy, ˝e wyniki tych wyborów b´dà mia∏y
wp∏yw na jakoÊç ˝ycia w naszym otoczeniu naprawd´ d∏ugo, bo
przez pe∏ne cztery lata.
Po trzecie, w wyborach samorzàdowych wybieramy prezydenta miasta, radnych sejmiku wojewódzkiego, Rady Warszawy i Rady Dzielnicy. Czyli za jednà wizytà w lokalu wyborczym
wybieramy „hurtem” a˝ cztery ró˝ne organy w∏adzy.
Po czwarte, w∏adze samorzàdowe, szczególnie te na poziomie dzielnicy, sà naprawd´ blisko mieszkaƒca i problemów
dnia powszedniego. W odró˝nieniu od Sejmu czy Senatu, samorzàd nie zajmuje si´ wielkà politykà, lecz koncentruje si´
na za∏atwianiu codziennych spraw, poczàwszy od sprawnego
∏atania dziur w jezdniach, ich sprzàtania czy odÊnie˝ania,
przez racjonalne wykorzystywanie Êrodków na oÊwiat´, sport
i kultur´ a˝ do szybkiego i prawid∏owego za∏atwiania naszych
wniosków w urz´dzie... Warto wi´c te sprawy powierzyç ludziom kompetentnym i budzàcym nasze zaufanie.
Po piàte, radni (znów w szczególnoÊci ci dzielnicowi) to
osoby z naszego bezpoÊredniego otoczenia. Cz´sto sàsiedzi,
znani ze szko∏y, spotkaƒ na ulicy czy w sklepie. Wiemy o nich
sporo, o ich zaanga˝owaniu, dzia∏alnoÊci spo∏ecznej, wiedzy
i umiej´tnoÊciach. To nie anonimowe zdj´cia na ulotkach, poparte stworzonymi przez specjalistów od marketingu politycznego biogramami. Mo˝emy wi´c wybraç nie ze wzgl´du na
partyjny szyld, ale na bazie wiedzy, co dana osoba mo˝e
wnieÊç w zarzàdzanie naszà dzielnicà.
I jeszcze po szóste: w wi´kszych dzielnicach, aby zostaç radnym, potrzeba kilkuset g∏osów, w mniejszych wystarczy nawet
kilkadziesiàt. Rekordzista kilkanaÊcie lat temu w Weso∏ej zdoby∏ mandat z poparciem zaledwie 26 g∏osów! Znam sytuacje,
kiedy kandydaci przegrywali lub wygrywali wybory w swoim
okr´gu dos∏ownie kilkoma g∏osami. W wyborach samorzàdowych has∏o „ka˝dy g∏os si´ liczy” jest wyjàtkowo trafne.
Mam nadziej´, ˝e przekona∏em wi´kszoÊç Paƒstwa do
udzia∏u w wyborach 16 listopada.
A ci, którzy si´ na to nie zdecydujà, powinni mieç ÊwiadomoÊç, ˝e gdy póêniej przyjdzie im ch´ç ponarzekaç na wybrane w∏adze, ktoÊ s∏usznie mo˝e powiedzieç: „nieobecni nie
majà racji...”.
Marcin J´drzejewski
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Szanowni Paƒstwo!
W zwiàzku z wyborami samorzàdowymi bie˝àcy numer „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” wydaliÊmy w dwóch wersjach ró˝niàcych si´ czterema wewn´trznymi stronami. W Zielonej, Grzybowej, Centrum, Woli Grzybowskiej, Groszówce i na Pl. Wojska Polskiego kolportowane b´dà gazetki
z og∏oszeniami kandydatów z okr´gów nr 1 i nr 2, zaÊ Starej Mi∏oÊnie kolportowane b´dà te z og∏oszeniami kandydatów z okr´gów nr 3 i nr 4.
Redakcja
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Napój energetyczny
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Włoszczyzna Paski,
Marchew z groszkiem
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Majonez
Dekoracyjny Winiary

Margaryna Kasia kostka

Olej Kujawski

Baton Prince Polo XXL
classic, mleczny, orzech

250 ml
Winiary

250 g
Unilever

1l
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Kraft Foods
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sala zabaw

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

SULEJÓWEK

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

Miejskie ZOO

Aleja Piłsudskiego 4c
Stara Miłosna

Pawła II
Jana

Trakt Brzeski

Gościniec

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

LUBLIN

zabawa@miejskiezoo.com

www.miejskiezoo.com

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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Z prac Rady Dzielnicy
Paêdziernikowa sesja
Rady Dzielnicy w dniu 16
paêdziernika by∏a poÊwi´cona g∏ównie sprawom
bud˝etowym. Najpierw
Rada zaopiniowa∏a pakiet
zmian w tegorocznym bud˝ecie, z których najwa˝niejszà by∏o zwi´kszenie
bud˝etu oÊwiaty o ok. 2 mln z∏. Dodatkowe
Êrodki zosta∏y wynegocjowane przez Zarzàd
Dzielnicy u skarbnika Warszawy i powinny wystarczyç na pokrycie wszystkich kosztów zwiàzanych z prowadzeniem szkó∏ w bie˝àcym roku.
Coroczne problemy z domkni´ciem bud˝etu
oÊwiatowego biorà si´ z faktu, ˝e w Weso∏ej jest
jeden z najwi´kszych w Warszawie odsetek nauczycieli mianowanych (najbardziej doÊwiadczonych, ale te˝ i najlepiej zarabiajàcych). Poniewa˝
bud˝et oÊwiaty to w 85% pensje nauczycieli,
koszt utrzymania placówek oÊwiatowych, mimo
nowoczesnej bazy i bardzo licznych klas, jest jednym z najwy˝szych w Warszawie. Poniewa˝
Êrodki na oÊwiat´ sà poczàtkowo przyznawane
wg Êredniego standardu, brakujàce kwoty trzeba albo wykroiç z innych wydatków dzielnicy, albo, jak w tym przypadku, wynegocjowaç od
w∏adz Warszawy, co po raz kolejny si´ uda∏o.

Nast´pnie Rada omawia∏a projekt przysz∏orocznego
bud˝etu. Jest on bardzo podobny do bud˝etu tegorocznego, niektóre pozycje
jedynie skorygowano o wspó∏czynniki inflacyjne.
Warto jednak zwróciç uwag´ na niewàtpliwy sukces Zarzàdu, jeÊli chodzi o wartoÊç Êrodków inwestycyjnych. Zgodnie z Wieloletnià Prognozà Finansowà, na rok 2015 nasza dzielnica mia∏a na inwestycje otrzymaç zaledwie ok. 6 mln z∏. Dzi´ki
skutecznym zabiegom kwota ta ju˝ na etapie
wst´pnego projektu wzros∏a do ponad 11 mln z∏,
co i tak jest sporo poni˝ej niezb´dnych potrzeb, ale
stanowi te˝ niez∏y punkt wyjÊcia. Po dosyç krótkiej
jak na sprawy bud˝etowe dyskusji Rada zaopiniowa∏a przed∏o˝ony projekt pozytywnie, jedynie
w uzasadnieniu do uchwa∏y zosta∏a wskazana potrzeba zwi´kszenia Êrodków inwestycyjnych w dalszych pracach nad bud˝etem, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem nak∏adów na budow´ dróg.
W kolejnych punktach Rada zapozna∏a si´ z informacjami o funkcjonowaniu placówek oÊwiatowych w dzielnicy, o przebiegu i kosztach akcji „Lato w MieÊcie”, a tak˝e o z∏o˝onych na koniec kadencji oÊwiadczeniach majàtkowych radnych.
Urzàd Skarbowy, który analizowa∏ te oÊwiadczenia,
nie dopatrzy∏ si´ ˝adnych wi´kszych problemów,
jedynie wytknà∏ niektórym radnym kilka formalnych uchybieƒ w wype∏nianiu druku oÊwiadczenia.
Ostatnia sesja tej kadencji zosta∏a zaplanowana na czwartek 6 listopada br. na godz. 14.00,

Nowa przychodnia i nie tylko
Kilka miesi´cy temu Starà
Mi∏osn´ obieg∏a bardzo dobra wiadomoÊç, ˝e nareszcie
ziÊci si´ d∏ugo oczekiwana
rozbudowa naszego OÊrodka Zdrowia. Wraz ze wzrostem liczebnoÊci mieszkaƒców mala∏a wydolnoÊç starej przychodni. Rozbudowa
by∏a nieunikniona. Przez d∏ugi czas brakowa∏o Êrodków. DziÊ wiemy na pewno, ˝e planowana od dawna inwestycja znalaz∏a swoje êród∏o finansowania
w tegorocznym bud˝ecie miasta sto∏ecznego.
NieruchomoÊç w nowym budynku mieszkalnym
przy ulicy Kamyk przejdzie na w∏asnoÊç naszego
SPZLO ju˝ w listopadzie bie˝àcego roku. RównoczeÊnie b´dzie mo˝na rozpoczàç prace projektowe i do-

stosowawcze pomieszczeƒ. Powierzchnia 217 m2
zostanie przeznaczona na 3 gabinety lekarskie,
w tym jeden specjalistyczny z dziedziny nefrologii
dzieci´cej, gabinet zabiegowy, punkt szczepieƒ i poradni´ zdrowego dziecka. Po ich wyposa˝eniu na
prze∏omie pierwszego i drugiego kwarta∏u 2015 roku zostanie oficjalnie otwarta nowa przychodnia
dla najm∏odszych mieszkaƒców naszego osiedla.
Przedstawiony w∏adzom miasta projekt by∏ dobrze uzasadniony i racjonalny, nie wymaga∏ du˝ych nak∏adów zwiàzanych z zakupem dzia∏ki czy
budowà nowego obiektu, przez co spotka∏ si´
z aprobatà i uzyska∏ Êrodki finansowe. Ca∏a inwestycja otrzyma∏a dofinansowanie ze Êrodków
ogólnomiejskich w wysokoÊci blisko miliona trzystu tysi´cy z∏otych, pozosta∏e wydatki na prace
dostosowawcze i wyposa˝enie zostanà pokryte

program jak zwykle b´dzie dost´pny w Internecie.
Poniewa˝ to ju˝ moja ostatnia relacja z prac
Rady tej kadencji, pozwol´ sobie na koniec podzi´kowaç za obdarzenie mnie 4 lata temu zaufaniem i wybór na radnego. Z∏o˝y∏em wówczas
szereg obietnic wyborczych, z których dosyç sumiennie stara∏em si´ wywiàzaç. Szykujàc si´
obecnie do nadchodzàcych wyborów, zrobi∏em
przeglàd swoich hase∏ wyborczych z tamtej kampanii pod kàtem ich realizacji i z czystym sumieniem mog´ stanàç przed Paƒstwem w poczuciu,
˝e nie by∏y to czcze obietnice. OczywiÊcie zdaj´
sobie spraw´, ˝e praca w samorzàdzie jest pracà zespo∏owà i praktycznie ˝adna decyzja czy
przyj´te rozwiàzanie nie sà i nie mogà byç zaw∏aszczone przez indywidualnego radnego. Niemniej jednak mog´ z czystym sumieniem stwierdziç, ˝e w wielu sprawach moje zaanga˝owanie
by∏o co najmniej istotne. MyÊl´ te˝, ˝e nikt z kole˝anek i kolegów radnych nie obrazi si´ na
stwierdzenie, ˝e np. w sprawie takiej jak dokoƒczenia budowy ul. Granicznej (jest podpisana
umowa z wykonawcà, który koƒczy prace nad
aktualizacjà projektu, a wiosnà ruszy z pracami
budowlanymi) moja rola w przekonaniu decydentów we w∏adzach Warszawy do koniecznoÊci
rozpocz´cia tej inwestycji i w wygospodarowaniu na nià Êrodków finansowych by∏a wiodàca.
Marcin J´drzejewski
przewodniczàcy Rady
ze Êrodków w∏asnych. Pomys∏odawcà projektu
powstania nowej przychodni jest dr Dariusz Ma∏ecki, Dyrektor SPZLO w Weso∏ej, a wsparcia
udzieli∏y mu Rada Spo∏eczna i Zarzàd Dzielnicy.
Uruchomienie nowego obiektu, przy ulicy Kamyk, pozwoli na dokonanie zmian w przychodni
przy ulicy Jana Paw∏a II. Po przeprowadzeniu remontu i termomodernizacji na parterze pozostanà gabinety internistyczne, do których do∏àczy
(przeniesiona z Centrum) poradnia alergologiczna. Na pi´trze powstanie poradnia laryngologiczna z gabinetem badaƒ s∏uchu. Obie poradnie b´dà mia∏y klimatyzowane pomieszczenia i nowoczesne energooszcz´dne oÊwietlenie ledowe.
Poza inwestycjami w placówki w osiedlu Stara
Mi∏osna dr Dariusz Ma∏ecki planuje równie˝ zmiany w pozosta∏ych przychodniach SPZLO w Weso∏ej, o czym b´dziemy na bie˝àco informowaç.
Arkadiusz Ciupak

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
WESO¸A
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REKLAMA
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
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Informacje pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub u naszego przedstawiciela handlowego: Konrad Skorupka,
tel. 607-314-667, konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Dzieƒ Edukacji Narodowej w Weso∏ej
W dniu 14 paêdziernika w OÊrodku Dzia∏aƒ
Twórczych „Pogodna” w Starej Mi∏oÊnie odby∏a
si´ uroczystoÊç z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W trakcie spotkania wr´czone zosta∏y nagrody i wyró˝nienia dla dyrektorów, nauczycieli
i pracowników oÊwiaty z naszej dzielnicy.
W uroczystoÊci – poza zaproszonymi laureatami
– wzi´li udzia∏: Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy Pan Edward K∏os, Zast´pca Burmistrza ds. OÊwiaty Pan Marian Mahor, Zast´pca
Burmistrza ds. Inwestycji Pan Krzysztof Kacprzak, Przewodniczàcy Komisji OÊwiaty, Kultury
i Sportu Pan Leszek Winiarski, Cz∏onek Zarzàdu
Warszawskiego Oddzia∏u ZNP Pani Anna Cieplewicz oraz liczni Radni Dzielnicy Weso∏a. GoÊciem Honorowym uroczystoÊci by∏a Pani Pose∏
na Sejm RP – Ligia Krajewska. UroczystoÊç prowadzi∏a Pani Renata Mroczkowska – Naczelnik
Wydzia∏u OÊwiaty, Kultury i Sportu Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy.
W roku 2014 nagrody z okazji Dnia Edukacji
Narodowej otrzymali:
1. Nagrody Mazowieckiego Kuratora OÊwiaty: Pani Lidia Chmielewska – Dyrektor SP
173 oraz Pani Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz – Dyrektor SP 353

Bumistrz E. K∏os i Zast´pca Burmistrza M. Mahor
wr´czajà nagrod´ P. Krajewskiemu – dyr. SP 174

2. Nagrody Prezydenta Miasta Sto∏ecznego
Warszawy: Pani Joanna Konowrocka – Dyrektor Przedszkola 262 oraz Pani Anna Skibniewska-Kwiatkowska – Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Weso∏ej.
3. Nagrody Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy:
- Jadwiga Kozielska (Przedszkole nr 259)
- Eliza Mamczarz (Przedszkole nr 260)
- Ma∏gorzata Riedel (Przedszkole nr 261)
- Bogumi∏a Banasiak (SP nr 171),
- Katarzyna Grodecka (SP nr 171),

Zmiany na Okuniewskiej
Wielokrotnie pisa∏am
o problemie zastawionych
samochodami ulic w Weso∏ej-Centrum. Szczególnie
ulica 1 Praskiego Pu∏ku
i ulice do niej dochodzàce
pe∏ne sà zaparkowanych
aut osób, które przesiadajà si´ na pociàg. Istniejàcy
parking przy stacji kolejowej jest zdecydowanie
za ma∏y, a budowa w tym miejscu parkingu Park
& Ride nie jest mo˝liwa ze wzgl´du na plany PKP
zbudowania drugiego toru na odcinku Rembertów – Sulejówek.
Pisa∏am te˝, ˝e Zarzàd Dzielnicy planuje wybudowanie dodatkowego parkingu od strony
ulicy Okuniewskiej. I teraz nadszed∏ czas realizacji tych planów.
Szacunkowe koszty wybudowania parkingu
wynosi∏y 100 tysi´cy z∏otych, które Dzielnica
otrzyma∏a na sfinansowanie inwestycji z Zarzàdu
Dróg Miejskich. Jednak nades∏ane oferty przekroczy∏y t´ sum´, reszt´ wi´c do∏o˝y∏a ze swoich
Êrodków inwestycyjnych Dzielnica.

Parking zbudowany
zostanie wzd∏u˝ peronu
w kierunku Warszawy.
B´dzie mieÊci∏ oko∏o 200 samochodów, z póêniejszà mo˝liwoÊcià rozbudowania w kierunku Rembertowa. Wykonany zostanie tak samo, jak parking
od strony ulicy G∏owackiego – wysypany t∏uczniem
i utwardzony. Wjazd zlokalizowany zosta∏ oko∏o
180 m od ronda, aby samochody skr´cajàce na
parking nie blokowa∏y ronda. Wybudowany dodatkowy pas, czyli lewoskr´t z ulicy Okuniewskiej na parking, b´dzie mia∏ oko∏o 40 m d∏ugoÊci. Wszystko to zapewniç ma p∏ynny wjazd na
parking, a tak˝e p∏ynnà jazd´ ulicà Okuniewskà.
KtoÊ mo˝e zapytaç – przecie˝ ten parking nie jest
dla mieszkaƒców Weso∏ej, ale dla osób ca∏kowicie
spoza Warszawy, które wsiadajà na naszej stacji do
pociàgu, wi´c po co go budowaç? To prawda, ale
wybudowanie parkingu w znaczàcy sposób poprawi jakoÊç ˝ycia mieszkaƒców Weso∏ej-Centrum,
u∏atwi dost´p do sklepów, poczty, przychodni.
Mam równie˝ nadziej´, ˝e po wybudowaniu parkingu powstanà na ulicy 1 Praskiego Pu∏ku dodatkowe znaki zakazujàce postoju powy˝ej np. 2h,
a Stra˝ Miejska b´dzie systematycznie kontrolowaç ich przestrzeganie.
Anna Ksi´˝opolska

-

Ewa Walczuk (SP nr 173),
Barbara Buga-Ruciƒska (SP nr 173),
Pawe∏ Krajewski (SP nr 174),
Danuta Midziak (SP nr 174),
Mariola Wróblewska (SP nr 353),
Agnieszka Ska∏ba (SP nr 353),
Joanna Radomyska (Zespó∏ Szkó∏ nr 94),
Ewa Tucholska (Gimnazjum nr 119),
Izabela Nowacka (Gimnazjum nr 119),
Marta Kwiatkowska (Gimnazjum nr 120).

Dodatkowym akcentem uroczystoÊci by∏o
wr´czenie nagród w konkursie na „Najlepszà
organizacj´ oraz popularyzacj´ akcji obrotu u˝ywanymi podr´cznikami w szko∏ach Dzielnicy Weso∏a”. W kategorii szkó∏ podstawowych nagrod´
otrzyma∏a SP 353 ze Starej Mi∏osny, a w kategorii gimnazjów – G 120 z Weso∏ej-Centrum.
Po cz´Êci oficjalnej uroczystoÊci odby∏ si´ koncert Karola Jasiƒskiego – absolwenta naszych
szkó∏ i mieszkaƒca dzielnicy – który zaÊpiewa∏
mi´dzy innymi takie szlagiery jak: Jej portret
B. Meca, Nie dokazuj M. Grechuty, New York F. Sinatry, Fever E. Presleya. Na koniec wszystkich zaproszono na symboliczny „pocz´stunek kawowy”.
Marian Mahor
zast´pca Burmistrza ds. OÊwiaty
Dzielnicy Weso∏a

LISTOPADOWE 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:
■
■
■

5 listopada 2014 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Centrum”
12 listopada 2014 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Zielona”
19 listopada 2014 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Stara Mi∏osna”

w siedzibie Delegatury przy ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 33, pokój –111 (niski parter).
Na spotkania grup osiedlowych zapraszamy
mieszkaƒców, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeƒ i inne podmioty zainteresowane udzia∏em w dyskusji majàcej na celu popraw´ bezpieczeƒstwa na terenie naszej
dzielnicy. Prosimy równie˝ o zg∏aszanie wszelkich problemów zwiàzanych z bezpieczeƒstwem na terenie dzielnicy pod numer tel.
22 773 60 92, lub tel./faks 22 773 73 07
w godzinach pracy 8.00–16.00. Bardzo ch´tnie
spotkamy si´ w terenie o umówionej porze.

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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Inwestycje 2015
Znamy ju˝ wst´pny wykaz zadaƒ inwestycyjnych na rok 2015. To wersja wst´pna, ju˝ uzgodniona z w∏adzami Warszawy i zaopiniowana
przez Rad´ Dzielnicy. Jest du˝o bardziej optymistyczna, ni˝ zak∏adano w Wieloletniej Prognozie
Finansowej. Kwotowo nak∏ady inwestycyjne sà
na poziomie tych zrealizowanych w roku bie˝àcym. OczywiÊcie w stosunku do potrzeb dzielnicy przyda∏oby si´ sporo wi´cej, ale pocieszajàce
jest, ˝e po raz pierwszy od kilku lat bud˝et inwestycyjny nie zmala∏,
a przecie˝ zawsze w ciàgu roku bud˝etowego udawa∏o si´ zdobywaç dodatkowe Êrodki, wi´c nale˝y liczyç na to i w roku 2015.
Najwi´ksze nak∏ady przeznaczono na budow´ ulic, choç jednostkowo najwi´kszà inwestycjà b´dzie budowa przedszkola w Starej Mi∏oÊnie. Warto zwróciç uwag´, ˝e to zaledwie po∏owa niezb´dnych na to
przedszkole Êrodków, drugie tyle trzeba b´dzie wydaç w roku 2016.
W bud˝ecie pojawiajà si´ tak˝e zwyci´skie w g∏osowaniu nad
bud˝etem partycypacyjnym inwestycje: projekt i budowa pierwszego odcinka rolkostrady, projekt dostosowania Urz´du do potrzeb osób niewidomych „Niewidomi sà wÊród nas” oraz modernizacji przedszkola „Pod D´bami si´ spotkamy”.
Rozpocznie si´ tak˝e budowa kolejnego budynku komunalnego
oraz zostanie zbudowany mini˝∏obek. Pe∏ny wykaz zadaƒ inwestycyjnych publikujemy w tabeli obok.
Marcin J´drzejewski

Nadzieja dla liÊci
Jesienne liÊcie coraz
grubszà warstwà zaÊcielajà chodniki, drogi, a tak˝e
nasze ogródki. Przez ostatnich par´ lat mieszkaƒcy
Weso∏ej byli przyzwyczajeni, i˝ liÊcie odbierane sà
bezpoÊrednio z posesji.
Wystarczy∏o zadzwoniç do
urz´du, zg∏osiç liczb´ worków z liÊçmi, a otrzymywa∏o si´ informacj´ o terminie ich odbioru.
O takich standardach mieszkaƒcy innych dzielnic
mogli tylko pomarzyç.
Wprowadzenie od 1 sierpnia br. nowego
systemu gospodarowania odpadami w Warszawie ujednolici∏o zasady ich odbioru we
wszystkich dzielnicach. Mia∏o to jednak tak˝e
swoje konsekwencje dla dotychczasowego,
unikatowego systemu odbioru liÊci w Weso∏ej.

WieÊci z regionu
Zakoƒczy∏ si´ plebiscyt tygodnika „Lokalna” na najpopularniejszego radnego kadencji 2010–2014 na terenie
powiatu miƒskiego i Warszawy-Weso∏ej. Trwa∏ on od
kwietnia do wrzeÊnia tego roku. G∏osowanie odbywa∏o
si´ za poÊrednictwem kuponów, drukowanych w czasie
trwania plebiscytu na ∏amach ww. tygodnika, oraz poprzez SMS-y. W plebiscycie spo∏ecznej ocenie poddana
zosta∏a praca i zaanga˝owanie 243 radnych zasiadajàcych
w 15 radach gminnych, miejskich i jednej dzielnicowej.
Chcia∏abym Paƒstwa poinformowaç, i˝ w tym plebiscycie zaszczytne 9 miejsce zaj´∏a nasza kole˝anka

4

Drogi publiczne gminne (∏àcznie)
Budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem
Budowa ul. Szklarniowej wraz z odwodnieniem
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralowej, Irydowej,
Kryształowej, Alabastrowej wraz z odwodnieniem
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego – VII etap
Budowa ul. Zachodniej – etap I
Budowa ul. Akacjowej
Budowa ul. Letniej
Budowa ul. Âliskiej
Budowa ul. Rysiej
Budowa ul. Równej
Budowa odwodnienia w ul. Cieplarnianej

6 229 560
854 165
1 083 070
919 981

Budowa zespołu budynków mieszkalnych – komunalnych – II etap

700 000

Realizacja projektu „Niewidomi sà WÂRÓD nas i RAZEM z nami“
– Urzàd Dzielnicy

74 450

Budowa przedszkola z oddziałem ˝łobkowym w os. Stara Miłosna

2 980 000

450 000
150 000
350 000
147 707
450 000
610 000
220 000
650 000
344 637

Budowa mini˝łobka przy ul. Akacjowej w os. Centrum

770 000

Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie pierwszego
etapu – rejon ulic: Wawerska / Teodozji / Objazdowa

146 500

Realizacja projektu „Pod D´bami wszyscy si´ spotkamy”
– ul. Armii Krajowej 72

48 950

Termomodernizacja OÊrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła

245 498

OGÓŁEM

Wprawdzie obecnie nie tylko liÊcie, ale tak˝e
ga∏´zie i skoszona trawa sà tzw. odpadami zielonymi, ale niestety przy okazji zmieni∏y si´ te˝
zasady ich odbioru dla domów jednorodzinnych. Mieszkaƒcy sà teraz zobowiàzani swoje
liÊcie, traw´ i ga∏´zie dostarczaç w workach
i w∏asnym transportem do tzw. Punktów Zbiórki Odpadów Zielonych (PZOZ) rozmieszczonych
na terenie ca∏ej Weso∏ej. System odbioru odpadów zielonych dla domów wielorodzinnych
pozosta∏ bez zmian.
Problemem tym, szczególnie dotkliwym dla
starszych mieszkaƒców, zainteresowa∏ si´ Zarzàd
Dzielnicy Weso∏a ju˝ na poczàtku wrzeÊnia, rozpoczynajàc rozmowy ze sto∏ecznym Biurem Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Naszymi sojusznikami w tych negocjacjach by∏y sàsiednie
dzielnice: Wawer i Rembertów, na terenie których równie˝ przewa˝ajà domy jednorodzinne.
Rozmowy trwa∏y do koƒca paêdziernika i zakoƒczy∏y si´ sukcesem – mo˝emy jak dawniej zbieraç
liÊcie w worki i ustawiaç je w pasie drogowym

z Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy Katarzyna
Zakrzewska. Uplasowa∏a si´ najwy˝ej ze wszystkich
radnych naszej dzielnicy.
OczywiÊcie zdobycie tak wysokiej pozycji by∏o mo˝liwe tylko dzi´ki Paƒstwa zaanga˝owaniu i wsparciu.
Bycie radnym to nie tylko przywilej i zaszczyt, to równie˝ obowiàzki wobec wyborców. Wynik g∏osowania
moim zdaniem Êwiadczy, i˝ nasza kole˝anka dobrze je
wype∏ni∏a, a znajàc jà, wiem, ˝e Paƒstwa zaufanie b´dzie mobilizowa∏o jà do dalszej wyt´˝onej pracy na
rzecz mieszkaƒców i ca∏ej naszej dzielnicy.
Kasiu, nasze gratulacje.

11 194 958

przed naszymi posesjami. Poni˝ej publikujemy oficjalny komunikat Urz´du Dzielnicy w tej sprawie.
Katarzyna Zakrzewska
radna Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

ZBIÓRKA LIÂCI
Informujemy, ˝e w listopadzie odb´dzie si´
zbiórka liÊci z terenu dzielnicy. Odbierane b´dà worki z liÊçmi ustawione w pasach drogowych. Dok∏adnà lokalizacj´ i liczb´ worków nale˝y zg∏aszaç do:
■ Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców osobiÊcie
lub pod numerem telefonu (22) 773-60-00
■ Zespo∏u Ochrony Ârodowiska pod numerem
telefonu (22) 773-60-36, (22) 773-60-08
Zbiórka na poszczególnych osiedlach odbywaç si´ b´dzie od poniedzia∏ku do piàtku.
Prosimy o dokonywanie zg∏oszeƒ najpóêniej do godz. 15.00 w czwartek poprzedzajàcy zakoƒczenie akcji na danym osiedlu. Nie
b´dà odbierane worki z liÊçmi zmieszane
z odpadami komunalnymi, a tak˝e worki nie
zg∏oszone do Urz´du Dzielnicy Weso∏a.
Terminy odbioru liÊci z poszczególnych osiedli
Dzielnicy Weso∏a:
■ Zielona, Grzybowa, Groszówka – od
10 do 14 listopada (oprócz 11 listopada)
■ Stara Mi∏osna – od 17 do 21 listopada
■ Centrum, Plac Wojska Polskiego, Wola
Grzybowska – od 24 do 28 listopada
U.Dz. Weso∏a

Gra˝yna Weber
Nr 163 / Listopad 2014
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Czy rady dzielnic sà w ogóle potrzebne?
Z burmistrzem Dzielnicy Weso∏a Edwardem K∏osem rozmawia Marcin J´drzejewski.
Marcin J´drzejewski: Panie Burmistrzu,
pe∏ni pan ju˝ swojà funkcj´ drugà kadencj´,
czyli w sumie 8 lat. Jak w tym czasie zmieni∏a si´ Weso∏a?
Edward K∏os: Ogromnie. Naj∏atwiej to uzasadniç, pokazujàc zbudowane w ciàgu tego
okresu nowe drogi, szko∏y, przedszkola, hal´
sportowà, modernizacj´ pozosta∏ych szkó∏. ZbudowaliÊmy place zabaw, si∏ownie plenerowe,
Êcie˝ki rowerowe, ale tak˝e budynki komunalne.
To tylko najwa˝niejsze przyk∏ady dokonaƒ samorzàdu: Rady i Zarzàdu Dzielnicy. Ja widz´ i doceniam zmiany, których dokonali inwestorzy i sami
mieszkaƒcy. Powstajà nowe obiekty us∏ugowe
i nowe domy, wiele domów jest modernizowanych. Mamy wiele sygna∏ów, ˝e zakres tych
zmian jest widoczny i doceniany.
Jednak ca∏y czas pozostaje wiele do zrobienia, bo chodzàc po weso∏owskich ulicach,
mo˝na zauwa˝yç wyraêny dysonans w stosunku do innych warszawskich dzielnic.
Z pewnoÊcià musimy nadrobiç dystans do
„starych” dzielnic Warszawy. W ostatnich latach
zbudowaliÊmy wiele nowych dróg, ale równie˝
realizowaliÊmy inne kosztowne inwestycje, których przyk∏ady poda∏em. W najbli˝szym okresie
musimy dokoƒczyç budow´ dróg, bo to podstawa normalnego funkcjonowania w mieÊcie.
W mijajàcej kadencji Pana i Zarzàd Dzielnicy popiera∏o 12 z 15 radnych, reprezentujàcych ∏àcznie 4 komitety wyborcze. Czym zyskuje si´ takie poparcie?
Solidnà pracà i szanowaniem wzajemnych
kompetencji. Zarzàd Dzielnicy przygotowuje
w formie bud˝etu propozycje zadaƒ inwestycyjnych i bie˝àcych, które po akceptacji Rady Dzielnicy realizuje. Staramy si´ wykonywaç te zadania
jak najlepiej i radni dzielnicy to doceniajà. W swojej pracy realizujemy tak˝e wiele pomys∏ów zg∏aszanych nam przez naszych radnych, a tak˝e
wnioski zg∏aszane przez mieszkaƒców. Dbamy,
aby urz´dnicy byli kompetentni i uprzejmi.
Zarzàd Dzielnicy i ca∏y Urzàd Dzielnicy Weso∏a
wk∏ada wiele pracy i serca, aby sprostaç oczekiwaniom mieszkaƒców.
Jest Pan cz∏onkiem tej samej partii co Prezydent Warszawy. Czy to pomaga∏o w zarzàdzaniu dzielnicà? Bowiem adwersarze zarzucajà, ˝e w ten sposób staje si´ Pan biernym
wykonawcà poleceƒ „szefowej”?
Cz∏onkostwo w partii to wspólne poglàdy na
wiele spraw, ale tak˝e uczestnictwo w ró˝nych
gremiach, gdzie mo˝na wymieniaç poglàdy, wza-

jemnie si´ poznaç. Na tej bazie ∏atwiej uzyskaç
wsparcie dla wielu spraw, których za∏atwienie jest
niezb´dne dla naszej dzielnicy. Adwersarze powinni wiedzieç, ˝e burmistrza dzielnicy wybiera
rada dzielnicy, nie Prezydent m.st. Warszawy. Nie
funkcjonujà polecenia „szefowej”, mojà prac´
i odpowiedzialnoÊç regulujà ró˝ne akty prawne,
do których si´ musz´ stosowaç. W swoim dzia∏aniu zawsze kieruj´ si´ interesem naszej dzielnicy
i mog´ podaç wiele przyk∏adów, ˝e o sprawy naszej dzielnicy potrafi∏em skutecznie walczyç.
Jednym z wa˝nych problemów, jakie od
pewnego czasu dotykajà obszar naszej dzielnicy, jest zalewanie ulic i posesji wodami
deszczowymi. Jakie sà pespektywy rozwiàzania tego problemu?
Na wniosek Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a zosta∏a
opracowana koncepcja odprowadzania wód
opadowych oraz melioracji dla wyznaczonych
obszarów dzielnicy Weso∏a, która opisuje, co
trzeba zrobiç, aby ten wielki problem rozwiàzaç.
Miasto zleci∏o analiz´ modernizacji i koniecznych inwestycji dla Kana∏u Wawerskiego. Zabiegamy o niezb´dny remont kanalizacji odprowadzajàcej wody deszczowe z Zielonej do Kana∏u
Rembertowskiego. Wszystkie nowe ulice majà
odwodnienie, tam gdzie mo˝na rozsàczalne,
w innych przypadkach kanalizacj´ deszczowà.
W efekcie tych dzia∏aƒ w ostatnim okresie uni-

kamy podtopieƒ nawet przy ulewnych deszczach, ale problemem pozostaje ciàgle zbyt wysoki poziom wód gruntowych.
Mimo kilku podejÊç Weso∏a nadal nie doczeka∏a si´ przyzwoitego parkingu w systemie
P&R. Jakie sà perspektywy jego powstania?
Parking w systemie Park&Ride dla Weso∏ej by∏
ju˝ projektowany. Prace projektowe przerwano,
poniewa˝ PKP planuje zbudowaç dwa dodatkowe tory do istniejàcej linii kolejowej.
Na wniosek Zarzàdu Dzielnicy ZTM opracowa∏
koncepcj´ parkingu P&R w Weso∏ej uwzgl´dniajàcà modernizacj´ linii kolejowej, która mo˝e byç
zrealizowana dopiero, gdy PKP zrealizuje swojà
inwestycj´. Aby doraênie zwi´kszyç mo˝liwoÊç
parkowania przy stacji PKP, Dzielnica przygotuje
jeszcze w tym roku oko∏o 200 miejsc do parkowania po pó∏nocnej stronie torów kolejowych
z wjazdem od ulicy Okuniewskiej.
Mimo ˝e sporo si´ w tym wzgl´dzie zmieni∏o, cz´Êç mieszkaƒców nadal narzeka na komunikacj´ miejskà. CoÊ uda∏oby si´ jeszcze
usprawniç?
Wszystkie wnioski mieszkaƒców dotyczàce
zmian w komunikacji przesy∏amy do Zarzàdu
Transportu Miejskiego. Te najbardziej zasadne
zdecydowanie popieramy. Wiele z tych wniosków
jest uwzgl´dnianych, co sprawi∏o, ˝e komunikacja
miejska s∏u˝àca obs∏udze naszej dzielnicy uleg∏a
znacznej poprawie. B´dziemy te dzia∏ania kontynuowaç. Pracownicy Zarzàdu Transportu Miejskiego, którzy decydujà o zmianach w komunikacji,
wielokrotnie dali dowody, ˝e w sprawach istotnych uznajà nasze i mieszkaƒców argumenty.
Pojawiajà si´ co pewien czas g∏osy, ˝e „po
co powo∏ywaç rady dzielnic”. Czy, wed∏ug Pana doÊwiadczeƒ, ten organ rzeczywiÊcie jest
zb´dny, a jeÊli nie, to jak powinna wyglàdaç
jego praca?
RzeczywiÊcie, pojawiajà si´ stwierdzenia, ˝e
kompetencje rad dzielnic sà niewielkie, co mo˝e
sugerowaç, ˝e rady dzielnic sà niepotrzebne. Ja
zdecydowanie z takimi opiniami si´ nie zgadzam. Poda∏em wczeÊniej te najwa˝niejsze kompetencje i zadania rady dzielnicy. Ponadto, ka˝dy
radny reprezentuje mieszkaƒców, ma z nimi kontakt, reprezentuje ich interesy. Te wszystkie obowiàzki nasi radni wykonujà bardzo dobrze, dlatego ja bardzo pozytywnie oceniam prac´ Rady
Dzielnicy Weso∏a, jej du˝y wk∏ad w to, co dzieje
si´ w naszej dzielnicy.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Dzi´kuj´ bardzo.

REKL AMA
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Wybieraj ludzi, nie tylko szyldy
Ju˝ za kilka dni wybory samorzàdowe. Wybieraç b´dziemy prezydenta stolicy, ale tak˝e radnych: Sejmiku
Województwa Mazowieckiego, Rady Warszawy oraz
Rady Dzielnicy. B´dà to de facto cztery odr´bne g∏osowania. Na jednej z kart do g∏osowania z 11 kandydatów na
prezydenta Warszawy wybieramy jednà osob´. By nasz
g∏os by∏ wa˝ny, mo˝emy postawiç krzy˝yk tylko przy jednym nazwisku. Prezydentem zostaje osoba, która otrzyma minimum 50% oddanych g∏osów wa˝nych. JeÊli nikomu si´ to nie uda, 2 tygodnie póêniej jest dogrywka,
w której wybieramy spoÊród dwóch kandydatur, które
w pierwszej turze otrzyma∏y najwi´kszà liczb´ g∏osów.
Do pozosta∏ych rad karty do g∏osowania b´dà najprawdopodobniej mia∏y postaç du˝ej karty lub ksià˝eczki, gdzie b´dà zamieszczone ca∏e listy kandydatów zg∏oszone przez poszczególne komitety. To b´dà trzy odr´bne g∏osowania, w ka˝dym z nich, aby nasz g∏os by∏
wa˝ny, mo˝emy postawiç krzy˝yk tylko przy jednym kandydacie z jednej listy. Sposób obliczania, kto uzyska mandat, nie jest tu ju˝ tak prosty. Najpierw wylicza si´, ile
g∏osów zosta∏o oddanych na ka˝dà z list, sumujàc g∏osy
poszczególnych kandydatów. Nast´pnie tzw. metodà
d’Hondta oblicza si´, ile mandatów przypada na ka˝dy
komitet. Mandaty personalnie obejmujà kandydaci
w kolejnoÊci uzyskanych przez nich g∏osów. Tu wa˝na
uwaga: na to, kto zdob´dzie mandat, nie ma wp∏ywu jego pozycja na liÊcie, lecz to, ile otrzyma∏ on g∏osów!
O ile do sejmiku wojewódzkiego czy nawet Rady
Warszawy wi´kszoÊç kandydatów jest dla nas ca∏kiem
anonimowa i g∏osujemy g∏ównie zgodnie z sympatiami
(lub antypatiami) politycznymi, to kandydatom do Rady
Dzielnicy (szczególnie tak ma∏ej jak nasza) warto przyjrzeç si´ bli˝ej, bo sporo z nich mo˝e byç nam znanych
z dzia∏alnoÊci spo∏ecznej czy po prostu z sàsiedztwa.
Ju˝ na pierwszy rzut oka widaç mniejszà ni˝ zazwyczaj
liczb´ komitetów. ¸àcznie startuje ich zaledwie 6, z czego jeden (Sojusz Lewicy Demokratycznej) wystawia swojà list´ tylko w okr´gu nr 2 (czyli Zielona i Groszówka). Potwierdza to tylko s∏aboÊç tej partii w naszej
dzielnicy. Od roku 2002 nie uda∏o si´ jej zdobyç ani jednego mandatu do Rady Dzielnicy, zaÊ w innych wyborach rzadko przekracza wynik 7–8% poparcia.
Kolejne trzy komitety to znane partie. Prawo i SprawiedliwoÊç w mijajàcej kadencji mia∏o trójk´ radnych. El˝bieta Nowosielska otwiera list´ w okr´gu 1, zaÊ Ma∏gorzata Zaremba i Krystyna Szyszko w okr´gu 2. To spora ciekawostka, bo Krystyna Szyszko jest wieloletnià mieszkankà
Starej Mi∏osny i w dwóch poprzednich kadencjach reprezentowa∏a tamten okr´g wyborczy. W tym roku ustàpi∏a
miejsca w okr´gu nr 3 Beacie Nowosielskiej, osobie, która
dotychczas by∏a zupe∏nie nieznana z jakiejkolwiek dzia∏alnoÊci publicznej na terenie Weso∏ej. Zresztà w ogóle na listach PiS wi´kszoÊç osób to zupe∏nie anonimowe nazwiska. Wyjàtkiem sà: w okr´gu nr 1 Miros∏aw Macià˝ek, znany animator Êrodowiska szachowego, w okr´gu nr 3 jeden
z za∏o˝ycieli Stowarzyszenia Sàsiedzkiego i radny dawnej
rady dzielnicy Stara Mi∏osna (za czasów samodzielnoÊci
Weso∏ej) Stanis∏aw Karwowski, Lech Krzemiƒski – pierwszy
dru˝ynowy 44 WDHy „Stanica”, zaÊ w okr´gu nr 4 jego
mama Ma∏gorzata Krzemiƒska zwiàzana niegdyÊ ze Stowarzyszeniem Sàsiedzkim, a tak˝e Jacek Krzemiƒski, wydawca
jednego z internetowych portali informacyjnych o Weso∏ej
(nota bene wykorzystujàcy go do bezpardonowego rozpowszechniania plotek i pomówieƒ o swoich konkurentach).
Platforma Obywatelska, która w ró˝nych koalicjach
rzàdzi w Weso∏ej od ponad 10 lat, ma w swoich szeregach
sporo doÊwiadczonych samorzàdowców. Praktycznie
w ka˝dym okr´gu startuje 2-3 dotychczasowych radnych,
do tego sporo dzia∏aczy weso∏owskich klubów sportowych
i stowarzyszeƒ. I tak dla przyk∏adu w okr´gu nr 1 list´
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otwiera dotychczasowy burmistrz Weso∏ej Edward K∏os,
dalej znajdziemy nazwiska radnych Gra˝yny Weber i Mariana BabuÊki, dzia∏aczki KS Weso∏a i weso∏owskiego ko∏a
PTTK Anny Ksi´˝opolskiej czy stra˝aka z OSP Weso∏a i jednoczeÊnie specjalisty od wdra˝ania europejskich funduszy
strukturalnych Wies∏awa Ko∏odziejskiego. W okr´gu nr 2
znów dwójka radnych – Ryszard Brzezik i Lidia Cybulska-Przes∏aw, ale tak˝e by∏y wiceburmistrz, a obecnie szef weso∏owskiego TPD Janusz Zdzieborski. W okr´gu nr 3 list´
otwiera wiceburmistrz Marian Mahor, a znajdziemy na niej
radnà od czterech kadencji Katarzyn´ Zakrzewskà, zwiàzanà z KS Weso∏a Ann´ Koz∏owskà, by∏ego radnego i przewodniczàcego rady spo∏ecznej SPZLO Bogdana Rodziewicza czy te˝ wicedyrektor SP 173 Ew´ Walczuk. W okr´gu
nr 4 na pierwszym miejscu startuje przewodniczàcy Rady
Dzielnicy Marcin J´drzejewski, a z nast´pnych m.in. radna
Iwona Kerschke, przewodniczàcy Rady Rodziców SP 353
Robert Mi∏kowski, wiceprezes UTW Maria Surawska.
Kolejnà partià próbujàcà swych si∏ w wyborach jest
Nowa Prawica – Janusza Korwina Mikke. I tu
mam straszny problem, bo mimo wielu konsultacji
o startujàcych z tej listy kandydatach nikt nie jest w stanie nic powiedzieç. Powtarzajàce si´ nazwiska sugerujàce rodzinne zwiàzki i minimalna liczba kandydatów
niezb´dna do rejestracji list pozwalajà przypuszczaç, ˝e
to tworzona nieco na si∏´ inicjatywa, nastawiona g∏ównie na zaistnienie w wyborach. Pozostaje liczyç na to,
˝e cokolwiek przedstawià o sobie sami kandydaci w ramach kampanii wyborczej.
I na koniec dwa komitety spo∏eczne. Najpierw Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna, na potrzeby wyborów w nazwie u˝ywajàce has∏a „Sàsiedzi dla Weso∏ej”.
NiegdyÊ najsilniejsza reprezentacja mieszkaƒców Starej Mi∏osny. Po odejÊciu najbardziej znanych liderów (Marcina J´drzejewskiego, Józefa Wojtasia, a ostatnio tak˝e Krzysztofa
Kacprzaka, Mariana Mahora czy Izy Antosiewicz) w zupe∏nie odnowionym sk∏adzie. Patrzàc na wszystkie listy kandydatów, nie wiem, czy z list innych komitetów nie startuje
wi´cej by∏ych cz∏onków Stowarzyszenia ni˝ z listy samego
Stowarzyszenia. Poza radnà obecnej kadencji Hannà Bàbik
praktycznie wszyscy pozostali to kandydaci bez ˝adnego
doÊwiadczenia samorzàdowego, niektórzy tylko sà troch´
znani z dzia∏alnoÊci w Stowarzyszeniu. Zmiana personalna
tak˝e niesie potencjalnie spore zmiany w powyborczych
koalicjach. Przez ca∏e lata Stowarzyszenie by∏o sztandarowym koalicjantem PO. Patrzàc na niektóre nazwiska na czele list Stowarzyszenia, w przypadku ich sukcesu w wyborach raczej zanosi si´ na ostre konflikty z koalicjà rzàdzàcà
ostatnio w Weso∏ej. Lista Stowarzyszenia w okr´gu nr 1 to
sporo m∏odych ludzi, otwiera jà Tomasz Dominiak, syn dyrektora DBFO. W okr´gu nr 2 Joanna Gorzeliƒska i doÊç
znana dzia∏aczka ekologiczna Lidia Oktaba-Ostatek.
W okr´gu nr 3 list´ otwiera Hanna Bàbik, bardzo barwna
postaç obecnej Rady... I to tyle, co mo˝na o niej powiedzieç. Na drugim miejscu znów niespodzianka, bo mieszkanka Weso∏ej-Centrum Gra˝yna Bany, pracownik OÊrodka
Kultury. Z ostatniego miejsca startuje J´drzej Kozak, syn by∏ej przewodniczàcej rady dzielnicy Stara Mi∏osna i dru˝ynowy 44 WDHy „Kedyw”. W okr´gu nr 4 list´ otwiera Joanna Januszewska, jedyna osoba pracujàca zarobkowo
w konkurencyjnej „Gazecie Sàsiedzkiej”. Dalej znajdziemy
nazwiska Doroty Wroƒskiej, niegdyÊ naszej redakcyjnej kole˝anki, Katarzyny S∏uszniak, przed laty pracujàcej w biurze
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, czy Micha∏a Antosiewicza,
19-letniego syna obecnej radnej Izy Antosiewicz.
I jeszcze ostatnia lista: Komitet Weso∏a 2014. To kandydaci skupieni wokó∏ bezpartyjnych radnych obecnej kadencji, b´dàcych w koalicji rzàdzàcej przez ostatnià kadencj´ w Weso∏ej. I tak w okr´gu nr 1 list´ otwiera wiceprzewodniczàcy obecnej Rady Stefan S∏owikowski, zaÊ

z drugiego miejsca startuje niegdysiejsza radna, szefowa
PKPS Helena Kazimierczak. W okr´gu nr 2 na miejscu
pierwszym startuje wieloletni radny Leszek Winiarski. Prócz
niego warto zwróciç uwag´ na znanà animatork´ sportowà Bo˝en´ Borys czy reprezentanta stowarzyszenia Nasza
Weso∏a Andrzeja Czerwa. W okr´gu nr 3 list´ otwiera
obecny wiceburmistrz ds. Inwestycji Krzysztof Kacprzak,
a startujà tak˝e Hubert Zieliƒski, dru˝ynowy 44 WHDy „Stanica”, Karolina Zadworna, kiedyÊ przewodniczàca M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy, czy Andrzej WaÊ, szef Stowarzyszenia Szwadron Jazdy RP. W okr´gu nr 4 z pierwszego miejsca startuje radny Arkadiusz Ciupak, od kilku lat prezes
Zrzeszenia Mieszkaƒców Starej Mi∏osny. Z kolejnych miejsc
startujà: prowadzàca biuro tego stowarzyszenia Nina Paluszkiewicz, zwiàzana z PTTK Anna Górna czy by∏y wicedyrektor weso∏owskiego MOK-u Tomasz Struzik.
W powy˝szym tekÊcie wymieni∏am tylko cz´Êç kandydatów, którzy w jakikolwiek sposób dali si´ poznaç na forum weso∏owskiego samorzàdu czy te˝ organizacji spo∏ecznych. Obok publikujemy pe∏na list´ kandydatów z poszczególnych komitetów. Cz´Êç z nich zapewne b´dà
Paƒstwo znali osobiÊcie, jako sàsiadów, rodziców kolegi
waszego dziecka czy znajomych z zaj´ç sportowych. Innych b´dziecie mogli poznaç z kolportowanych przez nich
ulotek czy autoprezentacji w naszej lokalnej prasie. Podejmujàc decyzj´, na kogo zag∏osowaç, warto pami´taç, ˝e
wybory to nie konkurs pi´knoÊci ani licytacja pobo˝nych
˝yczeƒ. ˚e w∏adze dzielnicy dzia∏ajà w okreÊlonym porzàdku prawnym, majà okreÊlone prawem kompetencje. I dlatego warto uwa˝nie przeczytaç biogramy kandydatów,
szukajàc u nich umiej´tnoÊci i doÊwiadczenia, którymi b´dà w stanie podzieliç si´ dla màdrego zarzàdzania dzielnicà. Warto tak˝e przestudiowaç programy wyborcze, nie
dajàc si´ uwieÊç obietnicom, które sà zupe∏nie oderwane
od rzeczywistoÊci. Trzeba te˝ pami´taç, ˝e najwa˝niejszà
kompetencjà Rady Dzielnicy jest wybór burmistrza dzielnicy i jego zast´pców. Zgodnie z ustawà warszawskà, jeÊli
w ciàgu miesiàca od wyborów w radzie nie zawià˝e si´
stabilna koalicja mogàca wy∏oniç Zarzàd Dzielnicy, prezydent Warszawy ma prawo wyznaczyç dla dzielnicy komisarza, który b´dzie gospodarzy∏ dzielnicà w jego imieniu.
Od 2002 roku taka sytuacja mia∏a miejsce w ró˝nych warszawskich dzielnicach kilkakrotnie, z regu∏y z mizernym
skutkiem dla tych dzielnic. Warto wi´c swoim zaufaniem
obdarzyç ludzi kompromisowych, umiejàcych konstruktywnie negocjowaç, bo ostatnià rzeczà, jakiej nam potrzeba, jest sk∏ócona Rada nieposiadajàca wyraênej wi´kszoÊci. TrenowaliÊmy ju˝ to w Weso∏ej przez prawie dwa lata
na poczàtku kadencji 2002–2006. OÊcienne dzielnice
z przyjemnoÊcià podzielà si´ niewykorzystanymi na skutek
targów, przepychanek i niekompetencji Êrodkami...
Na koniec taka ma∏a refleksja. Choç jeszcze wiele pozosta∏o do zrobienia, Weso∏a w ostatnich latach zmieni∏a si´ nie do poznania. Za tymi zmianami stali konkretni
ludzie, którzy niejednokrotnie nieêle si´ przy tym napracowali. Ale jak to bywa, ka˝dy sukces ma wielu ojców.
Dlatego wyjàtkowo przykro mi si´ zrobi∏o, kiedy pojawi∏y si´ pierwsze materia∏y wyborcze, w których kandydaci niemajàcy jakichkolwiek zwiàzków z samorzàdem fotografujà si´ na tle cieszàcych si´ uznaniem inwestycji
z komentarzami sugerujàcymi ich udzia∏ w tym przedsi´wzi´ciu... Na drugim koƒcu sà komitety i kandydaci,
którzy w nic si´ ostatnio nie anga˝owali i niewiele dokonali, a swojà pozycj´ próbujà budowaç na deprecjonowaniu dorobku ostatniego okresu, oczernianiu kontrkandydatów lub lansowaniu w∏asnych synów.
Mam nadziej´, ˝e Paƒstwo, drodzy Czytelnicy, nie dacie si´ nabraç na takie tanie chwyty i w wyborach 16 listopada zag∏osujecie na ludzi majàcych doÊwiadczenie, wiedz´ i pomys∏y, jak byç dobrymi gospodarzami naszej dzielnicy. Bez wzgl´du na to, pod jakimi szyldami startujà.
Katarzyna Szaszkiewicz
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Lista kandydatów na radnych Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
OKR¢G nr 1

OKR¢G nr 2

(Centrum, Plac Wojska Polskiego,
Wola Grzybowska)

(Zielona, Grzybowa, Groszówka)

LISTA NR 3
KW Prawo i SprawiedliwoÊç
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

El˝bieta Nowosielska
Waldemar Korzeniewski
Miros∏aw Macià˝ek
Tomasz Marcin WojtaÊ
Pawe∏ Kiczyƒski
Katarzyna Za∏uska
Bo˝ena Smó∏ka
Grzegorz Piotr Szredziƒski
El˝bieta Stanis∏awa Stanicka-Olczak
Daniel Arkadiusz Szkur∏at

LISTA NR 4
KW Platforma Obywatelska RP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Edward K∏os
Anna Ksi´˝opolska
Marian Stanis∏aw BabuÊka
Tomasz Urbanek
Wies∏aw Stanis∏aw Ko∏odziejski
Andrzej Feliks Czesuch
Marzenna Nagórka
Ryszard Antoni Rawicki
Iwona Mista
Gra˝yna Weber

LISTA NR 7
KW Nowa Prawica – J. Korwin-Mikke
1.
2.
3.
4.
5.

El˝bieta Ewa Staszewska
Jadwiga Maria S∏odkowska
Damian Faluszewski
Daniel Stanis∏aw Domaƒski
Jakub Micha∏ Jaszczyk

LISTA NR 31
KWW Weso∏a 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stefan S∏owikowski
Helena Anna Kaêmierczak
Regina Bednarska
Sylwia Hanna Galon
Jerzy Arkadiusz Urbaƒski
Barbara El˝bieta Koz∏owska
Wies∏aw Marian Cegie∏ka
Marcin Dàbrowski
Krzysztof Roman Zieliƒski
Roman Madej

LISTA NR 32
KW SSSM Sàsiedzi dla Weso∏ej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tomasz Stefan Dominiak
Ewa Barbara Ler-Poniakowska
Jacek Pyrzanowski
Renata Anna Mianowska
Karol ¸ukasz Bakun
Ma∏gorzta Rudnicka
Piotr Krupiƒski
Hubert Bankiewicz

3.
4.
5.
6.
7.
8.

LISTA NR 3
KW Prawo i SprawiedliwoÊç
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ma∏gorzata Zaremba
Krystyna Zofia Szyszko
Waldemar Zdzis∏aw Skwarski
Zbigniew Ferens
Antoni Bednarek
Agnieszka Karpiƒska-Niziuk
Janusz Henryk Obliƒski
Anna Ewa Kaczorek
Piotr Parzonka
Ryszard Krzysztof Bombik
Wioletta Anna ¸adno

(Stara Mi∏osna – Zachód)

LISTA NR 3
KW Prawo i SprawiedliwoÊç
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ryszard Brzezik
Lidia Irena Cybulska-Przes∏aw
Ryszard Marian Dobosz
Marzena Krawczyƒska
Tomasz Zegar
Artur Szatkiewicz
Gra˝yna Dorota Boguska-Küng
Bogdan Kraszewski
Zofia Woêniak
Krzysztof Nierojewski
Janusz Zygmunt Zdzieborski

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Longin Walerian Wàsowski
Miros∏aw Grochowski
Tomasz Dobosz
Krystyna Bilbin
Alicja Tymoszuk

¸ukasz Ozga
Iga Karina Lewandowska
Piotr Waçkowski
Jagna Aleksandra Kalmus
Piotr Czes∏aw Kalmus

LISTA NR 31
KWW Weso∏a 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Leszek Stanis∏aw Winiarski
Agnieszka Monika Kosiƒska
Jerzy Baranowski
Anita Helena Rosenkiewicz
Bo˝ena Maria Borys
Andrzej Miros∏aw Czerw
Marek Piotr Koc
Gra˝yna Lesiƒska
Andrzej Robert Kurman
Marcin Grzegorz Gos
Wojciech ˚bikowski

LISTA NR 32
KW SSSM Sàsiedzi dla Weso∏ej
1. Joanna Gorzeliƒska
2. Lidia Henryka Oktaba-Ostatek

Marian Mahor
Katarzyna Anna Zakrzewska
Bogdan Janusz Rodziewicz
Ewa Anna Walczuk
Jakub Hubert Piotrkiewicz
Piotr Wojciech Mikusek
Anna Agnieszka Koz∏owska
Antoni Stanis∏aw Adadyƒski
Ma∏gorzata Bielecka
Bernard Arkadiusz Krekora

LISTA NR 7
KW Nowa Prawica – J. Korwin-Mikke

LISTA NR 7
KW Nowa Prawica – J. Korwin-Mikke
1.
2.
3.
4.
5.

Beata Nowosielska
El˝bieta Krystyna Bloch
Maciej Zdziarstek
Stanis∏aw Karwowski
Maria Szyszko
Maria Jolanta Wereszczak
Jacek Ciwiƒski
Lech Jerzy Krzemiƒski
Dawid Mariusz Korczyƒski

LISTA NR 4
KW Platforma Obywatelska RP

LISTA NR 6
KKW SLD Lewica Razem
1.
2.
3.
4.
5.

7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.

Mateusz Omelan
W∏odzimierz Dariusz Chmielewski
Aleksandra Agnieszka Staszewska
Bo˝enna Maria Gapczyƒska
Stanis∏aw W∏oczewski

LISTA NR 31
KWW Weso∏a 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Krzysztof Edward Kacprzak
Hanna Bogda Kuchniewska-Morycz
Hubert Zieliƒski
Zygmunt Jan Pawlina
Tomasz Feder
Andrzej WaÊ
Karolina Zadworna
Iwona Teresa Zdziennicka
Anna Maria Tomaszewska
Alicja Mi∏osz

LISTA NR 32
KW SSSM Sàsiedzi dla Weso∏ej
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hanna Barbara Bàbik
Gra˝yna Bany
Miros∏aw Dàbrowski
Ma∏gorzata Jagna Krukowska
Agnieszka Maria Rudol
Adam Andrzej Cieçwierz

Ewa Mieczys∏awa WaÊ
Andrzej Wroƒski
Natalia Ewa Olesiƒska
J´drzej Franciszek Kozak

OKR¢G nr 4
(Stara Mi∏osna – Wschód)

OKR¢G nr 3

LISTA NR 4
KW Platforma Obywatelska RP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Robert Stanis∏aw ¸yszkiewicz
El˝bieta Sadowska
Stefania Ewa Rogowska
Monika Katarzyna Daniszewska
Adam Stanis∏aw Niewiadomy
Damian Dzienio

LISTA NR 3
KW Prawo i SprawiedliwoÊç
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mieczys∏aw O∏dziej
Wojciech Piotr Jurczewski
Liliana Halina Rzeczkowska
Krzysztof Kazimierz Ros∏aniec
Katarzyna Maria Szyszko-Podgórska
Ma∏gorzata Krzemiƒska
Danuta Krajewska
Jacek Mariusz Krzemiƒski

LISTA NR 4
KW Platforma Obywatelska RP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marcin Grzegorz J´drzejewski
Iwona Ma∏gorzata Kerschke
Robert Mi∏kowski
Maria Surawska
Marcin Krzysztof Zwoliƒski
Olga Mi∏aszewska
Maria Agnieszka Jasiƒska
Grzegorz Kotowski

LISTA NR 7
KW Nowa Prawica – J. Korwin-Mikke
1.
2.
4.
5.
6.

Jan Jerzy Staszewski
Andrzej Tomasz Gapczyƒski
Maciej W∏oczewski
Wiktoria Aleksandra Ga∏ecka
El˝bieta Zofia WaÊ

LISTA NR 31
KWW Weso∏a 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Arkadiusz Jerzy Ciupak
Nina Paluszkiewicz
Maria Rosiƒska
Anna Ma∏gorzata Górna
Elwira El˝bieta Araszkiewicz-Umecka
Wac∏aw Rukat
Tomasz Artur Struzik
Aleksander Emil Kowzan

LISTA NR 32
KW SSSM Sàsiedzi dla Weso∏ej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Joanna Maria Januszewska-MiÊków
Dorota Agnieszka Wroƒska
Katarzyna Maria S∏uszniak
Tomasz Pojawa
Katarzyna Mi∏osz
W∏odzimierz Go∏´biowski
Katarzyna Marciniak
Edward W∏adys∏aw Szambelan
Magdalena Monika Jasik
Micha∏ Piotr Antosiewicz

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

7

WESO¸A

Otwarcie Êcie˝ki rowerowej i lodowiska
W sobot´ 8 listopada 2014 r. zostanà
w dzielnicy Weso∏a uroczyÊcie otworzone dwie d∏ugo oczekiwane inwestycje
sportowo-rekreacyjne.

NOWA ÂCIE˚K A ROWEROWA
Inwestycja, której realizacj´ mieszkaƒcy mogli obserwowaç przez kilka ostatnich miesi´cy
na odcinku ul. 1 Praskiego Pu∏ku od Starej Mi∏osny a˝ do ul. G∏owackiego w Weso∏ej–Centrum, ju˝ od wielu tygodni jest szlagierem dla
wszystkich amatorów dwóch kó∏ek, a tak˝e je˝d˝àcych na rolkach. Symboliczne otwarcie zostanie dokonane przy okazji organizowanego
przez Klub Kolarski „Legia 1928” OGÓLNOPOLSKIEGO KOLARSKIEGO WYÂCIGU PRZE¸AJOWEGO O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY
WESO¸A M.ST. WARSZAWY.
Program imprezy:
9.00

Zbiórka – parking przy Urz´dzie
Dzielnicy
9.15
Uroczyste otwarcie Êcie˝ki
rowerowej
9.30–9.45 Przejazd uczestników Êcie˝kà
rowerowà do centrum zawodów
przy OSP Weso∏a
9.45–10.15 Przyjmowanie zapisów na zawody
10.30
Start I kategorii

By∏o troch´ inaczej:
To jest sprostowanie do sprostowania p. Mariana BabuÊki zamieszczonego w „WiadomoÊciach
Sàsiedzkich” nr 162 z paêdziernika br., poniewa˝
to, co kolega radny prostuje, mija si´ ca∏kowicie
z prawdà, a to dlatego, ˝e:
1. Pani Iwona Celiƒska oÊwiadczy∏a jednoznacznie, ˝e to nie ona by∏a organizatorkà rzeczonego spotkania w sprawie kanalizacji i, jak powiedzia∏a, „absolutnie nie zaprasza∏a przedstawicieli MPWiK”, tylko na Paƒski wniosek mia∏a
zaprosiç przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych i to Pan ustali∏ termin i godzin´ spotkania.
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Uczestnictwo:
W wyÊcigu mogà startowaç zawodniczki
i zawodnicy w kategoriach wiekowych:
• 4–6 lat dziewcz´ta, 4–6 lat ch∏opcy,
• 7–9 lat dziewcz´ta, 7–9 lat ch∏opcy,
• 10–12 lat dziewcz´ta, 10–12 lat ch∏opcy,
• 13–15 lat dziewcz´ta, 13–15 lat ch∏opcy,
• powy˝ej 15 lat – kategoria Open kobiet / m´˝czyzn
Dla uczestników kat. niestowarzyszonych
i m∏odzie˝y szkolnej niezrzeszonej obowiàzuje:
rower dowolny, kask oraz zgoda opiekuna.

LODOWISKO
D∏ugo oczekiwany w dzielnicy obiekt, który
wzbogaci – po trasach narciarstwa biegowego – zimowà ofert´ sportowo-rekreacyjnà dla
mieszkaƒców. Lodowisko jest usytuowane
obok Przedszkola nr 261 „Pod D´bami” przy
ul. Armii Krajowej 72 w Weso∏ej-Centrum. Lodowisko posiada tafl´ o wymiarach 20 x 30 m
w imponujàcym namiocie o wymiarach 23,25
x 35,15 m i wysokoÊci 7,0 m. Obiekt b´dzie
otwarty dla mieszkaƒców w sezonie
2014–2015 BEZP¸ATNIE!!!
W dniu otwarcia przewidziane sà liczne atrakcje.
Program imprezy:
11.00–11.15 Uroczyste otwarcie lodowiska
z symbolicznym przeci´ciem wst´gi
2. ˚aden zespó∏ z Paƒskiej inicjatywy ds. rozwiàzania problemów kanalizacji nie powsta∏, bo
ani zast´pca burmistrza ds. inwestycji, ani jego przedstawiciele nic nie wiedzà na temat tego zespo∏u, a w rozmowie telefonicznej
w dniu 17.10.2014 roku dyrektor WAM Pan
Fedczak oÊwiadczy∏, ˝e on chcia∏by, ˝eby te
ustalenia by∏y poczynione na poziomie burmistrza lub zast´pcy burmistrza.
3. OdnoÊnie kwestii „niekompetencji przedstawiciela WAM”: po informacji tego pana o potrzebie wykupienia kolektorów przez mieszkaƒców i nast´pnie odsprzedania ich MPWiK
otrzymaliÊmy na tym spotkaniu wycen´ poszczególnych elementów kanalizacji i projekt
uchwa∏y do podpisania w sprawie u˝yczenia terenu itd. Z podpisem jednej osoby
– pe∏nomocnika mieszkaƒców.
OczywiÊcie takiemu
trybowi za∏atwienia

11.15–11.45 Cz´Êç artystyczna, a w niej m.in.:
Pokaz jazdy figurowej na lodzie
z udzia∏em pary tanecznej juniorów oraz zawodniczki z programu „Gwiazdy Taƒczà na Lodzie”
Pokaz jazdy szybkiej zawodników Short Track
11.45–14.00 Gry, zabawy i animacje na lodzie
10 konkurencji prowadzonych
przez animatorów
Szkó∏ka na lodzie – wygrodzona
strefa z instruktorami
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
WSZYSTKICH MIESZKA¡CÓW WESO¸EJ
DO UDZIA¸U W OBU IMPREZACH.
NOWA ÂCIE˚KA ROWEROWA I LODOWISKO
CZEKAJÑ NA WAS.
Marian Mahor
zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
ds. Spo∏ecznych
przedmiotowej sprawy si´ sprzeciwia∏em,
mówiàc, ˝e charakter podejmowanych decyzji
wymaga uchwa∏ wszystkich wspólnot mieszkaniowych.
4. OdnoÊnie wspomnianej notatki, to te˝ Pan si´
mija z prawdà. Otó˝ w swoich „prostujàcych
wypowiedziach” pisze Pan, ˝e dokumentacj´
przebiegu kanalizacji celem weryfikacji zespó∏
przedstawi MPWiK. Natomiast w notatce z tego spotkania (mam jà przed sobà), do której
to Pan podyktowa∏ ustalenia, w punkcie 1 napisane jest „przekazanie map do MPWiK przez
p. Mariana BabuÊk´ celem ich weryfikacji”
– nic dodaç, nic ujàç – chaos.
Na koniec prosz´ Pana i innych Panów o obiektywizm w ocenie mojego dzia∏ania, a nie, jak to
bywa przed ka˝dymi wyborami do Rady Dzielnicy, rozpowiadanie nieprawdziwych pomówieƒ.
dr Stefan S∏owikowski
wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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OSIEDLE PLAC WOJSKA POLSKIEGO
Akcja
„Czyste osiedle”
Kolejna akcja – czwarta ju˝ w tym roku – „zaowocowa∏a” wywozem
dwóch kolejnych du˝ych
kontenerów nieczystoÊci
z naszego osiedla. W skali roku da∏o to 10 kontenerów. Du˝o, prawda? Ale tak lepiej, bo efektem jest naprawd´ czyste osiedle. Wszystkie
akcje odby∏y si´ przy wsparciu logistycznym
Urz´du Dzielnicy, w tym szczególnie Zespo∏u
Ochrony Ârodowiska. W porzàdkowaniu naszych wspólnych w∏oÊci (za∏adunek, zbieranie,
grabienie etc.) wzi´li udzia∏ ca∏kowicie bezinteresownie nasi mieszkaƒcy: Pani Wies∏awa
Galon, Pan Janusz Przàdka, Pan Henryk KrzyÊpiak, Pan Tomasz Filipowski i jeszcze kilka innych osób. W imieniu Paƒstwa – mieszkaƒców
ca∏ego osiedla i w∏asnym sk∏adam serdeczne
s∏owa podzi´kowania.

Âwi´to 1 Warszawskiej Brygady
Pancernej im Tadeusza KoÊciuszki
Jak co roku w dniach 9 i 10 paêdziernika br.
odby∏o si´ Êwi´to 1 WBPanc. z bardzo szerokim programem i bardzo du˝à liczbà uczestników.

9 paêdziernika o godzinie 13.30 odby∏o si´
z∏o˝enie wieƒców i wiàzanek przed pomnikiem
KoÊciuszkowców – tych, którzy zgin´li przy wyzwalaniu Warszawy.
Mia∏em osobiÊcie okazj´ wraz z p∏k. Zygmuntem Pawlinà z∏o˝yç wiàzank´ bia∏o-czerwonych
ró˝ w imieniu w∏adz samorzàdowych i KoÊciuszkowców.
Kolejno, w tym samym dniu: Msza Âwi´ta
w intencji ˝o∏nierzy 1 WBPanc., wieczornica –
spotkanie KoÊciuszkowców i na zakoƒczenie
koncert orkiestry wojskowej.
Dzieƒ 10 paêdziernika by∏ jeszcze bogatszy
w ró˝nego rodzaju atrakcje, jak Uroczysty Apel
Brygady z przejazdem broni pancernej (czo∏gi),
dzia∏ i innych wozów bojowych. By∏y te˝ nagrody
i wyró˝nienia. Âwi´to zakoƒczy∏o si´ pokazem
sprz´tu uzbrojenia, wyszkolenia, a tak˝e piknikiem
z programem artystycznym – by∏ to dzieƒ otwartych koszar. Âwi´to 1 WBPanc. zaszczycili swojà
obecnoÊcià prze∏o˝eni, byli dowódcy 1 WDZmech.
i dowódcy brygady oraz zaproszeni goÊcie. Jak nigdy, tak w tym roku w Êwi´cie Brygady wzi´∏o
udzia∏ bardzo du˝o m∏odzie˝y szkolnej.
Musz´ stwierdziç z nutà zazdroÊci, ˝e jako by∏y dowódca tej s∏awnej jednostki by∏em pod
wra˝eniem rozmachu organizacji, a szczególnie
stopnia wyszkolenia ˝o∏nierzy. Panowie, czapki
z g∏ów! Dowódco, Panie p∏k. Stanis∏awie Czosnek, prosz´ przyjàç gratulacje.

Po˝egnanie proboszcza parafii
wojskowej ks. Kapelana pp∏k.
Wies∏awa Okonia
Po Mszy Âwi´tej odprawionej w koÊciele garnizonowym pw. Êw. Jana Paw∏a II, a koncelebrowanej przez wszystkich ksi´˝y proboszczów z naszej
dzielnicy oraz przez przedstawiciela ks. Biskupa
Polowego Józefa Gózdka, odby∏o si´ po˝egnanie
naszego proboszcza ks. pp∏k. Wies∏awa Okonia.
Po˝egnanie by∏o w swej wymowie bardzo uroczyste i dostojne, a zarazem pe∏ne ciep∏a, sympatii i przyjaêni przekazywanych s∏owami, gestami,
a tak˝e kwiatami przez parafian, sympatyków
parafii, przedstawicieli organizacji koÊcielnych
i w∏adz samorzàdowych.
Dzi´kowano ksi´dzu pu∏kownikowi za dwuletnià pos∏ug´ pasterskà, za otwartoÊç, szczeroÊç, bezpoÊrednioÊç, za dobre s∏owa, którymi
nas raczy∏, za uÊmiech i pogod´ ducha.
Podzi´kowania dotyczy∏y te˝ osobistego zaanga˝owania w zadbanie o ∏adniejszy wystrój naszego koÊcio∏a i terenu wokó∏ Êwiàtyni, a tak˝e
„˝ywej” stajenki betlejemskiej.
Ks. kapelan Wies∏aw Okoƒ dekretem ks. Biskupa Polowego zosta∏ skierowany do pos∏ugi
pasterskiej w parafii wojskowej w Inowroc∏awiu.
Niech Ci´, Ksi´˝e Wies∏awie, Najwy˝szy ma
w swojej opiece, a szcz´Êcie ˝o∏nierskie niech Ci´
nigdy nie opuszcza. Serdecznie pozdrawiam!
dr Stefan S∏owikowski
wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

REKL AMA

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

Tel. 507 130 389, 500 322 255
e-mail: stachyra-uslugi@wp.pl

UK S

ATE
K AIR
N WESOŁA

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

K YO K U S H

Wojciech Klimm

ZAPRASZA NA TRENINGI

Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog

dzieci, młodzież i dorosłych!
Zajęcia poszerzone o elementy tzw. samoobrony i walki w parterze,
prowadzi mgr AWF Zbigniew Ostrowski – 4 DAN.
WESOŁA:
● SP 174, pl. Wojska Polskiego 28
środa (tylko dzieci) 13.30.

●

SP 173, Trakt Brzeski 18
wt. 18.30 i sob. 12.00
oraz śr. (tylko dzieci) 14.45.

www.ukskaratewesola.pl Tel.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

604 107 118

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 
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WOM po raz drugi w Weso∏ej
XLVIII Warszawska Olimpiada M∏odzie˝y w Indywidualnych i Sztafetowych Biegach Prze∏ajowych zgromadzi∏a na
starcie grubo ponad 2000
najlepszych zawodniczek
i zawodników ze wszystkich dzielnic. Otwierajàcy
obecnà edycj´ Prezes Szkolnego Zwiàzku Sportowego Warszawy i Województwa Mazowieckiego
Pan Jan Dorosiewicz z uznaniem wypowiada∏ si´
o organizacji poprzedniej i obecnej edycji biegów.
Podzi´kowa∏ organizatorom za wspania∏e, godne
rangi mistrzostw Polski, przygotowanie najwi´kszej
sportowej imprezy szkolnej stolicy. WÊród zaproszonych goÊci pojawili si´ miedzy innymi: Pani Pose∏ Ligia Krajewska i Pan Senator RP Marek Borowski.

Najpierw 9 paêdziernika odby∏y
si´ indywidualne biegi prze∏ajowe
dziewczàt i ch∏opców szkó∏ podstawowych, gimnazjów i szkó∏ ponadgimnazjalnych. Ka˝da dzielnica mia∏a prawo wystawiç 10 najlepszych
zawodników do ka˝dego biegu.
Blisko 180 zawodników na starcie
w jednym biegu robi∏o wra˝enie,
a pi´kna, s∏oneczna pogoda wyeksponowa∏a walory weso∏owskiego hipodromu.
Tydzieƒ póêniej odby∏y si´ sztafetowe biegi
prze∏ajowe szkó∏ podstawowych i gimnazjów.
W tej konkurencji szko∏y Êrednie nie startowa∏y.
Dzielnice reprezentowa∏y 10-osobowe sztafety
zarówno ch∏opców, jak i dziewczyn. Szczegó∏owe wyniki zawodów znajdziecie Paƒstwo na
stronie www.domtel.pl.

W∏adzom dzielnicy i pracownikom, sponsorom oraz wolontariuszom z weso∏owskich szkó∏
nale˝à si´ ogromne s∏owa uznania i podzi´kowania za tak sprawnie i profesjonalnie przeprowadzonà imprez´.
Leszek Winiarski
fot. Jaros∏aw Szmytkowski

Rowerowa Jazda na Orientacj´ – zakoƒczenie sezonu
W listopadzie odb´dà si´ ostatnie zawody
w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´ na Mazowszu w tym roku. Impreza pod nazwà Ogólnopolskie Zakoƒczenie Sezonu odb´dzie si´
w dniach 22–23 listopada na terenie
dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
W sobot´ centrum zawodów b´dzie zlokalizowane w Szkole Podstawowej nr 174 im. T. KoÊciuszki, mieszczàcej si´ na placu Wojska Polskiego 28. Biuro zawodów
b´dzie czynne od 8.00. W tym
dniu rywalizacja b´dzie przebiegaç
na nieco d∏u˝szych ni˝ zazwyczaj dystansach oraz przy u˝yciu ró˝nego rodzaju
map. Mo˝na wystartowaç w parze i razem spróbowaç pokonaç ca∏à tras´, dokonujàc pomi´dzy
sobà podzia∏u, kto które punkty zalicza z dwóch
tras, które b´dà na dwóch ró˝nych mapach sà-
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siadujàcych ze sobà. Wygrywa zespó∏, który
w najkrótszym czasie potwierdzi wszystkie punkty kontrolne z obu map. Jest to bardzo ciekawe,
dodatkowo zespo∏y mogà komunikowaç
si´ ze sobà przez telefon i ustalaç
zmian´ taktyki podczas pokonywania trasy. Czas pokonania trasy jest
mierzony w momencie pojawienia si´ na linii mety obu zawodników z danego zespo∏u. Trasy
mo˝na tak˝e pokonywaç indywidualnie – b´dà one w formie scorelaufu, czyli kolejnoÊç potwierdzania punktów kontrolnych jest dowolna.
Nast´pnego dnia, w niedziel´ 23 listopada, odb´dà si´ tak˝e zawody na zasadzie scorelaufu, w których kolejnoÊç potwierdzania punktów jest dowolna, ale organizator przygotowa∏
ró˝nego rodzaju atrakcje podczas pokonywania

tras. W tym dniu centrum zawodów b´dzie zlokalizowane w siedzibie firmy Wheeler przy ul. Równej 31 w Majdanie od 9.00. Przed zawodami odb´dzie si´ podsumowanie ca∏ego tegorocznego
cyklu PWiM w RJnO – b´dà cenne nagrody, medale i dyplomy. WÊród uczestników, którzy startowali w minimum 9 rundach tegorocznego cyklu,
zostanà rozlosowane dwa rowery firmy Wheeler.
Zapowiada si´ bardzo ciekawy weekend, na
który ju˝ zapowiedzieli swój przyjazd zawodnicy z Rosji – czyli b´dzie te˝ ponownie mi´dzynarodowo.
Szczegó∏owe informacje mo˝na znaleêç na stronie www.orienteering.waw.pl. Serdecznie zapraszamy do aktywnego sp´dzenia czasu w bardzo fajny i ciekawy sposób, jakim jest odnajdywanie punktów kontrolnych z mapà w terenie.
Jan Cegie∏ka
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AUTO BARTOSZ
MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
SZYBKO
WULKANIZACJA FACHOWO
SOLIDNIE TANIO
- SILNIKI, ROZRZÑDY, SPRZ¢G¸A
- SKRZYNIE BIEGÓW, ZAWIESZENIA
- HAMULCE, PRZEGLÑDY, OLEJE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
WSZYSTKIE MARKI

05-077 Warszawa-Weso∏a
UL. JEèDZIECKA 4
Tel. 693 84 22 84 – 24 h
(22) 773 18 61 – 9-17
E-mail: autobartosz@o2.pl
www.autobartosz.prv.pl

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Turniej badmintona o puchar burmistrza Weso∏ej
Ju˝ 23 listopada w hali
sportowej Zespo∏u Szkó∏
nr 94 w Zielonej odb´dzie
si´ po raz pierwszy Ogólnopolski Turniej Badmintona (kategoria wiekowa
– m∏odzik, roczniki 2000
i 2001), organizowany przez
Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”. Zawody rozegrane zostanà w pi´ciu konkurencjach: singiel i deble dziewczàt i ch∏opców
oraz mikst. Wydarzenie honorowym patrona-

tem objà∏ Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy Pan Edward K∏os.
UKS „Dwójka” to klub z ju˝ 18-letnim sta˝em,
który organizuje zaj´cia pozalekcyjne w badmintonie dla dzieci i m∏odzie˝y z terenu Weso∏ej-Zielonej,
letnie i zimowe zgrupowania oraz którego zawodnicy startujà corocznie w kilkunastu ogólnopolskich
turniejach rozgrywanych w ramach wspó∏zawodnictwa sportowego Polskiego Zwiàzku Badmintona.
Badminton jest grà bardzo starà. Obecnie jest
on najbardziej popularny w krajach wschodniej
Azji (Chiny, Indonezja, Japonia, Korea, Malezja)

oraz w Europie w Danii. W Polsce badminton jako sport zaczà∏ mocno rozwijaç si´ w latach siedemdziesiàtych dwudziestego wieku. W roku
1992 ta dyscyplina sportowa zosta∏a po raz
pierwszy w∏àczona do programu Igrzysk Olimpijskich rozegranych w Barcelonie.
Serdecznie zapraszamy mi∏oÊników badmintona na emocjonujàcà rywalizacj´ sportowà w niedziel´ 23 XI 2014 r. od godz. 11.00. Oj, b´dzie
si´ dzia∏o!!!
Anna Janecka
UKS „Dwójka”

Sukcesów ciàg dalszy. SzabliÊci MUKS „VICTOR” nie spuszczajà z tonu!
Powoli zbli˝amy si´ do koƒca 2014 roku, który
by∏ bardzo udany dla szablistów MUKS „VICTOR”.
Prowadzeni przez trenerów Krzysztofa Grzegorka
i Bart∏omieja Olejnika zawodnicy sekcji szermierczej zdobyli medale we wszystkich imprezach mistrzowskich kategorii m∏odzie˝owych organizowanych przez Polski Zwiàzek Szermierczy.
Ogólny dorobek to pi´ç srebrnych medali w Mistrzostwach Polski i dziesi´ç medali w Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza (w tym pi´ç z∏otych).
G∏ównymi bohaterami tych imprez byli:
• Miko∏aj Grzegorek – dwukrotny srebrny medalista Mistrzostw Polski i piàty szablista Mistrzostw Europy Juniorów do lat 20 rozegranych w Jerozolimie 4 marca 2014 r. Dodajmy,
˝e Miko∏aj wygra∏ rocznà klasyfikacj´ mijajàcego sezonu na najlepszego szablist´ juniora organizowanà przez Polski Zwiàzek Szermierczy.
• Adam S´czek i Micha∏ Tomasiak – srebrni medaliÊci w MP dru˝ynowych w kategorii m∏odzie˝owca do lat 23.
• Karol Lademann i Cezary Bia∏ecki – srebrni
medaliÊci MP dru˝ynowych do lat 20.

Karol zdoby∏ tak˝e srebro w turnieju indywidualnym MP do lat 17 (Ogólnopolska Olimpiada
M∏odzie˝y).
W najm∏odszej kategorii wiekowej, w której
Polski Zwiàzek organizuje Mistrzostwa Polski
– do lat 14 mi∏à niespodziank´ sprawi∏ Kuba Broniszewski, zajmujàc drugie miejsce.
To by∏y najwa˝niejsze osiàgni´cia szermierzy
MUKS „VICTOR” mijajàcego sezonu.
Do tych rezultatów do∏o˝yliÊmy jeszcze wspania∏e wyniki w Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza.
Miko∏aj Grzegorek zdoby∏ z∏oty medal do lat 20. Jego m∏odsi koledzy w kategorii juniora m∏odszego do lat 17 nie chcieli
byç gorsi i zdobyli komplet medali: Karol Lademann z∏oty, Cezary Bia∏ecki srebrny, a Filip
Grzegorek bràzowy.

RATOWNICTWO I P¸YWANIE
TO NASZA PASJA!!!
Najnowsze i wszechstronne metody
nauczania:
 Kursy i szkolenia w zakresie ratownictwa
wodnego i kwalifikowanej pierwszej
pomocy,
 Specjalistyczne zaj´cia w zakresie
p∏ywania (indywidualnie i grupowo).

SPORT & FUN
 Imprezy urodzinowe, animacje, gry i zabawy w wodzie.
Inicjatywa spo∏eczna dla Weso∏ej:
 Zabawa i sport na otwartych salach i boiskach dla dzieci z zerówek
ze szkó∏ publicznych.
Imprezy urodzinowe, animacje, gry i zabawy w wodzie.
Obs∏uga firm, zabezpieczenia ratownicze.
Wi´cej o nas przeczytasz na stronie internetowej: www.rwr.warszawa.pl
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Kategoria m∏odzika do lat 14 równie˝ zosta∏a
zdominowana przez nasz klub. Zwyci´˝y∏ Jakub Broniszewski przed Piotrem Szczepanikiem, a wÊród
dziewczàt zwyci´˝y∏a Magda Strzyczkowska.
M∏odszy brat Kuby, Marcel, do∏o˝y∏ z∏oty medal
w kategorii dzieci do lat 11. Bràzowy medal w tej
kategorii przypad∏ w udziale Filipowi Ma∏kowi.
Podsumowujàc bardzo udany dla sekcji szermierczej Mi´dzyszkolnego Uczniowskiego Klubu
Sportowego „VICTOR” sezon, chcemy si´ pochwaliç, ˝e w Ogólnopolskiej Klasyfikacji Sportu Dzieci
i M∏odzie˝y nasz klub, g∏ównie dzi´ki szablistom,
uzyska∏ rekordowà liczb´ 99 punktów. Na ten
wspania∏y dorobek punktowy z∏o˝y∏o si´
g∏ównie pi´ç srebrnych medali z Mistrzostw
Polski w ró˝nych kategoriach m∏odzie˝owych.
Nowy sezon startowy, który rozpocz´liÊmy we
wrzeÊniu, zaczà∏ si´ pomyÊlnie dla naszej sekcji
szablowej. W rozegranych we wrzeÊniu zawodach
szablowych o Puchar Europy Kadetów (do lat 17)
trzyosobowa dru˝yna polskich szablistów oparta
na dwóch naszych zawodnikach (Karol Lademann
i Czarek Bia∏ecki) zdoby∏a bràzowy medal.
Zapraszamy ch´tnych do uprawiania tej dyscypliny sportowej w naszym klubie. Zaj´cia dla poczàtkujàcych prowadzimy w sali szermierczej na
drugim pi´trze hali sportowej w Starej Mi∏oÊnie,
ul. Klimatyczna 1, w godz. 17.00–18.15. Mo˝ecie
prze˝yç wspania∏à przygod´ ze sportem szermierczym. Zaj´cia prowadzà doÊwiadczeni trenerzy.
Krzysztof Grzegorek

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 12 listopada i 17 grudnia na
BEZPŁATNE KONSULTACJE ORTODONTYCZNE
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Po VII Turnieju Szachowym im. Jana Brustmana
4 paêdziernika br. ju˝ po raz
siódmy zosta∏ rozegrany turniej
szachowy poÊwi´cony pami´ci
wybitnego trenera szachowego,
wielkiego mi∏oÊnika „królewskiej
gry” Jana Brustmana. By∏ on wychowawcà wielu znakomitych szachistek i szachistów, którzy obecnie osiàgajà wysokie wyniki na
arenie naszego kraju, Europy
i Êwiata. Turniej nazwany jego
imieniem organizowany jest rokrocznie ze wspólnej inicjatywy dzielnicy Wawer
i dzielnicy Weso∏a, w których Jan Brustman propagowa∏ gr´ w szachy. W zawodach zagrali najbardziej uzdolnieni szachiÊci, którzy mieli okazj´ zdobywaç wiedz´ dotyczàcà tej pasjonujàcej gry pod
okiem tak wspania∏ego trenera, jak równie˝ zawodnicy, którzy rozpoczynajà przygod´ z szachami. Rozgrywki odby∏y si´ w Szkole Podstawowej
nr 218 w Aninie. Organizatorami tegorocznej tak
presti˝owej imprezy szachowej byli: Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, Mazowiecki Zwiàzek Szachowy, Szko∏a Podstawowa nr 218, Wawerskie Centrum Kultury oraz UKS „Gambit” - Weso∏a. Do
zmagaƒ w turnieju przystàpi∏o 102 zawodników.
Rozegrano 9 partii systemem szwajcarskim wed∏ug przepisów Kodeksu Szachowego po 15 minut
dla zawodnika.

VII Turniej Szachowy im. Jana Brustmana oficjalnie otworzyli: Prezes Polskiego Zwiàzku Szachowego Tomasz Delega, Zast´pca Burmistrza Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy ¸ukasz Jeziorski, Zast´pca
Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy Marian Mahor oraz Dyrektor Szko∏y Podstawowej nr
218 Bo˝ena Luty. Na uroczystoÊci obecni byli równie˝ Naczelnik Wydzia∏u Promocji, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Rados∏aw
Zió∏kowski oraz Kazimierz W∏odarczyk z Wydzia∏u
Promocji, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wawer.
Po emocjonujàcej rywalizacji najlepszymi
zawodnikami w ca∏ym turnieju okazali si´: B∏a˝ej Kaleta, KSz Hetman Katowice (8,0 pkt.) i Ewa
Haraziƒska, KMKSz Viktoria Kielce (8,0 pkt.).
W kategorii najlepsza zawodniczka – Maria
Malicka, UKS MDK Otwock (5,5 pkt).

W kategoriach rankingowych – III kat.: Maciej Groszyk, UKS „Gambit” - Weso∏a (5,5 pkt).
W kategoriach rankingowych – IV kat.:
Piotr Budny, KSz Polonia Warszawa (5,0 pkt.).
W kategoriach rankingowych – V kat.: Hanna Midura, MOK Józefów (4,5 pkt.).
Najlepszym zawodnikiem bez kategorii zosta∏
Hubert Matiaszewski, SP 195 Wawer (4,5 pkt.).
W kategorii wiekowej do 8 lat: Bartosz Fiszer,
UKS SP 321 Warszawa-Bemowo (5,5 pkt.).
W kategorii wiekowej do 10 lat: Jakub Fiszer, UKS SP 321 Warszawa-Bemowo (5,5 pkt.).
W kategorii wiekowej do 12 lat: Jan Wojnowski, UKS SP 321 Warszawa-Bemowo (6,0 pkt.).
W kategorii wiekowej do 14 lat: Micha∏ Bazan, KSz Polonia Warszawa (6,0 pkt.).
W turnieju B – rocznik 2007 i m∏odsi najlepszymi zawodnikami okazali si´: Mateusz
˚muda, UKS „Czternastka” Warszawa (9,0 pkt.).
Puchar oraz tytu∏ najlepszego zawodnika
dzielnicy Weso∏a wywalczy∏a Ewa Haraziƒska,
KMKSz Viktoria Kielce. Najlepszym zawodnikiem
dzielnicy Wawer okaza∏ si´ Micha∏ Bazan, KSz
Polonia Warszawa. Projekt wspó∏finansowany
przez Dzielnic´ Weso∏a m.st. Warszawy.
Do zobaczenia za rok w dzielnicy Weso∏a!
Teresa Osypiuk
Pe∏nà list´ wyników prezentujemy na stronie:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/129/n/6551

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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W Êlad za najm∏odszymi posz∏y roczniki 2004,
2002 i 2001, zdobywajàc medalowe pozycje
w Grand Prix WMOZP.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom i ˝yczymy dalszych sukcesów!

Paêdziernik pe∏en startów i sukcesów
zawodników UKS MORS
Grupa rocznika 2006 rozpocz´∏a sezon
p∏ywacki licznymi sukcesami. W zawodach „Od m∏odzika do olimpijczyka” nasi m∏odzi zawodnicy opanowali czo∏ówk´: Magda Wysocka
zaj´∏a 1 miejsce na 50 m stylem dowolnym i 3 miejsce na 50 m stylem
grzbietowym, Aleksander StyÊ zajà∏ 2
miejsce na 50 m stylem motylkowym, 3 miejsce na 100 m stylem zmiennym i 7 miejsce na
50 m stylem dowolnym. Zuzanna Szredziƒska zaj´∏a 2 miejsce na 50 m stylem dowolnym i 7 miejsce
na 50 m stylem klasycznym. Karina Wilanowska zaj´∏a 4 miejsce na 50 m stylem klasycznym.

Kolejne zawody „Pierwszy krok
p∏ywacki” i kolejne sukcesy naszych
m∏odych zawodników:
Zuzia Sz. – 1 miejsce na 50 m stylem
dowolnym oraz 5 miejsce na 50 m stylem grzbietowym,
Magda W. – 2 miejsce na 50 m stylem
grzbietowym oraz 4 miejsce na 50 m stylem dowolnym,
Aleksander S. – 2 miejsce na 50 m stylem grzbietowym oraz bràz na 50 m stylem dowolnym,
Karina W. – 4 miejsce na 50 m stylem klasycznym,
¸ukasz Ryç-Pacholczyk – 14 miejsce na 50 m stylem dowolnym i 15 miejsce na 50 m stylem grzbietowym.

Zarzàd UKS MORS
Zapraszamy na
Otwarte Miko∏ajkowe Zawody P∏ywackie
UKS MORS
Aqua Park Wesolandia
13.12.2014 r., rozpocz´cie godz. 15.00
Miko∏aj z upominkami dla wszystkich
uczestników, medale. Nagrody ufundowane
przez Sport Adventure i TYR Polska.
Szczegó∏y i zapisy na stronie
www.uksmors.pl.

Ratownictwo i pierwsza pomoc w Wesolandii
Drodzy mieszkaƒcy Weso∏ej oraz nasi mili sàsiedzi, z radoÊcià informujemy, ˝e w Aquaparku
Wesolandia od listopada rozpocznà si´ bezp∏atne zaj´cia z ratownictwa wodnego w ramach
spotkaƒ dru˝yny WOPR Wesolandia i Ochotniczej S∏u˝by Ratowniczej Sportteam.
Równolegle ze szkoleniami dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych – bo uprawnienia WOPR mogà zdobywaç ju˝ osoby które ukoƒczy∏y 12 lat
– b´dziemy trenowaç i doskonaliç umiej´tnoÊci
udzielania pierwszej pomocy, akcje ratownicze
w wodzie oraz techniki samoratownictwa. Cie-

kawostkà i atrakcjà b´dà towarzyszàce
spotkaniom rozgrywki hokeja podwodnego – t´ nietypowà dyscyplin´ sportu
wprowadzamy w Warszawie jako jedni z pierwszych.
Dzi´ki przychylnoÊci i wsparciu ze
strony dyrekcji oraz zarzàdu Aquaparku Wesolandia, przy pomocy doÊwiadczonych i licencjonowanych
ratowników kompleksu sportowego przy ulicy Wspólnej 4 uda
si´ stworzyç bezp∏atny cykl spo-

tkaƒ w sezonie 2014/2015, których
kontynuacja b´dzie zale˝a∏a od
Paƒstwa zainteresowania.
Serdecznie zapraszamy dzieci,
m∏odzie˝ i doros∏ych – szczegó∏y
w Aquaparku Wesolandia.
Informacje i zapisy: tomasz
urbanek@sportteam.pl, liczba miejsc jest ograniczona.
Instruktor
Tomasz Urbanek

JUDO – rozsàdnie wydane pieniàdze dzielnicy Weso∏a
Inwestowanie to trudne i odpowiedzialne zadanie. W biznesie inwestowanie to nak∏ady finansowe w celu wytworzenia lub powi´kszenia majàtku
trwa∏ego.
Jak jednak potraktowaç inwestycj´ w sportowy
rozwój m∏odzie˝y z naszej dzielnicy? Jak màdrze gospodarowaç niedu˝ymi bud˝etami? Jak w∏aÊciwie
rozdzielaç pieniàdze? Na co przeznaczyç Êrodki, dofinansowujàc poszczególne kluby?
Judo Fight Club tak jak inne podobne organizacje sportowe korzysta z funduszy przyznawanych
przez Dzielnic´. Potrzeby sà du˝e i przekraczajà dofinansowanie, ale rozumiemy szerszy kontekst
i wiemy te˝, jakie sà realia.
Na co klub przeznacza otrzymane fundusze? Najogólniej mo˝na powiedzieç, ˝e s∏u˝à one rozwojowi
umiej´tnoÊci zawodniczych m∏odzie˝y. Bez nich nie
moglibyÊmy dofinansowywaç 3 obozów sportowych, turniejów klubowych, wyjazdów zawodników
na turnieje krajowe i mi´dzynarodowe oraz wspierania najzdolniejszych i potrzebujàcych zawodników.
Klub dzi´ki pomocy finansowej mo˝e osiàgaç dla
dzielnicy Weso∏a wyjàtkowo wysokie wyniki. Mi´dzy innymi: przez ostatnie trzy lata pozycja lidera
w generalnej punktacji Warszawskiej Olimpiady
M∏odzie˝y w Judo, ponadto coroczne i stale zdobywane medale na zawodach rangi mi´dzynarodo-

14

wej, Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Mi´dzywojewódzkich Mistrzostwach oraz wysokie indywidualne miejsca w rankingach Polski i Mazowsza. Nie zapominamy o naszych najm∏odszych zawodnikach i zawodniczkach, którzy w czasie roku
dostarczajà nam blisko 500 medali z zawodów regionalnych i warszawskich.
Dzisiaj, opisujàc nasze wyniki, pragniemy oficjalnie podzi´kowaç Burmistrzom Dzielnicy Weso∏a, Przewodniczàcemu Rady Dzielnicy oraz Wydzia∏owi OÊwiaty, Kultury i Sportu naszej dzielnicy
za wsparcie i pomoc. JesteÊcie wspó∏twórcami naszego sukcesu.

Definicja inwestowania mówi, ˝e w∏aÊciwie zainwestowane pieniàdze powodujà „efekt korzyÊci odroczonych w czasie”. W przypadku zawodników Judo Fight Clubu Weso∏a ten efekt jest widoczny go∏ym okiem i Êmia∏o mo˝na powiedzieç, ˝e ka˝da
zainwestowana w nich z∏otówka przynios∏a bezdyskusyjny i wymierny wynik sportowy.
Judocy z Judo Fight Clubu oraz ich rodzice i dziadkowie – niniejszym dzi´kujà W∏adzom Dzielnicy.
Dodatkowo judocy obiecujà, ˝e zawsze mo˝na
na nich liczyç w osiàganiu kolejnych sukcesów, i to
nie tylko na macie.
Mariusz D´bski

JUDO DLA DOROSŁYCH
Zapraszamy na zajęcia judo Panie i Panów.
Tych co już trenowali kiedyś i nowicjuszy
którzy chcieli by spróbować swoich sił na macie.

Środa – 19.30-21.00

Pierwsze zajęcia 19 listopada
ul. Klimatyczna 1, os. Stara Miłosna
Hala Sportowa , I piętro Sala JUDO

tel. 513-96-16-16, e-mail: info@judofightclub.pl
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Kandydaci do Rady Dzielnicy Wesoła
Okręg nr 3 (Stara Miłosna Zachód)
1

Marian Mahor

lista 4

Absolwent teatrologii krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz studiów teatralnych paryskiej Sorbony, wieloletni działacz i były wiceprezes
Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna oraz Klubu Sportowego Wesoła,
od 2006 roku Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy.

Inni obiecują – my robimy. Wspólnie tworzymy Wesołą
2

Katarzyna
Zakrzewska

3

Ukończyła studia na SGGW-AR
oraz na AWF w Warszawie, radna
Wesołej od 16 lat, obecnie zastępca kierownika obiektów sportowych przy Gimnazjum nr 119.

5

Jakub Piotrkiewicz

8

Antoni Adadyński

Ukończył dwa fakultety w AWF
w Warszawie oraz studia menedżerskie dla kadry medycznej
w Akademii Leona Koźmińskiego, jest współwłaścicielem Przychodni Rehabilitacyjnej CORPOMED w Starej Miłosnej.

Studiował w Szkole Budowy Okrętów
w Gdańsku, pracował w Warszawskiej Stoczni Rzecznej a następnie
w Przedsiębiorstwie Budownictwa
Wodnego w Warszawie, od 15 lat
prowadzi Centrum Ogrodowe ADAX
w Starej Miłośnie

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Bogdan Rodziewicz
Z zawodu jest geoﬁzykiem oraz
przedsiębiorcą, w kadencji 1998-2002 był radnym Miasta Wesoła,
od 2003 roku do dziś jest przewodniczącym Rady Społecznej
SPZLO (publiczna służba zdrowia)
w Wesołej.

6

Piotr Mikusek

9

Małgorzata Bielecka

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wielokrotny
mistrz oraz reprezentant Polski w
rugby, w latach 2001-2012 dyrektor
Oddziału PKO BP w Starej Miłośnie,
zajmuje się rynkiem nieruchomości.

Ukończyła pedagogikę kulturalno-oświatową i socjalną oraz wiedzę
o społeczeństwie i edukację europejską na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
pracuje w placówkach oświatowych
i ośrodku pomocy społecznej.

4

Ewa Walczuk

7

Anna Kozłowska

10

Bernard Krekora

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, od 18 lat pracuje w
Szkole Podstawowej nr 173 w
Starej Miłośnie, a od ponad 2 lat
jest jej wicedyrektorem.

Studiowała historię na Uniwersytecie Warszawskim oraz ekonomię
i informatykę w PWSBA w Warszawie, od wielu lat działa w Klubie
Sportowym„Wesoła”, obecnie jako
kierownik administracyjny Klubu.

Absolwent Politechniki Warszawskiej a także kilku studiów
podyplomowych na UW i SGH,
wcześniej dyrektor w Wodociągach Warszawskich od dwóch lat
Prezes Zarządu w Wodociągach
w Mińsku Mazowieckim.

15

Materiał sﬁnansowany przez KW Platforma Obywatelska RP

WESO¸A

lista 4

Kandydaci do Rady Dzielnicy Wesoła
Okręg nr 4 (Stara Miłosna Wschód)
1

Marcin

Jędrzejewski

Z wykształcenia informatyk, przedsiębiorca w branży poligraﬁcznej, wydawca„Wiadomości
Sąsiedzkich”. Jeden z założycieli i wieloletni prezes Stowarzyszenia Sąsiedzkiego, założyciel 44
Drużyny Harcerzy „Stanica”, prezes Koła PTTK Wesoła i organizator licznych wypraw i wycieczek
turystycznych. Od 16 lat w samorządzie, w ostatniej kadencji Przewodniczący Rady Dzielnicy.

Inni obiecują – my robimy. Wspólnie tworzymy Wesołą
2

Iwona Kerschke

5

Marcin Zwoliński

8

Grzegorz Kotowski

16

Nauczycielka matematyki w gimnazjum nr 119, radna miasta Wesoła
w latach 1998-2002 i dzielnicy Wesoła w latach 2006-2014. Zaangażowana w pracę Komisji Oświaty oraz
Komisji ds. Społecznych

Psycholog, absolwent Szkoły Wyższej
Psychologii Społecznej w Warszawie.
Hobby: motocykle, squash, żeglarstwo,
dobre kino i książka. Prowadzi własną działalność gospodarczą (branża
internetowa). Od 5 lat administrator
nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 23
(Centrum Pogodna).

3

Robert Miłkowski

6

Olga Miłaszewska

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej ze specjalizacją
pracy socjalnej. Pracownik samorządowy miasta stołecznego
Warszawy oraz współwłaściciel salonu ślubnego i wypożyczalni
kajaków. Aktywnie zaangażowany w działania na rzecz wspólnoty mieszkaniowej „Osiedla Akacjowa”.

Ekonomista, analityk, pracownik SGGW w Warszawie. Przewodniczący Rady Rodziców przy SP 353,
zaangażowany w pracę na rzecz
podnoszenia poziomu edukacji jak
też rozwoju infrastruktury lokalnej dla
dzieci i młodzieży.

Zawód: aktorka a także właścicielka
ﬁrmy Dom Produkcyjny Order Media. Zainteresowania: antropologia
kulturowa. Zajmuje się pomocą
niepełnosprawnym, zaangażowana
w likwidowanie barier architektonicznych. Członek Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego na rok 2016.

4

Maria Surawska

7

Maria Jasińska

Konserwator dzieł sztuki. Absolwentka
ASP w Warszawie. Mieszkanka osiedla
Stara Miłosna, prowadzi pracownię
plastyczną SURREAL. Wiceprezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej.
Aktywizuje seniorów i angażuje się
w działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej.

Radca prawny, autorka wielu książek
dotyczących prawa gospodarczego
i ochrony wierzycieli. Zainteresowania:
muzyka poważna, taniec ﬂamenco.
W Radzie Dzielnicy chciałaby czuwać
nad przejrzystością procesów legislacji oraz prawidłowością zawierania
umów i ich realizacji.

Wszystkich, którzy chcieliby poznać nas osobiście,
zadać pytania i podyskutować o potrzebach Starej Miłosny
zapraszamy do kawiarni „Budyń Smakosza”
przy ul. Rumiankowej 11 w czwartek 13 listopada.
Będziemy tam do Państwa dyspozycji w godzinach 18.00-20.00.
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1. Krzysztof Edward KACPRZAK
Lat 55. Absolwent Wydzia∏u Mechanicznego-Technologicznego Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Leona
Koêmiƒskiego. W latach 1999–2002 radny Rady Dzielnicy
Stara Mi∏osna w mieÊcie Weso∏a. W latach 2004–2006
cz∏onek Rady Spo∏ecznej SZPZLO w Weso∏ej. Zast´pca
Burmistrza Dzielnicy Weso∏a w kadencjach 2006–2010
i 2010–2014. Mieszkaniec Starej Mi∏osny od 24 lat.
2. Hanna Bogda
KUCHNIEWSKA-MORYCZ
Lat 58. Wieloletnia pracowniczka warszawskiej s∏u˝by zdrowia. Ekonomistka z zami∏owania. Zdecydowana i przedsi´biorcza mened˝erka w firmach,
które prowadzi∏a. Od 20 lat
mieszkanka Starej Mi∏osny.

3. Hubert ZIELI¡SKI
Lat 22. Student Uniwersytetu
Warszawskiego. Instruktor harcerski, spo∏ecznik, zapalony podró˝nik. Mieszkaniec Starej Mi∏osny od 18 lat.

4. Zygmunt Jan PAWLINA
Lat 50. Absolwent Wy˝szej Szko∏y Oficerskiej Policji oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Prawnik.
W∏aÊciciel firmy LUK SA oraz Wiceprezes Zarzàdu sieci salonów
M&P Alkohole i Wina Âwiata wiodàcego w Polsce importera win
i alkoholi. Wiceprezes – cz∏onek zarzàdu Delikatesy Sp.
z o.o. Mi∏oÊnik sportów motorowych i ekstremalnych.

ZAG¸OSUJ
16 LISTOPADA
na kandydatów
z listy nr 31

5. Tomasz FEDER
Lat 40. Absolwent Akademii
Medycznej w Warszawie. Lekarz dentysta – specjalista protetyki stomatologicznej. Nauczyciel akademicki Akademii
Medycznej. Autor licznych publikacji z dziedziny stomatologii.
W∏aÊciciel kliniki stomatologicznej w Starej Mi∏oÊnie. Zwiàzany ze Starà Mi∏osnà od 23 lat.

6. Andrzej WAÂ
Lat 57. Prezes Stowarzyszenia
Szwadron Jazdy Rzeczpospolitej
Polskiej oraz Klubu Jeêdzieckiego Szwadron RP. Instruktor jazdy
konnej. Organizator i dyrektor
wielu imprez jeêdzieckich organizowanych na hipodromie Stara Mi∏osna. Mieszkaniec Starej Mi∏osny od urodzenia.

7. Karolina ZADWORNA
Lat 21. Studentka 3. roku Nauk
o Rodzinie na Uniwersytecie
Warszawskim. Przewodniczàca
M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy
pierwszej kadencji. Mieszkanka
Starej Mi∏osny od 16 lat.

8. Iwona Teresa
ZDZIENNICKA
Lat 53. Absolwentka Liceum Ekonomicznego w Warszawie. Przez
9 lat Przewodniczàca Rady Szko∏y. Mi∏oÊniczka zwierzàt. Od 14
lat mieszkanka Starej Mi∏osny.

9. Anna Maria
TOMASZEWSKA
Lat 64. Absolwentka Wydzia∏u
Technologii ˚ywnoÊci SGGW.
Wiceprezes Zarzàdu firmy dzia∏ajàcej od 1987 roku w bran˝y
elektronicznej. Mieszkanka Starej Mi∏osny od 18 lat.

10. Alicja MI¸OSZ
Lat 59. Absolwentka Wydzia∏u
Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Pracuje na stanowisku
Produkt Managera w prywatnej firmie dzia∏ajàcej w bran˝y
elektronicznej. Cz∏onek Komisji
Rewizyjnej Zrzeszenia W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych w Starej
Mi∏oÊnie. Mieszka w Starej Mi∏oÊnie od 20 lat.

LICZYMY NA PA¡STWA ZAUFANIE I POPARCIE
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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RADNI PONAD PODZIA¸AMI

1

Arkadiusz Jerzy Ciupak
– radny Dzielnicy Weso∏a w latach
2010–2014, Przewodniczàcy Komisji
Bezpieczeƒstwa i Ochrony Ârodowiska
oraz Wiceprzewodniczàcy Komisji Zdrowia
i Spraw Spo∏ecznych.
Prezes Zrzeszenia W∏aÊcicieli Mieszkaƒ
i Domów Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie.
Lekarz chirurg, onkolog.

3

4
Maria
Rosiƒska

2
Nina
Paluszkiewicz
– politolog, Wiceprezes Zrzeszenia
Mieszkaƒców w Starej Mi∏oÊnie

5
Elwira
Araszkiewicz-Umecka

Anna
Górna

– pedagog, prowadzi Niepubliczne
Przedszkole „Macierzanka”

– ekonomista, jeden z pionierów
za∏o˝ycieli Naszego Osiedla

– przedsi´biorca, za∏o˝ycielka jednej
z pierwszych osiedlowych restauracji

6

7

8

Wac∏aw
Rukat
– radca prawny, wieloletni doradca
Zespo∏u Budowy Osiedla

Tomasz
Struzik
– kompozytor, by∏y radny i Wicedyrektor OÊrodka Kultury w Weso∏ej

Aleksander
Kowzan
– adwokat, zwiàzany ze Starà Mi∏osnà
od dziecka

KWW WESO¸A 2014 – OKR¢G nr IV
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Zielony p∏omieƒ

Czas przemian
W pewnym momencie sprawowania funkcji
dru˝ynowego nadchodzi taki czas, gdy plan, który dru˝ynowy za∏o˝y∏ sobie, przejmujàc dru˝yn´,
zosta∏, w mniejszym czy wi´kszym stopniu, wykonany. Oczywistym zadaniem dru˝ynowego
jest przecie˝ oddanie dru˝yny i mimo wszystko
nie zawsze jest to takie proste.
W lipcu 2011 roku, gdy na koniec obozu przejà∏em 44 WDH-y „Stanica”, chcia∏em przede wszystkim podnieÊç poziom tej jednostki i odbudowaç jà
liczebnie. DziÊ, po trzech latach, wiem, ˝e by∏o
warto, a praca w∏o˝ona w dru˝yn´ zaowocowa∏a,
a˝ nadto dobrze. DziÊ Stanica liczy blisko 50 osób
(podzielonych na 7 zast´pów), prowadzona jest
przez wykwalifikowanà kadr´ (5 osób zdobywajàcych lub posiadajàcych stopnie instruktorskie ZHR)
i od dwóch lat zaliczana jest w poczet najlepszych
dru˝yn w kraju (kategoria Puszczaƒska).
Ponadto dynamiczny rozwój sk∏oni∏ mnie do pójÊcia o krok dalej ni˝ zwyk∏e przekazanie dru˝yny.

Od listopada Stanica podzieli si´ na trzy jednostki
– 2 dru˝yny harcerskie i 1 dru˝yn´ w´drowniczà:
I) 44 WDH-y Stanica – dru˝yna harcerska
Nowym dru˝ynowym zostanie dh Jakub Matyas.
Dru˝yna dzia∏aç b´dzie w Starej Mi∏oÊnie i w pobliskim Zakr´cie, robiàc nabory w znajdujàcych si´ tam
szko∏ach podstawowych. Kontakt: 530 451 318.
II) Próbna Dru˝yna Harcerzy – dru˝yna harcerska
Jednostk´ zak∏adaç b´dzie dh Bernard Zakrzewski. Dru˝yna dzia∏aç b´dzie w Halinowie,
robiàc nabory w tamtejszej szkole podstawowej.
Kontakt: 536 352 221.
III) Próbna Dru˝yna W´drownicza – dru˝yna
w´drownicza
Jednostk´ zak∏adaç b´dzie dh Rafa∏ Poliszkiewicz. Dru˝yna dzia∏aç b´dzie na terenie Weso∏ej
i okolic, skupiajàc w swoich szeregach starszych harcerzy i m∏odzie˝ gimnazjalnà. Kontakt: 668 163 669.

pewien etap zosta∏ w∏aÊnie zakoƒczony. Chcia∏bym przy tej okazji podzi´kowaç wszystkim, którzy byli ze mnà przez ostatnie trzy lata, a najbardziej moim harcerzom – za wielkie zaanga˝owanie w nie∏atwà prac´ nad sobà – i ich rodzicom
za zaufanie i mo˝liwoÊç realizacji nawet najbardziej szalonych pomys∏ów. Dzi´kuj´!

Ja, choç oddaj´ dru˝yn´, nie zamierzam rezygnowaç z harcerstwa. Teraz mojà rolà b´dzie pomoc i s∏u˝enie radà nowym dru˝ynowym, „robienie harcerstwa” na innym poziomie, jednak

Jedz jab∏ka – na z∏oÊç Putinowi,
ale tak˝e dlatego, ˝e sà smaczne i zdrowe
Sezon na jab∏ka w pe∏ni,
ceny rekordowo niskie,
za to w Rosji na tyle wysokie, ˝e
podobno rozpoczà∏ si´ regularny przemyt tych
owoców na wschód...
No ale to problem innych, my
korzystajmy z naprawd´ szerokiej oferty jab∏ek, jakie mo˝na znaleêç w warzywniakach
czy na bazarkach. A kupujàc, nie róbmy tego na chybi∏ trafi∏, tylko Êwiadomie wybierajmy jab∏ka wg w∏asnych upodobaƒ. Poni˝ej przybli˝am kilka kolejnych odmian, ju˝
mo˝e nie tak popularnych jak poprzednio,
ale równie˝ wartych uwagi:

44 WDH-y „Stanica” na Turnieju Dru˝yn
Puszczaƒskich 2014, wroc∏awski rynek

soczysty, bia∏okremowy, o smaku s∏odko-winnym, mocno aromatyczny. Dobrze si´
przechowujà, zebrane pod koniec wrzeÊnia
wytrzymujà do koƒca marca.

Z harcerskim pozdrowieniem,
CZUWAJ!
phm. Hubert Zieliƒski

stym, lekko sto˝kowate. Skórka b∏yszczàca,
t∏usta w dotyku, zielono-˝ó∏ta, pokryta
czerwonym rumieƒcem, z bia∏ymi plamkami. Mià˝sz koloru bia∏ego, twardy, kwaskowaty, Êrednio smaczny, raczej do przetworów, surówek, wypieków. Za to dajà si´ d∏ugo przechowywaç (do maja). Owoce
zebrane w drugiej po∏owie paêdziernika
najlepsze do spo˝ycia sà w styczniu.

Boiken
Odmiana niemiecka z poczàtku XIX wieku.
Owoce Êredniej wielkoÊci, o kszta∏cie kuli-

SMACZNEGO!
Marcin J´drzejewski

REKL AMA

Kronselska
Francuska odmiana wyhodowana w koƒcu
XIX wieku. Owoce doÊç du˝e, kulisto-sto˝kowate o cienkiej, zielonkawo˝ó∏tej skórce
z niewielkim pomaraƒczowym rumieƒcem.
Majà delikatny mià˝sz, soczysty, kwaskowato-s∏odki, aromatyczny i smaczny. Owocuje pod koniec wrzeÊnia. Niestety owoce
s∏abo si´ przechowujà, muszà byç zrywane
ostro˝nie, gdy˝ ∏atwo si´ odgniatajà. Doskona∏e do bezpoÊredniego spo˝ycia i na
przetwory.
Jonatan
Odmiana amerykaƒska. Owoce Êredniej
wielkoÊci, bary∏kowate, z silnym karminowoczerwonym rumieƒcem. Mià˝sz twardy,
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Okiem coacha

Granice otwartoÊci
czyli o potrzebie granic
DziÊ o tym, jak wyznaczyç funkcjonalne granice pomi´dzy nami a innymi ludêmi tak, abyÊmy komfortowo
czuli si´ w ich towarzystwie, a oni
w naszym. Takie granice sà bardzo
wa˝nym elementem bli˝szych i dalszych zwiàzków. Dzi´ki nim potrafimy komunikowaç si´ bez zachowaƒ
agresywnych i bez wycofywania si´.
Granice funkcjonujà w ró˝nych obszarach naszego ˝ycia. Mogà
dotyczyç autonomii naszych myÊli, uczuç, ale tak˝e naszego cia∏a.
Bez wzgl´du na to, jak post´pujà inni, my zachowujemy swoje myÊli, osàdy, oceny. Potrafimy wziàç odpowiedzialnoÊç za siebie i za
to, co czujemy. JesteÊmy wi´c dalecy od obwiniania innych za w∏asne emocje. ÂwiadomoÊç granic pozwala nam tak˝e powstrzymaç
kogoÊ przed przekraczaniem naszej w∏asnej granicy komfortu
i przed zachowaniem, którego nie akceptujemy.
Przyczyna trudnoÊci
Granice sà efektem socjalizacji, nie rodzisz si´ z tà umiej´tnoÊcià.
JeÊli wychowywa∏eÊ si´ w rodzinie, w której nie stawiano granic
lub ciàgle je przekraczano, nie mia∏eÊ okazji poznaç tego mechanizmu dostatecznie dobrze.

Skutki
Osoba nie posiadajàca granic nie zauwa˝a swojej odr´bnoÊci
i sprawczoÊci. Dlatego czuje, ˝e ludzie wywierajà na nià presj´
i obwinia ich o to. A przecie˝ inni majà nad nami tyle w∏adzy, ile
jej im dajemy.
Mo˝esz nie mieç ÊwiadomoÊci, ˝e przekraczasz czyjàÊ granic´
komfortu lub ˝e ktoÊ narusza twojà. Nie umiesz mówiç „nie” i nie
wiesz, jak zareagowaç, gdy s∏yszysz „nie” od drugiej strony. Czasem brak granic i cierpienie z tym zwiàzane prowadzà do wybudowania szczelnego muru. Granica jest, ale jej nieelastyczna
funkcjonalnoÊç odgradza ci´ od emocji, tak˝e pozytywnych.
Co mo˝emy robiç, gdy ktoÊ przekracza nasze granice
Gdy ktoÊ nie rozumie naszej odmowy w pewnych sytuacjach,
mo˝emy wyt∏umaczyç mu swojà postaw´ w sposób asertywny,
lecz nie pozbawiony szacunku. Warto mieç ÊwiadomoÊç, ˝e jego
ocena sytuacji nie jest w∏aÊciwa, poniewa˝ emocje nie pozwalajà
mu na obiektywizm.
Druga strona medalu
Kiedy my przekraczamy czyjeÊ granice? Dzieje si´ tak, gdy zachowujemy si´ zbyt natarczywie, domagamy si´ zapewnieƒ, deklaracji
albo kontaktu fizycznego w chwilach, gdy druga strona nie jest na
to gotowa. Kiedy uwa˝amy, ˝e ktoÊ powinien byç tego samego
zdania, zawsze popieraç nasze poglàdy. Kiedy grzebiemy w jej/jego rzeczach, w zawartoÊci komputera, telefonu itp. To wszystko,
co zagra˝a cudzej autonomii, jest naruszaniem granic.
Uniwersalne zasady
Oto czego nie powinniÊmy robiç nigdy (w bardzo bliskich zwiàzkach mo˝emy znaleêç drobne wyjàtki od tych regu∏):
- nie naruszaj strefy komfortu fizycznego, przysuwajàc si´ na odleg∏oÊç bli˝szà ni˝ metr do obcej osoby,
- nie dotykaj nikogo bez pozwolenia,
- nie dotykaj cudzych rzeczy osobistych bez pozwolenia,
- nie s∏uchaj rozmów prywatnych i telefonicznych,
- nie nara˝aj kogoÊ na zara˝enie si´ od ciebie, gdy jesteÊ chory,
umawiajàc si´ z nim, przebywajàc w miejscach publicznych lub
sk∏adajàc wizyt´,
- nie pal w cudzym domu, na spotkaniu i we wspólnej przestrzeni.
Joanna Godecka
www.twojdobrycoach.pl
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Jubileusz 30-lecia sekcji fortepianowej
11 paêdziernika swoje 30-lecie obchodzi∏a sekcja fortepianowa – najstarsza sekcja OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, w której zaj´cia od poczàtku istnienia prowadzi Swiet∏ana Parka. Z okazji jubileuszu przybyli obecni
uczniowie, ich rodzice, a tak˝e osoby ucz´szczajàce na zaj´cia w latach ubieg∏ych. WÊród licz-

nych uczniów Pani Swiet∏any byli tacy, którzy poÊwi´cili si´ nauce gry na instrumencie nawet do
dziesi´ciu lat, i w∏aÊnie takim „Wytrwa∏ym Pianistom” zosta∏y wr´czone dyplomy. PianiÊci
z OÊrodka Kultury zaznaczyli swojà obecnoÊç na
wielu imprezach i koncertach organizowanych
w warszawskich domach kultury, szko∏ach i innych instytucjach, a tak˝e zdobywali nagrody na
ró˝nych konkursach pianistycznych.
W latach 2008–2010 uczniowie sekcji uczestniczyli w ciekawych warsztatach muzycznych,
które odbywa∏y si´ w posiad∏oÊci I. Paderewskiego, w Zakopanem oraz w Szafarni.
Podczas koncertu jubileuszowego zagrali nie
tylko obecni wychowankowie Pani Swiet∏any Parki, lecz tak˝e byli uczniowie. Wspania∏y popis
umiej´tnoÊci pianistycznych podczas prawie godzinnego koncertu da∏y El˝bieta Jankowska i Joanna Kuczerowska, grajàc zarówno w duecie, jak

i solo. WyÊwietlane na ekranie zdj´cia z ro˝nych
okresów dzia∏alnoÊci sekcji przypomnia∏y nam
najciekawsze momenty z jej 30-letniej historii.
Obchody jubileuszu zakoƒczy∏y si´ na placu
Zbawiciela, gdzie po spotkaniu w OÊrodku Kultury
uda∏a si´ grupa pianistów. To w∏aÊnie tam uczniowie Pani Swiet∏any dali koncert, bioràc tym samym
udzia∏ w akcji „Zagraj pod chmurkà”.
OK Weso∏a

WYDARZENIA KULTURALNE W DZIELNICY WESO¸A W LISTOPADZIE
MATERIA¸Y ORGANIZATORÓW. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów lub odwo∏anie wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu programu imprez.

Organizatorzy: Dzielnica Weso∏a m.st. Warszawy, OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy, Stowarzyszenie Artystyczne „Stara
Mi∏osna” oraz 1 Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza KoÊciuszki w Weso∏ej.
Miejsce: Klub 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, Plac Wojska Polskiego 129, 05-075
Warszawa-Weso∏a.

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
7 listopada (piàtek), godz. 10.50 –
SPOTKANIA Z MUZYKÑ. Koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci pt. „O cudownych dzieciach”.
W czasie spotkania przedstawimy cudowne
dzieci, jakimi byli Mozart, Chopin, Mendelssohn i Wieniawski. OpowieÊciom o ma∏ych
muzykach towarzyszyç b´dà ich dzieci´ce
utwory, a tak˝e kompozycje reprezentujàce
dojrza∏à twórczoÊç tej wielkiej czwórki.
8 listopada (sobota) – II WARSZAWSKI FESTIWAL PIEÂNI ˚O¸NIERSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ „Jak d∏ugo w sercach naszych” pod patronatem
Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa
Guzdka i Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy Edwarda K∏osa.
godz. 19.00 – Koncert Orkiestry Wojskowej w Warszawie pod kierownictwem mjr. Artura Czereszewskiego.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

9 listopada (niedziela), godz. 16.00
– W ZACZAROWANYM LESIE. Przedstawienie teatralne dla dzieci w wykonaniu agencji artystycznej Dur-Moll. Pe∏na magii i czarów
opowieÊç o sile przyjaêni.
19 listopada (Êroda), godz. 10.00 –
WARSZTATY ETNOGRAFICZNE dla
dzieci. „Tajemnice drzew – Tradycje, wierzenia, bajki i ciekawostki” – zabawa plastyczna.
(Zaj´cia tylko dla grup zorganizowanych
z klas „0”, obowiàzujà zapisy)

OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH

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

os. Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25,
05-077 Warszawa, tel. 22 427 37 74
pogodna@domkulturywesola.net
7 listopada (piàtek), godz. 11.50 –
SPOTKANIA Z MUZYKÑ. Koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci pt.
„O cudownych dzieciach”.
W czasie spotkania przedstawimy cudowne
dzieci, jakimi byli Mozart, Chopin, Mendels-

sohn i Wieniawski. OpowieÊciom o ma∏ych
muzykach towarzyszyç b´dà ich dzieci´ce
utwory, a tak˝e kompozycje reprezentujàce
dojrza∏à twórczoÊç tej wielkiej czwórki.
22 listopada (sobota), godz. 18.00
– ÂWIATOWE I POLSKIE STANDARDY JAZZOWE w wykonaniu tria instrumentalnego w sk∏adzie: Konrad Kubicki – kontrabas, Jacek Prokopowicz – pianino, Adam
Lewandowski – perkusja.
27 listopada (czwartek), godz. 19.00
– „BARWY ˚YCIA” – malarstwo. Wystawa
zbiorowa uczestników zaj´ç pracowni SURREAL pod kierunkiem Marii Surawskiej.
30 listopada (niedziela), godz.
16.00–18.00 – ANDRZEJKI Z FOLKLOREM. Zabawa taneczna dla dzieci. W programie przewidziane sà tak˝e dodatkowe atrakcje, m.in. wykonanie elementu stroju ludowego
i zabawy z ró˝nych regionów Polski. Prowadzenie: Alicja Kubas i Magdalena Jurkowska. (Liczba miejsc ograniczona, obowiàzujà zapisy).
Ponadto:
Piàtki o godz. 19.00 – SPOTKANIA
MUZYKUJÑCYCH RODZICÓW.
Zapraszamy na spotkania dla rodziców (choç
nie tylko!), którzy odczuwajà potrzeb´ muzycznej realizacji. JeÊli w Twoim ˝yciu brakuje
kontaktu z ˝ywà muzykà, a w duszy gra potrzeba wspólnego tworzenia, odkurz gitar´,
bongosy, flet lub inny instrument, zostaw dzieci pod dobrà opiekà i przyjdê do filii „Pogodna”! Po∏àczmy nasze si∏y i wyÊpiewajmy coÊ
fajnego. O szczegó∏y spotkaƒ pytaj w filii
„Pogodna” pod nr. tel. 22 427 37 74.
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ROZGRZEJÑ CI¢ BRAZYLIJSKIE RYTMY!
Na nadchodzàce ch∏ody mamy najlepszà recept´ – wyjàtkowy koncert i imprez´ z muzykà
brazylijskà – nie tà komercyjnà i kiczowatà, ale
jak najbardziej energetycznà i tanecznà.
Zapraszamy w sobot´ 8 listopada na Mokotów do klubokawiarni DZiK przy ul. Belwederskiej 44 A, gdzie wystàpià:

• Diversão Soundsystem
– dj Senhor Efebo & Miki
Wielecki
Start godz. 20.00. Wst´p
20 PLN. Zapraszamy!

• Ritmo Bloco ze swoim batucada show

RITMO BLOCO – pot´˝na, ponad
20-osobowa orkiestra perkusyjna grajàca
samb´ ulicznà.

• Valdir Jovenal z zespo∏em: Leo Vilhena,
Krzysztof „Kylu” Mianowski, Miki Wielecki, Alfonso Cazenave, Matti Malandro, Irek Martyniuk, Diana Dàbkowska, Zuzanna Lindemann,
Ma∏gorzata Paw∏owska

VALDIR JOVENAL – brazylijski Êpiewak, perkusista i kompozytor z Olinda (Pernambuco). Wyst´powa∏ i nagrywa∏ z takimi gigantami muzyki brazylijskiej jak Alceu Valen˜a, Simone Guimarães,
Nána Vasconcelos, Dudu Tucci i Gilberto Gil.

NASZ PATRONAT

Obudê Sàsiadów z zimowego snu!
Ju˝ po raz piàty aktywni mieszkaƒcy Warszawy spotkajà si´ przy wspólnym stole, by poznaç
si´ bli˝ej i z∏o˝yç sàsiadom bo˝onarodzeniowe
˝yczenia. Sto∏eczne Centrum Wspó∏pracy Obywatelskiej oraz Q-Ruch Sàsiedzki zapraszajà warszawiaków do udzia∏u w akcji Podwórkowa
Gwiazdka, której fina∏ odb´dzie si´ w dniach
13–14 grudnia br.
Podwórkowa Gwiazdka to inicjatywa, której
celem jest integracja i budowanie dobrych relacji
sàsiedzkich w najbli˝szym otoczeniu. Jest dzia∏aniem dobrowolnym, które nie wymaga nak∏adów
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finansowych, tylko ch´ci i odrobiny zaanga˝owania. Jest tak˝e doskona∏à okazjà do refleksji nad
dzia∏aniami w przestrzeni miejskiej i niesienia pomocy potrzebujàcym. W organizacj´ inicjatywy
z roku na rok anga˝uje si´ coraz wi´cej sàsiedztw
z ca∏ej Warszawy. W ubieg∏ym roku wspólnie
Êwi´towa∏o ponad 30 punktów sàsiedzkich.
Organizatorem wydarzenia mo˝e byç ka˝dy
– nieformalna grupa mieszkaƒców, organizacje
pozarzàdowe czy lokalne miejsca aktywnoÊci
– czyli wszyscy, którzy chcà nawiàzaç ˝yczliwe
relacje z sàsiadami i coÊ zmieniç na swoim po-

DIVERSAO SOUNDSYSTEM – brazylijska orkiestra rozrywkowa pod batutà Miko∏aja „Mikiego” Wieleckiego,
Senhora Efebo oraz Ojca Karola. Rytm, groove,
funk oraz specyficzne poczucie humoru po∏àczy∏y trzech muzyków zakochanych w Brazylii
w zwariowany kolektyw pe∏en s∏onecznej energii, którego celem jest wnieÊç brazylijski
luz i uÊmiech na polskà scen´ rozrywkowà. W tym celu
trzech muszkieterów uzbroi∏o
si´ w instrumenty perkusyjne,
adaptery, miksery i samplery oraz
oczywiÊcie znakomity zestaw p∏yt
winylowych dostarczonych prosto
z Rio de Janeiro i Sao Paulo.

Hanna Kowalska
dwórku. Jak to zrobiç? Wystarczy wspólnie z sàsiadami przygotowaç ozdoby Êwiàteczne, ubraç
osiedlowe drzewko bàdê wesprzeç lokalnà instytucj´ potrzebujàcà pomocy.
Aby w∏àczyç si´ do akcji i uzyskaç wsparcie
Q-Ruchu Sàsiedzkiego, wystarczy wype∏niç zg∏oszenie online dost´pne na www.Inicjatywy
Sasiedzkie.pl lub skontaktowaç si´ z koordynatorkà Podwórkowej Gwiazdki, Aleksandrà Wolczyk (aleksandraw@cal.org.pl). Wi´cej informacji i katalog praktycznych porad na blogu
www.PodworkowaGwiazdka.blogspot.com
oraz Facebooku Q-Ruchu Sàsiedzkiego.
Aleksandra Wolczyk
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W BIBLIOTECE P UBLICZNEJ. . .
Spotkanie autorskie poÊwi´cone
Halinie PoÊwiatowskiej
Spotkanie autorskie z panià Kalinà B∏a˝ejowskà odby∏o si´ 7 paêdziernika br. w Bibliotece,
przy której dzia∏a Dyskusyjny Klub Ksià˝ki.
W przeddzieƒ spotkania cz∏onkinie DKK omawia∏y przeczytanà wczeÊniej ksià˝k´ K. B∏a˝ejowskiej
pt. „Uparte serce. Biografia PoÊwiatowskiej”
i przygotowa∏y kilka pytaƒ do autorki.
Wieczór, który skupi∏ licznà grup´ sympatyków
poezji i dobrej biografii, a wÊród nich uczniów
miejscowych szkó∏, prowadzi∏a Janina Jagielska
z DKK. Zadawane przez nià pytania skierowane
do Autorki pozwoli∏y osobom uczestniczàcym,
które nie przeczyta∏y wczeÊniej ksià˝ki, na zorien-

miennych kultur. Pi´kne krajobrazy, przyroda zapierajàca dech w piersiach! Film otrzyma∏ nominacj´ do Oscara za zdj´cia. Polecam!
Katarzyna Kàkol, Filia nr 3
Mi∏o nam poinformowaç, ˝e Filia nr 1 w Starej
Mi∏oÊnie powi´kszy∏a zbiory audiobooków
o kolejne pozycje, obejmujàce klasyk´ polskà
i obcà oraz nowoÊci wydawnicze. Najm∏odsi znajdà dla siebie mi´dzy innymi bajki czy przygody
Miko∏ajka (na pi´ciu p∏ytach!). Doros∏ym proponujemy thrillery Charlotte Link, trylogi´ „W∏adca
PierÊcieni” J.R.R. Tolkiena oraz multimedialnà
wersj´ bestsellerowej ksià˝ki Johna O'Farrella pt.
„M´˝czyzna, który zapomnia∏ o swojej ˝onie”.
Zapraszamy do Biblioteki. Ka˝dy z pewnoÊcià
znajdzie coÊ dla siebie!
Pe∏na oferta audiobooków dost´pna na naszej
stronie www.wesola.e-bp.pl.
Ma∏gorzata Kazimierska, Filia nr 1

W listopadzie zapraszamy...

towanie si´ w tematyce. Autorka bardzo ciekawie i szczegó∏owo opowiedzia∏a, jak dociera∏a do
êróde∏ niezb´dnych do napisania biografii, m.in.
o przebiegu poszukiwaƒ i rozmowach przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych oraz
o kontaktach z najbli˝szà rodzinà H. PoÊwiatowskiej. Wiele pytaƒ zg∏oszono te˝ z sali, g∏ównie
dotyczàcych choroby H. PoÊwiatowskiej i jej losów po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Pod
koniec spotkania jedna z paƒ z DKK przeczyta∏a
kilka wierszy Haliny PoÊwiatowskiej.
Spotkanie przebiega∏o w bardzo mi∏ej atmosferze, na zakoƒczenie jego uczestnicy mogli kupiç
ksià˝k´ i otrzymaç autograf z dedykacjà, a przy
tej okazji tak˝e chwil´ porozmawiaç z Autorkà.
Janina Jagielska (DKK)

6 listopada 2014, godz. 18.30. W cyklu Otwarte Lekcje Historii zapraszamy na spotkanie
„Idea polskoÊci w ˝yciu i dzia∏alnoÊci Karoliny
Lanckoroƒskiej (1898–2002)”. GoÊciem spotkania b´dzie dr Stanis∏aw Antoni Bogaczewicz – historyk, który mia∏ okazj´ poznaç osobiÊcie bohaterk´ naszego spotkania. Wyk∏adowi towarzyszyç
b´dzie film dokumentalny „Portret damy. Karolina Lanckoroƒska”, re˝. Pawe∏ Woldan, 2004.
26 listopada 2014, godz. 18.30 – Spotkanie
autorskie „Tajemnicza hrabina, ekscentryczny
Witkacy i niepospolity ród Kossaków”. GoÊciem b´dzie Joanna Jurga∏a-Jureczka z najnowszymi ksià˝kami „Zofia Kossak. OpowieÊç biograficzna” oraz „Tajemnice prowincji”.
Wi´cej na stronie www.jurgala-jureczka.pl.
Na oba spotkania zapraszamy do
„Kina za Rogiem” obok Biblioteki G∏ównej
– ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31.

Polecamy z naszych zbiorów:

Spotkania cykliczne

„Podró˝ do Nowej
Ziemi”, re˝. Terrence
Malick. Dystrybucja:
New Line Cinema

Wieczory Bajek – zaj´cia literacko-plastyczne dla
najm∏odszych – ka˝dy poniedzia∏ek o godz. 17.00
Dyskusyjny Klub Ksià˝ki w listopadzie zaprasza na spotkania wokó∏ nast´pujàcych ksià˝ek:
• 10.11.2014 – „Ostatnie fado”, Iwona S∏abuszewska-Krause
• 17.11.2014 – „Âpiewaj ogrody”, Pawe∏ Huelle
• 24.11.2014 – „Spóênione wyznania”, John Boyne

Film opowiada opartà na prawdziwych wydarzeniach histori´ mi∏oÊci dwojga m∏odych
ludzi. Ona – indiaƒska
ksi´˝niczka, on – kapitan angielskiego statku. Akcja rozgrywa si´
w XVII wieku na ziemiach nowo odkrytych (tak
nazywano Ameryk´). Przybysze (Anglicy) chcà tu
za∏o˝yç brytyjskà koloni´ i osiedliç si´. Niestety
popadajà w konflikt z tubylcami, doprowadzajàc
do konfliktów. Widzimy tu zderzenie dwóch od-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Remont Biblioteki G∏ównej
(ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31)
W zwiàzku z remontem w dniach 10–28 listopada Biblioteka G∏ówna b´dzie nieczynna. Pozosta∏e placówki pracujà bez zmian.
W czasie remontu – mimo ˝e Biblioteka nie
b´dzie czynna dla wypo˝yczajàcych – spotkania
DKK b´dà si´ odbywa∏y zgodnie z kalendarzem,

w tym czasie te˝ zapraszamy na spotkanie autorskie z Joannà Jurga∏à-Jureczkà. A b´dzie to mo˝liwe dzi´ki goÊcinnoÊci sàsiada Biblioteki – Kina
za Rogiem. Dzi´kujemy!
Wi´cej informacji na stronie
www.wesola.e-bp.pl i FB Biblioteki.
El˝bieta Dani∏owicz

Kàcik bibliofila
Religa – cz∏owiek
z sercem w d∏oni
rozmawia∏
Jan Osiecki
Historia
˝ycia
cz∏owieka, który na
przekór wszystkim
i wszystkiemu mia∏
odwag´ spe∏niç swoje marzenia. To bardzo osobista rozmowa o tym, jak lekarz,
autor pierwszego w Polsce udanego
przeszczepu serca, polityk, kandydat na
prezydenta, minister zdrowia, naukowiec postanowi∏ zrezygnowaç z propozycji wygodnego ˝ycia w Stanach Zjednoczonych i powróciwszy ze sta˝u postanowi∏ w bankrutujàcym PRL-u stworzyç
najbardziej znanà w kraju Klinik´ Kardiochirurgicznà w Zabrzu. I uda∏o si´. Zbigniew Religa pomóg∏ stworzyç sztuczne
komory serca i zbudowa∏ znakomity zespó∏, pracujàcy nad jego marzeniem najwi´kszym: sztucznym sercem.
Ksià˝ka pos∏u˝y∏a jako pomoc w napisaniu scenariusza do filmu pt.: „Bogowie”.
Goràco polecam!

***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Clement J. – Modlitwa o lepsze dni
2. Grange J.-Ch. – Kaiken
3. Genova L. – Lewa strona ˝ycia
4. Edwardson A. – Park Markoniego
5. Camilleri A. – Pole garncarza
6. Banach I. – Lokator do wynaj´cia
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Fràczek A. – Franek i miot∏a
motorowa
2. Cousins D. – Czekajàc na Gonza
3. ¸acina A. – Mi∏oÊç pod psià gwiazdà
4. Summers R. – Lato opowieÊci
Literatura popularnonaukowa:
1. Rozmawia Jan Osiecki –
Religa – cz∏owiek z sercem w d∏oni
2. Ernu V. – Urodzony w ZSRR
3. Woydy∏∏o E. – Dobra pami´ç, z∏a
pami´ç
Iza Zych
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Kàcik seniora
VI rok akademicki
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku rozpocz´ty!
Na uroczystoÊç, która odby∏a si´ w gimnazjum
w Starej Mi∏oÊnie przy ul.
Klimatycznej, przybyli: pose∏ Micha∏ Szczerba – przewodniczàcy Komisji ds. Polityki Senioralnej, przewodniczàca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego
Wieku Krystyna Lewkowicz, pos∏anka Ligia Krajewska, burmistrz dzielnicy Edward K∏os oraz ponad 100 studentów UTW Weso∏a. Prezes El˝bieta Dani∏owicz osobiÊcie wszystkich powita∏a
i wr´czy∏a legitymacje nowym cz∏onkom naszej
organizacji. GoÊciem specjalnym by∏a piosenkarka Danuta B∏a˝ejczyk, która wyÊpiewa∏a pi´kne
i màdre teksty, mogàce bez wàtpienia zastàpiç
wyk∏ad inauguracyjny. Dope∏nieniem tej cz´Êci
by∏ miniwyk∏ad profesora Janusza Kowalskiego

QLTURKA

(naszego studenta), który jest przewodniczàcym
Rady Programowej Uniwersytetów Trzeciego
Wieku. Przy ma∏ym pocz´stunku odby∏y si´ dyskusje o bogatym programie, jaki UTW proponuje w tym roku akademickim.

Jubileuszowy koncert
„Niebieskich Migda∏ów”
W paêdzierniku w OÊrodku Kultury przy ul.
Starzyƒskiego odby∏ si´ ju˝ dziesiàty, jubileuszowy koncert „Niebieskich Migda∏ów”. Zgodnie
z nazwà „Teatr Muzyczny” nasi artyÊci zaprezentowali m.in. scenki ilustrujàce ciàgle aktualne
piosenki z Kabaretu Starszych Panów. Zespó∏ ma
w swoim repertuarze ponad 70 piosenek z repertuaru takich wybitnych wykonawców jak
Hanka Ordonówna, Zula Pogorzelska, Maryla
Rodowicz, Czes∏aw Niemen, Louis Armstrong czy
Nat King Cole. Mi∏o mi w tym miejscu przypomnieç, ˝e zdecydowana wi´kszoÊç cz∏onków zespo∏u to mieszkaƒcy Weso∏ej. Od momentu powstania grupy, czyli niemal od czterech lat, zespo∏em kieruje maestro Lech Nowicki, zaÊ emisjà
g∏osu zajmuje si´ El˝bieta Strykier.

go Êcie˝kà. S∏ychaç to wyraênie w otwierajàcym album „Screen Shot” czy te˝
w utworach takich jak singlowe „Oxygen”. Drugim
bohaterem jest tu niewàtpliwie budujàca pokr´cony klimat gitara. Nie brakuje tu
jednak niskiego, tajemniczego, momentami zwierz´cego i dzikiego wokalu Giry,
wybijajàcej zabójczy rytm
perkusji czy te˝ innych instrumentów dodajàcych dziwacznoÊci, takich jak gongi,
syntezatory, dzwonki i inne.
Jak wspomnia∏am, na
„To Be Kind” Swans szukajà nowych rozwiàzaƒ. JeÊli chcemy na albumie znaleêç typowo swansowe, majestatyczne kompozycje, to oczywiÊcie znajdziemy je
pod postacià utworów takich jak chocia˝by
„Bring The Sun/Toussaint L'Ouverture”.
Jednak du˝o tutaj tego, co na „The Seer”
dopiero si´ przebija∏o – wspomnianych przeze mnie nieco mocniejszych, bardziej energicznych, szybszych, ale za to du˝o bardziej
pokr´conych utworów. Takimi kawa∏kami sà
chocia˝by „A Little God In My Hands”,
„Oxygen”, „Screen Shot”. Momentami jest
te˝ melancholijnie, jak w „Just A Little Boy
(For Chester Burnett)”. Mamy wi´c mieszank´ klimatów, która jednak uk∏ada si´
w spójnà ca∏oÊç i w której nie brakuje znanych fanom rozciàgni´tych kompozycji, narastajàcego klimatu i powtarzajàcych si´, budujàcych utwory sekwencji.
Teksty nie sà tutaj prawie w ogóle istotne.
Chocia˝ p∏yta jest du˝o mniej instrumentalna ni˝ „The Seer”, to wokal Giry jest tu raczej kolejnym instrumentem (zw∏aszcza

Nast´pny krok geniuszy
„To Be Kind”
Swans
Swans kontynuujà swojà
karier´ najlepszego zespo∏u na tej planecie. Ich
przedostatni album, o którym kiedyÊ pisa∏am, „The
Seer”, osiàga∏ we wszystkich najwa˝niejszych zestawieniach status ówczesnej
p∏yty roku. Podobnie dzieje
si´ z ich kolejnym krà˝kiem, „To Be Kind”.
Od razu po wydaniu, w po∏owie tego roku
(w maju), zosta∏ nazwany przez krytyków objawieniem i najlepszà p∏ytà w 2014 roku. Pokaza∏ te˝, ˝e Swans nie jadà utartym torem
i potrafià poszukiwaç w nieco innych stylach.
„To Be Kind”, podobnie jak „The Seer”,
jest albumem pot´˝nym (trwa 120 minut,
znajduje si´ na nim 10 utworów). Jednak
nieco mniej tu majestatycznych i mrocznych kompozycji, a wi´cej dziwacznych
i pokr´conych, zapadajàcych w pami´ç
utworów. Michael Gira, lider kapeli, wcià˝
buduje skomplikowane dêwi´ki, tworzàc
swój w∏asny muzyczny epos, jednak tym razem podà˝a nieco innymi Êcie˝kami. Album wydaje si´ przez to szybszy, bardziej
energiczny, ale niepozbawiony wra˝enia
obcowania z misternie uplecionym dzie∏em.
G∏ównà rol´ odgrywa tym razem bas. Nadaje rytm, który jest najwa˝niejszym punktem
albumu. To do niego dodawane sà kolejne
elementy, podà˝ajàce wyznaczonà przez nie-
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GoÊçmi specjalnymi tego wieczoru byli Jerzy
Grunwald (znany z zespo∏u NO TO CO) oraz Novika, piosenkarka, autorka tekstów i muzyki, dziennikarka radiowa (prywatnie córka naszego maestro). Na zakoƒczenie wjecha∏ na scen´ ogromny
tort, którym artyÊci podzielili si´ z jak zwykle licznà i niezwykle przychylnà publicznoÊcià. Po raz
kolejny widownia okaza∏a si´ za ma∏a dla wszystkich fanów zespo∏u i cz´Êç goÊci musia∏a zadowoliç si´ „miejscówkami” na schodach w korytarzu
oÊrodka. IloÊç przyjació∏, goÊci i fanów Êwiadczy
o potrzebie promowania lokalnych inicjatyw.
Najbli˝sze plany „Niebieskich” to koncert dla
seniorów w grudniu, coroczny wieczór z kol´dami w styczniu, a w marcu wiosenny koncert z nowym repertuarem. Tutaj mam radosnà informacj´ dla fanów, którzy nie zmieÊcili si´ na widowni podczas ostatniego koncertu. Ten wiosenny
odb´dzie si´ w Klubie KoÊciuszkowca (208 wygodnych miejsc siedzàcych!) na terenie osiedla
wojskowego. Szczegó∏y na stronie www.niebieskiemigdaly2010.pl.
Gra˝yna Weber

w utworach, w których po prostu be∏kocze),
ni˝ noÊnikiem treÊci. Mamy tu bardziej metafizyczne tematy, takie jak sens ˝ycia
(„Screent Shot”, „Some Things We Do”),
czy te˝ bardziej nietypowe dla takiej muzyki – astma w „Oxygen” czy te˝ film „Melancholia” von Triera w „Kirsten Supine” (wed∏ug mnie trudno o lepsze po∏àczenie – film
o apokalipsie i apokaliptyczna muzyka
Swans zdajà si´ do siebie pasowaç jak ula∏).
Wszystkie treÊci sà jednak przekazane za
pomocà doÊç minimalistycznej poezji.
Jak i ostatnio, Swans zaprosili do wspó∏pracy goÊci. Najbardziej znanym z nich jest
popowa wokalistka St. Vincent, która zapewnia na albumie dodatkowe wokale. Na
„The Seer” da∏o si´ s∏yszeç znanà z Yeah
Yeah Yeahs Karen O. Dowodzi to tego, ˝e
Swans ch´tnie wchodzà w kontakt z muzykà popularnà, nie bojà si´ kontrowersyjnych po∏àczeƒ, a przed wspó∏pracà z nimi
nie wzdragajà si´ te˝ nieco bardziej zachowawczy muzycy.
Na koniec mog´ tylko potwierdziç tez´.
Swans nadal królujà nie tylko w swoich gatunkach takich jak noise, no wave, post-rock
czy muzyka eksperymentalna, ale równie˝
dzier˝à ber∏o ca∏ego muzycznego Êwiata. JeÊli dalej b´dà tak pracowaç, ∏àczàc to z genialnymi koncertami, trudno b´dzie komukolwiek zrzuciç ich z tronu. S∏uchajàc albumu, czuje si´ ci´˝kà prac´, pot, krew i ∏zy
oraz dà˝enie do doskona∏oÊci. I ta doskona∏oÊç
zostaje osiàgni´ta. Drodzy Swans, nigdy nie
przestawajcie tak graç.

Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com
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Pomó˝my naszym sàsiadkom
Czy pami´tajà Paƒstwo z wrzeÊniowego numeru Malik´ i Danusi´ – dwie tegoroczne absolwentki Liceum im. Bu∏haka, które przyjecha∏y do Weso∏ej z Uzbekistanu i tak dzielnie pokona∏y wszystkie
trudnoÊci zwiàzane z powrotem do ojczyzny, której
nigdy nie zna∏y, wychowujàc si´ na obczyênie?
DziÊ z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e dzi´ki Êwietnie zdanej maturze dosta∏y si´ na Akademi´ Obrony Narodowej. Mimo niewàtpliwego sukcesu, jest
te˝ i druga strona medalu. Dziewczyny sà zdane
same na siebie, a choç otrzymujà stypendium, nie

wystarcza ono na podstawowe
potrzeby. Danusia i Malika szukajà wi´c pracy, a nie jest to zadanie
∏atwe dla osób migrujàcych do
Polski ze Wschodu. Dlatego te˝
chcielibyÊmy spytaç bezpoÊrednio
Paƒstwa – osoby mieszkajàce byç
mo˝e na tej samej ulicy co dziewcz´ta, mo˝e kilka
ulic dalej – o mo˝liwoÊç pomocy w znalezieniu zatrudnienia dla Êwie˝o upieczonych studentek tej
presti˝owej uczelni. Mo˝e któraÊ z lokalnych firm

Lekcje z...

Z klasami piàtymi spotka∏ si´ pan Davide Desilvestri, W∏och, który od 11 lat mieszka w Polsce.
Pan Davide opowiada∏ o historii swojej ojczyzny
i przedstawi∏ ide´ flagi narodowej W∏och. Uczniowie
byli bardzo zaciekawieni osobowoÊcià goÊcia, pytali
o jego doÊwiadczenia szkolne, zainteresowania sportowe i kulturalne. Punktem kulminacyjnym spotkania
by∏ tradycyjny taniec w∏oski – tarantela – w wykonaniu goÊcia i jego ˝ony Barbary. Spotkanie przebiega∏o
w bardzo mi∏ej atmosferze i zakoƒczy∏o si´ wspólnym
skandowaniem w j´zyku w∏oskim has∏a „Szko∏a
Podstawowa nr 353 jest najlepsza na Êwiecie”.
Do klas szóstych zawita∏ pan Apollinaire Mabiala. Uczniowie przygotowali krótkà prezentacj´ na
temat kraju pochodzenia naszego goÊcia. Pan Mabiala przyjecha∏ do Polski na studia. Ze zdobytà

Chcemy, by nasi uczniowie byli otwarci na Êwiat
i inne kultury, ˝eby nie ulegali stereotypom, by byli tolerancyjni wobec wszelkiej odmiennoÊci. Stàd zrodzi∏
si´ pomys∏, by zaprosiç do nas cudzoziemców, którzy
wybrali Polsk´ na swojà drugà ojczyzn´, aby podzielili si´ z nami swoimi wra˝eniami, przemyÊleniami itp.

3 paêdziernika uczniowie klas 4–6 spotkali si´
z panami: Davidem Desilvestrim z W∏och, Apollinaire’em Mabialà z Konga i Anwarem Salamehem z Palestyny. Spotkanie by∏o kontynuacjà obchodów Dnia
Pokoju i Mi´dzynarodowego Dnia J´zyków Obcych.
Pan Anwar spotka∏ si´ z klasami czwartymi. Dzieci zadawa∏y mu mnóstwo pytaƒ. Ciekawi∏o je, jak
trafi∏ do Polski, co tu robi, jakie zwyczaje panujà
w Palestynie. GoÊç opowiada∏ o tradycyjnych arabskich potrawach, o szkole, do której ucz´szcza∏. Pokaza∏ nam te˝ chust´ zwanà „arafatkà” od nazwiska
palestyƒskiego przywódcy Jasira Arafata, laureata
Pokojowej Nagrody Nobla w 1994 roku.
Absolutnym hitem okaza∏ si´ alfabet arabski, dzieci ju˝ po skoƒczonym spotkaniu ustawi∏y si´ w d∏ugiej
kolejce po swoje imiona pisane „robaczkami”.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

by∏aby ch´tna zatrudniç dziewczyny chocia˝ na cz´Êç etatu,
choçby do prac pomocniczych?
Ich sumiennoÊç, pracowitoÊç,
rzetelnoÊç i niepoddawanie si´
trudnoÊciom przez wszystkie lata szkolnej edukacji i pierwsze
lata pobytu w Polsce sà najlepszym gwarantem ich doskona∏ych predyspozycji na wartoÊciowych pracowników. Osoby/firmy chcàce pomóc prosimy o kontakt pod nr tel.: 22 773-40-87.
Marta Frejtan
wiedzà mia∏ wróciç do Konga, ale... zakocha∏ si´
i osiad∏ w naszym kraju. Opowiada∏ uczniom
o swoim kraju, o przemyÊle, jaki si´ tam rozwinà∏,
o szkole i... o swoim spotkaniu z ogromnym w´˝em. Dzieci zadawa∏y pytania w j´zyku angielskim,
ale jak si´ okaza∏o, nasz goÊç biegle w∏ada, ale...
francuskim, który jest j´zykiem urz´dowym w Kongu. Pan Mabiala przyniós∏ ze sobà kilka interesujàcych przedmiotów pochodzàcych z jego regionu.
Spotkania trwa∏y po 45 minut, stanowczo za
krótko, by nasi goÊcie zdà˝yli odpowiedzieç na
wszystkie pytania dzieci. Mamy jednak nadziej´, ˝e
przyjdà do nas jeszcze nie raz.
Joanna Sonnenberg
Izabela Krassowska

Przedszkolaki na
„Âwi´cie Brygady”
10 X 2014 r. dzieci z Przedszkola nr 259 w Warszawie
uczestniczy∏y w obchodach Êwi´ta 1 Warszawskiej
Brygady Pancernej. Przedszkolaki mia∏y okazj´ obejrzeç m.in.: pokaz sprz´tu wojskowego i uzbrojenia,
pokaz walki wr´cz i defilad´ czo∏gów, która wywo∏a∏a
wÊród dzieci najwi´cej emocji. Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏y si´ te˝ przygotowane przez wojsko
atrakcje: przeja˝d˝ki konne, dmuchane zamki, malowanie twarzy, wata cukrowa i popcorn. Mnóstwo radoÊci najm∏odszym sprawi∏ klaun, który z baloników
potrafi∏ wyczarowaç prawie wszystko: motylki, kwiatki, biedronki, misie, miecze, serduszka, pieski i wiele

innych rzeczy. Z zapartym tchem przedszkolaki obejrza∏y pokaz akrobacji rowerowych. Pi´kna pogoda
sprzyja∏a Êwietnej zabawie. Ten dzieƒ nasze przedszkolaki zapami´tajà na d∏ugo.
Agnieszka Juszyƒska
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AktualnoÊci z SP 171
Pola nadziei
Co roku w naszej szkole, SP171 im. Stanis∏awa
Staszica, organizujemy akcj´ Pola Nadziei, w której
biorà udzia∏ wszyscy uczniowie i nauczyciele. Zbieramy do puszek pieniàdze na Hospicjum Domowe,
a chorzy ludzie w zamian przysy∏ajà nam cebulki
˝onkili, wi´c ubieramy si´ w kolorze tych pi´knych

kwiatów – kolorze ˝ó∏tym. W tym roku uda∏o nam
si´ zebraç a˝ 483,06 z∏. ˚onkile sadzimy na jesieni,
a wiosnà zakwitajà. Sà one mi´dzynarodowym
symbolem nadziei. Przypominajà nam o ludziach

cierpiàcych, oczekujàcych naszej pomocy i opieki
w trudnym okresie odchodzenia z tego Êwiata. Pomagajmy wi´c wszyscy.
Anna Konopka,
uczennica klasy 6a

Z ˝ycia klas pierwszych
Pierwszego wrzeÊnia nasza szko∏a z wielkà radoÊcià przywita∏a trzy nowe klasy pierwszaków.
Przez ca∏y wrzesieƒ pierwszaki poznawa∏y szko∏´, kolegów i kole˝anki oraz swoje wychowawczynie. Czas up∏ynà∏ im szybko na wspólnej zabawie
i nauce.
OczywiÊcie jak co roku pierwszaki pojecha∏y na
wycieczk´, aby lepiej si´ poznaç. W tym roku odwiedzi∏y gospodarstwo agroturystyczne w Skibniewie.
Na miejscu czeka∏y na nie ró˝ne zadania, m.in.
mia∏y obraç jab∏ka, pokroiç je i przygotowaç konfitury. Chocia˝ zadania by∏y trudne i wymagajàce
koncentracji, dzieci poradzi∏y sobie doskonale. Nagrodà by∏o pyszne ciasto z jab∏kami.
W Êwietnych humorach dzieci uda∏y si´ do sadu
odwiedziç Babci´ Lusi´. Babcia z radoÊcià przywita-

Mistrzowie Âwiata zataƒczyli w „Robusiu”
Tematem przewodnim roku w Niepublicznym
Przedszkolu „RobuÊ” jest „Sztuka Malucha”. Na co
dzieƒ w przedszkolu jest bardzo bogata oferta zaj´ç
rytmicznych, tanecznych i baletowych. Do tego odbywajà si´ równie˝ zaj´cia otwarte, na które przyje˝d˝ajà sami profesjonaliÊci. Dzieci dowiadujà si´ wielu ciekawych rzeczy na temat taƒca, malarstwa czy
muzyki. Paêdziernik by∏ poÊwi´cony taƒcowi, dlatego
do przedszkola „RobuÊ” przyjechali sami Mistrzowie
Âwiata w taƒcu towarzyskim – latynoamerykaƒskim.
Odwiedzili „Robusia” dzi´ki panu Maçkowi Piwiƒskiemu, który jest zaprzyjaêniony z przedszkolem i od
wielu lat pracuje tu jako nauczyciel taƒca. Tancerze
byli bardzo sympatyczni i otwarci na udzielanie odpowiedzi na wiele ró˝nych pytaƒ ciekawych przed-

∏a je i ch´tnie odpowiada∏a na pytania. Pokaza∏a im
te˝ prawdziwy sad z rzadkimi gatunkami jab∏ek.
Na koniec wycieczki nie zabrak∏o konkurencji
sportowych i tradycyjnego ogniska z kie∏baskami.
Tak przygotowani uczniowie mogli przystàpiç
w dniu 13 paêdziernika do ÂLUBOWANIA.

szkolaków. Po krótkim „wywiadzie” zaprezentowali
Robusiakom trzy taƒce: cza-cz´, rumb´ i jive’a. Dzieci oglàda∏y wyst´p w pe∏nym skupieniu. Po prezen-

By∏ to dla nich bardzo wa˝ny i uroczysty dzieƒ.
W obecnoÊci dyrekcji szko∏y, nauczycieli i oczywiÊcie kochanych rodziców z∏o˝yli przysi´g´ i stali si´
cz∏onkami spo∏ecznoÊci szkolnej Szko∏y Podstawowej nr 171 im. Stanis∏awa Staszica.
Wychowawcy: Anna Porzeziƒska,
Anna Pawlikowska, Ma∏gorzata Rysak

tacji tancerze zaproponowali dzieciom, aby z nimi
zataƒczy∏y. Ràczek w górze by∏o sporo. OnieÊmielone, ale ch´tne do taƒca wysz∏y na Êrodek i zataƒczy∏y z tymi niezwykle energicznymi, m∏odymi ludêmi.
Odby∏y si´ równie˝ zaj´cia otwarte z baletu. Zaj´cia
poprowadzi∏a pani na co dzieƒ prowadzàca lekcje
baletu w „Robusiu”. Dzieci mia∏y mo˝liwoÊç zobaczenia teatralnych rekwizytów, obejrzenia nowych
technik taƒca, doÊwiadczenia, ˝e balet jest rodzajem
widowiska teatralnego. Dla wielu by∏o zaskoczeniem, ˝e balet nie jest tylko dla dziewczàt, ale równie˝ dla ch∏opców, którzy tak˝e pi´knie taƒczà. Uwa˝am, ˝e te spotkania na d∏ugo zapadnà w pami´ç
dzieci i tancerzy, którzy byli niezwykle ciep∏o przyj´ci
przez „Robusia”. Wszystkich ch´tnych serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdj´ç z wyst´pu na naszà
stron´ www.robus.pl.
Monika Golacik

Szkolne wieÊci z SP 174
Rok szkolny 2014/2015 ruszy∏ pe∏nà parà. Jak co
roku w naszej szkole realizowane sà ró˝nego rodzaju programy edukacyjne, wychowawcze, zdrowotne, kulturalne, ekologiczne i sportowe. Rozpocz´liÊmy ju˝ cykliczne spotkania z muzykà, podczas których uczniowie biorà udzia∏ w ciekawych
koncertach. Uczestniczymy w programach „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa”. Klasa II kontynuuje program „Szachy w szkole”. W ramach corocznej wspó∏pracy goÊciliÊmy ju˝ studentów (tym
razem z Niemiec i Singapuru) projektu j´zykowo-kulturowego AIESEC. Wspó∏pracujemy ze Stra˝à Miejskà, która prowadzi ciekawe zaj´cia edukacyjne z dzieçmi. Korzystamy z ofert Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej, Klubu 1 Brygady Pancernej
w Weso∏ej. „SprzàtaliÊmy Âwiat”, Êwi´towali-
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Êmy Âwiatowy Dzieƒ
Drzewa. Staramy si´,
aby nasze codzienne
lekcje by∏y ciekawe i urozmaicone: robimy kanapki
i sa∏atki w ramach edukacji zdrowotnej. Uczniowie
klasy II i III uczà si´ p∏ywaç na basenie „Wesolandia”. Pomagamy uczniom klasy I i II radziç sobie
w trudnych sytuacjach, realizujàc program promocji
zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”.
Nasi uczniowie sà pod sta∏à opiekà pedagoga
szkolnego, logopedy, terapeuty pedagogicznego.
Wszyscy uczniowie mogà korzystaç z „Otwartych
sal i boiska”, uczestniczà w zaj´ciach „Od zabawy do sportu” czy korektywy. Dzieci m∏odsze çwiczà swoje umiej´tnoÊci artystyczne i manualne na
zaj´ciach papieroplastyki czy origami. Mogà
uczyç si´ równie˝ j´zyka hiszpaƒskiego. Samorzàd uczniowski oraz ca∏a szko∏a anga˝ujà si´
w ró˝nego rodzaju akcje charytatywne. Staramy

si´, aby nasza szko∏a by∏a atrakcyjna dla wszystkich
dzieci. Przed nami kolejne przedsi´wzi´cia i pomys∏y do realizacji. Zapraszamy do odwiedzenia naszej
strony internetowej www.sp174.pl.
Marzena Delak
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Dom opieki

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

Tel. 729 477 381

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY
☛ TERAPIA MANUALNA

KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW

SPRAWY SÑDOWE :

●

CYWILNE (SPADKI, ZASIEDZENIA, NIERUCHOMOÂCI)

●

RODZINNE , ROZWODY

●

ADMINISTRACYJNE

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

ortopeda-traumatolog

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

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

LECZENIE BÓLU gabinet lekarski
ul. Widok 10
Warszawa-Śródmieście

możliwość wizyt domowych

zapisy i informacje:
tel.

730 266 030

www.leczeniebolu.waw.pl

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

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

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz. Rejon
oferty m2
pokoi
706 50,46 3/3
2
Stara Mi∏osna
758
45
3/3
1
Stara Mi∏osna
761
70
0/3
3
Stara Mi∏osna
747
85
1/3
3
Stara Mi∏osna
636
34
0/3
1
Weso∏a

Nr
oferty
891
612
757
765
566

Cena
w PLN
340 000
220 000
380 000
475 000
210 000

Pow.
m2
370
750
850
2000
512

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

Cena
w PLN
295 000
232 000
458 000
1 024 000
430 000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty
604
823
391
877

Pow. domu
275
260
270
360

Pow. dzia∏ki m2
230
370
400
1244

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

Cena w PLN
770 000
790 000
565 000
1 800 000

Rodzaj domu
szeregowy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy

Stan wykoƒczenia
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Do wykoƒczenia
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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Âwi´to nauczycieli w Bu∏haku
W dniu Êwi´ta Komisji Edukacji Narodowej
uczniowie Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej im. Emanuela Bu∏haka mieli okazj´ poczuç si´ jak nauczyciele. Na pierwszych dwóch godzinach prowadzili
warsztaty z dziedzin, w których sà mistrzami. G∏ównymi odbiorcami mieli byç nauczyciele, w drugim
rz´dzie inni uczniowie. SpecjaliÊci uczyli, jak robiç
bransoletki z gumek, graç w unihokeja i gry planszowe, realizowaç filmy animowane, i wyk∏adali
o Korczaku. W salach by∏o t∏oczno, ale prowadzàcy
poradzili sobie znakomicie. W bloku porannym,
pod okiem paƒ ze szkolnego sklepiku, uczniowie
przygotowywali deser dla swoich wychowawców,
a z panià pedagog przepis na nauczyciela.
W cz´Êci oficjalnej nieszablonowo dobrane wiersze w wykonaniu uczniów klas czwartych adreso-

wane do nauczycieli rozbawi∏y wszystkich. Nast´pnie cz∏onek zarzàdu fundacji Bogdan Grzywiƒski
i pani dyrektor z∏o˝yli ˝yczenia pedagogom i pra-

Informacje z SP 173
Ca∏a spo∏ecznoÊç szkolna SP 173 wraz z zaproszonymi goÊçmi, którymi byli emerytowani nauczyciele i dyrektorzy naszej szko∏y, obchodzi∏a Dzieƒ
Edukacji Narodowej – polskie Êwi´to oÊwiaty
i szkolnictwa wy˝szego ustanowione 27 kwietnia
1972 r., okreÊlone ustawà Karta praw i obowiàz-

ków nauczyciela jako Dzieƒ Nauczyciela. Od 1982
na mocy ustawy obchodzone jako Dzieƒ Edukacji
Narodowej. Upami´tnia rocznic´ powstania Komisji
Edukacji Narodowej (KEN), która zosta∏a utworzona
z inicjatywy króla Stanis∏awa Augusta Poniatow-

skiego i zrealizowana przez Sejm
Rozbiorowy w dniu 14 paêdziernika 1773 r. Potocznie dzieƒ ten
nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.
Mi´dzynarodowy Dzieƒ Pokoju mia∏ w tym roku szczególne znaczenie. Uczniowie i nauczyciele przygotowywali si´ do obchodów ju˝ wczeÊniej – w klasach m∏odszych poznawali i odwzorowywali symbole
pokoju (takie jak go∏àb, zielona ga∏àzka i t´cza), zaÊ
w starszych pisali „Listy do Âwiata” z ˝yczeniami z okazji Dnia Pokoju. Tegoroczne obchody przygotowane
przez wychowawczynie ze szkolnej Êwietlicy by∏y wyjàtkowe, poniewa˝ rok temu, gdy obchodziliÊmy to
szczególne Êwi´to, nikt z nas nie móg∏ przypuszczaç, ˝e
wkrótce niedaleko polskich granic rozpocznà si´ dzia∏ania zbrojne. Tym wa˝niejsze wydawa∏o si´ przypominanie o wartoÊci pokoju i jego znaczeniu dla nas
wszystkich, co zrobi∏y uczennice klasy VIb w krótkim
programie s∏owno-muzycznym, w którym pad∏y mi´dzy innymi s∏owa znanej piosenki We Are the World:
„Nadchodzi czas, gdy zawo∏aç trzeba w g∏os,
Kiedy Êwiat musi razem pójÊç.
Âmierci pe∏no w kràg, czas naprawiç b∏àd,
Szans´ daç – ˝yciu szans´ daç”.

cownikom szko∏y. Klasy szóste, a potem pierwsze
zaÊpiewa∏y piosenki. W czasie przerw starsi pilnowali m∏odszych i cz´stowali swoich nauczycieli
smako∏ykami przygotowanymi przez siebie.
Wspominajàc ten szczególny dzieƒ, nauczyciele
Bu∏haka pragnà podzi´kowaç wszystkim uczniom
prowadzàcym warsztaty za samodzielnoÊç, zaanga˝owanie i strach, czy ktoÊ si´ zainteresuje ich lekcjà
i przyjdzie, a przede wszystkim za to, ˝e nie trzeba
im by∏o „powtarzaç sto razy”. Podzi´kowania dla
uczniów uczestniczàcych w warsztatach za to, ˝e
wybierali tematy tak, aby ka˝dy prowadzàcy mia∏ co
robiç. Za to, ˝e wszystko sprawnie przebieg∏o i sami
si´ pilnowaliÊcie, aby ten dzieƒ by∏ wyjàtkowy. Kochani uczniowie – sprawiliÊcie nam wielkà frajd´,
a sprawdzian z samodzielnoÊci i odpowiedzialnoÊci
kolejny raz w naszej szkole zdaliÊcie na piàtk´!
Cezary Kielczyk

Szczególnie wa˝ne i poruszajàce by∏y napisane
przez uczniów listy, w których pojawia∏y si´ przede
wszystkim ˝yczenia pokoju, szcz´Êcia i dobrobytu
– by „Êwiat zawsze by∏ weso∏y, szcz´Êliwy i pi´kny”,
„ludzie szanowali si´ i mi∏owali oraz pomagali sobie
nawzajem”, „wszyscy kochali si´ i przyjaênili”,
„dzieci na ca∏ym Êwiecie by∏y szcz´Êliwe i niech nie
cierpià przez spory doros∏ych” oraz by „na Ukrainie
zapanowa∏ pokój”. Uczniowie klasy VIc wystosowali nawet apel do wszystkich ludzi, w którym pisali:
„Drodzy wspó∏mieszkaƒcy naszej Ziemi! Piszemy do Was, poniewa˝ chcemy wspólnie
zapobiec zbrojnym atakom na ca∏ym Êwiecie.
Prosimy, razem z nami g∏oÊcie has∏o: «Ka˝dy
ma prawo do wolnoÊci i pokoju!». Wcielmy t´
ide´ w ˝ycie i bàdêmy wolni od wojny i niepokoju. Podarujmy sobie szcz´Êliwe i bezpieczne ˝ycie. Nie chcemy wojen, chcemy cieszyç si´ pokojem! Pozdrawiamy i niech pokój
b´dzie z Wami!”.
Nic dodaç, nic ujàç.
Agnieszka Piwowarczyk,
Lucyna Kryszyƒska

W SP nr 69 na weso∏o i na sportowo!
W sobotnie przedpo∏udnie – gdy z drzew spada∏y ró˝nokolorowe liÊcie, a nasze twarze ogrzewa∏y
ostatnie promienie paêdziernikowego s∏oƒca
– uczniowie, ich rodzice i nauczyciele z Prywatnej
Szko∏y Podstawowej nr 69 im. Zofii i J´drzeja Moraczewskich spotkali si´ na wyjàtkowym Sportowym
Pikniku Integracyjnym. W pi´ciu kategoriach walczyli zawzi´cie uczniowie wraz ze swoimi rodzicami
i rodzeƒstwem. Ostatecznie w kategorii dru˝ynowej
(uczeƒ wraz ze swojà rodzinà) I miejsce i Puchar Pani Dyrektor zdoby∏ Antoni Zawada, II miejsce – Piotr
Olszewik, zaÊ III – Alicja Tur. Wszyscy uczniowie
– w duchu olimpijskiej rywalizacji – serdecznie pogratulowali zwyci´zcom i nagodzili ich sukcesy
gromkimi brawami.
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Ledwo zdà˝yliÊmy och∏onàç po sportowych rozgrywkach, a ju˝ 14 paêdziernika staliÊmy si´ uczestnikami niezwyk∏ej uroczystoÊci w ˝yciu ka˝dego pierwszoklasisty, a mianowicie Pasowania na Pierwszaka.
W tym dniu nasi najm∏odsi uczniowie mieli Êwietnà
okazj´ do zaprezentowania swoich umiej´tnoÊci recytatorskich, wokalnych czy tanecznych. Licznie zgromadzona publicznoÊç goràco oklaskiwa∏a wyst´py
naszych pierwszoklasistów. Przyby∏ równie˝ do nich
dobry duszek szko∏y, który w czarodziejski sposób zabra∏ uczniom wszelki l´k przed szko∏à. Nast´pnie
dzieci rozpoczynajàce pierwszy etap edukacji z∏o˝y∏y
uroczyste Êlubowanie. Oprócz serdecznych ˝yczeƒ od
pani dyrektor oraz ca∏ego grona pedagogicznego by∏y równie˝ prezenty od uczniów z klasy III i pamiàtko-

we zdj´cia. Na koniec czeka∏ na dzieci s∏odki pocz´stunek. Ten dzieƒ by∏ niezwyk∏ym prze˝yciem dla rodziców, ale szczególnie dla samych pierwszaków
– w koƒcu tylko raz w ˝yciu jest si´ pasowanym na
ucznia klasy pierwszej.
Edyta Antoniuk
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REHABILITACJA GABINET DENTYSTYCZNY
z dojazdem do klienta
wielospecjalistyczny

• USPRAWNIANIE PO URAZACH
• MASA˚E LECZNICZE
• TERAPIA BÓLU

dr Maria Dawyniak

&

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

504 137 771

mgr Patryk Rogala

tel.

RODZINNY DOM OPIEKI
Stara Mi∏osna, tel. (22) 773 17 86, kom. 502 866 525
✓ przyst´pne warunki p∏atnoÊci
✓ równie˝ krótkie pobyty

662 822 340

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

patryk-rogala@wp.pl

✓ ca∏odobowa opieka piel´gniarska
✓ bardzo dobre warunki
w pokojach 1- i 2-osobowych

Stomatolog Ogólny

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki
Lekarz chorób wewn´trznych
Specjalista medycyny rodzinnej
Badania do prawa jazdy, do pracy
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

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

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968

www.geostar.waw.pl

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

PROTEZY • NAPRAWA
BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA
SPRAWY CYWILNE:
✔
✔

spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

SPRAWY RODZINNE:
✔

rozwody

✔

opiekuƒcze

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej


Leczenie dorosłych i dzieci



Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego



Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna

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

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), tel. 505 099 069
Warszawa-Wesoła, Stara Miłosna
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Jubileuszowe refleksje z Gimnazjum 119
Z radoÊcià wkroczyliÊmy w rok szkolny 2014/15
– czas jubileuszy i podsumowaƒ z okazji 15 rocznicy istnienia szko∏y i 10 rocznicy nadania jej
imienia Marsza∏ka J. Pi∏sudskiego.
To lata pracy na rzecz Misji Szko∏y zak∏adajàcej,
˝e Gimnazjum 119 to nowoczesna placówka
oÊwiatowa o wysokim poziomie kszta∏cenia
i wychowania m∏odzie˝y, pe∏niàca rol´ centrum edukacyjnego, kulturalnego i sportowego dla lokalnej spo∏ecznoÊci.
Przeprowadzka do budynku przy ul. Klimatycznej; budowa drugiego skrzyd∏a szko∏y, wyposa˝enie
jej w kompleks boisk, imponujàcà hal´ sportowà
i sprz´t multimedialny oraz uruchomienie dziennika
elektronicznego u∏atwiajàcego bie˝àcy kontakt rodziców z nauczycielami to kolejne kamienie milowe
na drodze do stworzenia placówki na miar´ XXI w.
Kierujàc si´ dewizà, ˝e „S∏owa uczà, przyk∏ady
pociàgajà”, umo˝liwiamy m∏odzie˝y wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w praktycznym ˝yciu. Sprzyjajà temu innowacje przedmiotowe, mo˝liwoÊç nauki j. angielskiego zgodnie z kompetencjami ucznia
i wyboru zaj´ç z j. niemieckiego, hiszpaƒskiego
i rosyjskiego jako drugiego j. obcego, ko∏a, SKS-y,
sekcje Klubu Gimnazjalisty i Êwietlicy TPD, wrzeÊniowe wyjazdy integracyjne dla klas I, wymiana polsko-niemiecka, wycieczki edukacyjne, wyjÊcia kulturalne, zawody sportowe i akcje wolontariackie.

Ofert´ dope∏nia realizacja projektów – Âwi´to
Szko∏y, Konkurs Piosenki Obcoj´zycznej, Festiwal
Nauki, konkursy dzielnicowe i udzia∏ w spektakularnych przedsi´wzi´ciach: „Szko∏a z klasà”, program
dla uzdolnionych „Wars i Sawa”, „Szko∏a Wspó∏pracy”, Warszawski Program Edukacji Kulturalnej.
Bezpieczeƒstwo, klimat wspó∏pracy i wzajemnego zaufania oraz prawo do wspó∏decydowania
o wizerunku szko∏y i jej dzia∏alnoÊci to atuty wymieniane przez m∏odzie˝ i rodziców.
Wymiernym wskaênikiem efektywnoÊci dzia∏aƒ sà
bardzo wysokie wyniki na egzaminach gimnazjalnych
plasujàce nas w czo∏ówce paƒstwowych gimnazjów
warszawskich oraz EWD (Edukacyjnej WartoÊci Dodanej), która niezmiennie kwalifikuje nas jako „Szko∏´
Sukcesu”. Szkolny poziom edukacyjny przek∏ada si´

Día de la Hispanidad
w Dwuj´zycznej Szkole Podstawowej nr 1
W zwiàzku z tym, ˝e nasza szko∏a od kilku lat
uczy dzieci nie tylko j´zyka angielskiego, ale te˝
hiszpaƒskiego, zorganizowaliÊmy w paêdzierniku
po raz pierwszy obchody hiszpaƒskiego Êwi´ta
Día de la Hispanidad.

Día de la Hispanidad po polsku nazywany Dniem
Kolumba jest Êwi´tem obchodzonym nie tylko
w Hiszpanii, ale te˝ w wielu paƒstwach obu Ameryk i upami´tnia odkrycie Ameryki przez Krzysztofa
Kolumba (12 paêdziernika 1492).

REKL AMA

na indywidualne sukcesy naszych wychowanków –
tytu∏y laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych i bardzo wysokie miejsca w WOM. Wyniki
sportowe niezmiennie zapewniajà nam tytu∏ Mistrza
Sportu w Weso∏ej, a w ubieg∏ym roku zagwarantowa∏y V miejsce w sportowej rywalizacji w Warszawie. Wyprzedzi∏y nas tylko gimnazja sportowe.
Gimnazjum 119 liczy 601 uczniów i 69 pracowników. Ta pe∏na kolorytu spo∏ecznoÊç Êwiadomie buduje swà to˝samoÊç w oparciu o podstawowe wartoÊci ludzkie: Prawd´, Dobro,
Pi´kno i Mi∏oÊç, stwarzajàc przyjazne warunki dla dojrzewania kolejnych roczników naszych absolwentów. Pozdrawiamy ich, ˝yczàc
sukcesów w wa˝nych dla nich przestrzeniach ˝ycia
osobistego i zawodowego.
Dzia∏alnoÊç szko∏y jest êród∏em satysfakcji
dla Grona Pedagogicznego i pracowników
szko∏y. Z pewnoÊcià jest te˝ osobistym sukcesem Pani Dyrektor Ewy Tucholskiej szefujàcej
nam od poczàtku istnienia szko∏y. Dzi´kujàc
jej za dotychczasowe zaanga˝owanie i styl
zarzàdzania, patrzymy ufnie w przysz∏oÊç,
identyfikujàc si´ z tak sprawnie i efektywnie
funkcjonujàcà szko∏à.
Grono pedagogiczne
Gim. 119 w Warszawie

W zwiàzku z obchodami
tego Êwi´ta w naszej szkole zaraz przy wejÊciu zawis∏a mapa Ameryki
Po∏udniowej, a ka˝da
z klas sta∏a si´ tego
dnia jednym z krajów latynoamerykaƒskich. MieliÊmy wi´c m.in. Meksyk,
Chile, Ekwador, Wenezuel´, Argentyn´, Peru, Kolumbi´. W ka˝dej klasie, w zale˝noÊci od tego, jakim krajem Ameryki Po∏udniowej by∏a,
zawis∏a flaga oraz pojawi∏y si´ elementy kulturowe
zwiàzane z reprezentowanym przez t´ klas´ krajem.
Rankiem uczniowie rozwiàzali krótki quiz na temat Ameryki Po∏udniowej. Nast´pnie mieli okazj´
porozmawiaç z naszym goÊciem – Panià Gra˝ynà
Hahn-Mendoza, która jest Polkà, ale ju˝ od ponad
40 lat mieszka w Wenezueli i Polsk´ odwiedza tylko raz w roku, jesienià. Dzieci by∏y zachwycone
spotkaniem z naszym goÊciem, gdy˝ dowiedzia∏y
si´ wielu ciekawych informacji – nie tylko o Wenezueli. Mia∏y te˝ okazj´ obejrzeç szereg zdj´ç z prywatnej kolekcji naszego goÊcia oraz co najwa˝niejsze – mo˝liwoÊç porozmawiania po hiszpaƒsku.
By∏a to wi´c Êwietna okazja do sprawdzenia tego,
czego ju˝ si´ w tym j´zyku nauczy∏y:-).
Mamy nadziej´, ˝e tradycja obchodzenia tego
hiszpaƒskiego Êwi´ta zapisze si´ na sta∏e w kalendarzu naszych szkolnych imprez i z roku na rok b´dzie coraz bardziej urozmaicana.
mgr Agnieszka Wójcik
Dwuj´zyczna Szko∏a Podstawowa nr 1
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OG¸OSZENIA DROBNE

Us∏ugi hydrauliczne

Uproszczenie zasad publikacji og∏oszeƒ drobnych

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

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

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

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1, 2 i 3.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761
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◗ Poszukuj´ pracy jako opiekunka do dziecka. Posiadam du˝e
doÊwiadczenie poparte referencjami, mam doskona∏y kontakt
z dzieçmi. Jestem osobà sumiennà i pracowità. Mój numer:
698868336
◗ Uczciwa Ukrainka 32 lat szuka pracy; sprzàtanie, prasowanie,
mycie okien. tel. 880 096 769
◗ DoÊwiadczona osoba z udokumentowanym wykszta∏ceniem
pedagogicznym poszukuje pracy jako opiekunka lub niania.
Referencje. Praktyka krajowa i zagraniczna. Opieka nad osobami chorymi, niepe∏nosprawnymi, starszymi i dzieçmi. Tel: 22
813 24 14, 794 999 829.

◗ Szukam pracy – sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje. Tel. 507 542 645.
◗ Szukam pracy – umyj´ okna, sprzàtn´ w domu tel. 505 278 114
◗ Szukam pracy – zaopiekuj´ si´ jako piel´gniarka dzieçmi i doros∏ymi w domu tel. 793 456 990.
◗ Szukam pracy – zgrabi´ liÊcie, odÊnie˝´ przed posesjà tel. 505
278 114

◗ Szukam pracy – umyj´ okna w domach prywatnych 500 895 836.
◗ DoÊwiadczona, cierpliwa, dyspozycyjna, bez na∏ogów, lubiàca dzieci zaopiekuje si´ ma∏ym dzieckiem lub starsze odbierze ze szko∏y i zajmie si´ nim do powrotu rodziców z pracy.
Tel. 517 800 293.
◗ Cierpliwa, dyspozycyjna, bez na∏ogów zaopiekuje si´ ma∏ym
dzieckiem lub odbierze starsze ze szko∏y i zaopiekuje si´ nim
do powrotu rodziców. Tel. 602-610-965.
◗ Piel´gniarka dyplomowana – 20 lat pracy w s∏u˝bie zdrowia,
10 lat w szpitalu pediatrycznym – zaopiekuje si´ Twoim dzieckiem. tel. 793 456 990.
◗ Ksi´gowa 39 lat z uprawnieniami MF, podejmie prac´ w ksi´gowoÊci lub na zlecenie poprowadzi pe∏nà ksi´gowoÊç, Kpir,
wynagrodzenia w siedzibie firmy bàdê odbiór dokumentów.
882 341 728.
◗ Zaopiekuj´ si´ po po∏udniu dzieckiem chodzàcym do szko∏y.
Odrobi´ lekcje, ciekawie zorganizuj´ czas. DoÊwiadczona nauczycielka, pedagog na emeryturze. 519 152 152

• Edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna – korepetycje.
• Nauka czytania, nadrabianie
zaleg∏oÊci, poszerzania wiedzy.
• Wieloletnie doÊwiadczenie pedagogiczne.

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

US¸UGI OGRODNICZE,
PORZÑDKOWE,
MALOWANIE itp.

Tel. 728 814 601

www.dogadajciesie.pl

507 097 028

220

Korepetycje z MATEMATYKI

Tel. 503-759-762
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214

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

z dojazdem do klienta

„Z¸OTA RÑCZKA”
217

J¢ZYK POLSKI
matura, egzaminy, zaleg∏oÊci

NAUCZ¢ KA˚DEGO!
tel. 22 773 40 87

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

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

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

M O N TA ˚ :
■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

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

Tel. 601 262 086.

Tel. 660-769-211

tel.: 692 905 352

JESIENNE PRACE
PORZĄDKOWE, GRABIENIE

25

tel. 513 148 238

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

68

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

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

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
tel. 503 150 991

48

22
1

WYCINANIE I PODCINANIE
DRZEW, USŁUGI OGRODOWE

36

■

anteny TV i SAT
domofony

tel. 663-677-701

mieszkaniowych i samochodowych

8

■

www.anteny-kamery.pl

DORABIANIE KLUCZY

MEBLE NA WYMIAR

224A

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

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

DAWBRUK

◗ Sprzedam pieluchy jednorazowe rozm. M, 12 opakowaƒ po
30 sztuk firma SENI bardziej ch∏onne tel. 692 203 353
◗ Stare prospekty samochodów i motocykli kupi´ tel. 600 817 479.
◗ Sprzedam aparat foto Zenit 12 XP z obiektywem Helios 44m i drugim JU-9 oraz starà Minolt´-Autopak 430 Ex tel. 605 360 935.
◗ Sprzedam ksià˝ki: Geografia Âwiata 5 tom. z 1965 r. po 10
z∏/tom. 400 Lat Poczty Polskiej z 1958 r., dwie powieÊci z 1887
i 1889 r., Dzie∏a Kochanowskiego z 1864 r. i Tygodnik Ilustrowany z 1927 r. tel. 605 360 935.
◗ Do sprzedania wózek dla dwojaczków, kolor czerwony,
w komplecie spacerówki + 2 foteliki samochodowe tel. 516
390 664.

US¸UGI ÂLUSARSKIE, DORABIANIE KLUCZY

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

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

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

ECO MYJNIA

DROBNE NAPRAWY DOMOWE

Tel. 606-752-724

W¸OSKI, ANGIELSKI

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

- POSIADAM REFERENCJE -

J¢ZYK ROSYJSKI

– problem z matematykà, dzwoƒ,
przygotowanie do MATURY
i EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH.

◗ Materia∏y po likwidacji stolarni, pi∏y tarczowe, szelak tanio
sprzedam, tel 22 615-30-60
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki, bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257
◗ Kupi´ Chiƒskie znaczki pocztowe, przesy∏ki pocztowe z Chin
i Korei Pó∏nocnej, stare koperty listów, stare widokówki i karty pocztowe z Polski i krajów sàsiadujàcych, tel. 602 511 582
◗ Przyczepa kempingowa rok 1991 niemiecka 5 osobowa
z wyposa˝eniem na dzia∏k´ lub budow´ nie zarejestrowana
5700 z∏ Warszawa tel. 537 047 887
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SPRZEDA˚, MONTA˚
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DACHY

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

◗ Szafki kuchenne nowe – komplet 495 z∏, m∏oto-wiertarka bdb.
Bosch 390 z∏, zgrzewarka do rur hydraulicznych nowa 135 z∏,
piec c. o. Junkers 790 z∏, przyczepka baga˝owa 890 z∏, Warszawa tel. 537 047 887

US¸UGI KRAWIECKIE
POPRAWKI, PRZERÓBKI • SZYCIE NA MIAR¢
FIRANY, ZAS¸ONY, OBRUSY • PRZESZYCIA
KALETNICTWO • WYPRZEDA˚ BIUSTONOSZY
WESO¸A, Trakt Brzeski 68 (parter)
tel. 609-711-754, pon.-pt. 9-17, sob. 9-13
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NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4
Wynajm´ 2-pokojowe mieszkanie
w domu jednorodzinnym,
oddzielne wejÊcie, mo˝liwoÊç
korzystania z ogródka.
Stara Mi∏osna, tel. 604 871 490.
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Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).

◗ Odbior´ nieodp∏atnie wszelki z∏om oraz stare piece, pralki,
zmywarki, komputery, przewody itp. tel. 503-759-763
◗ Oddam dwudziestoletnià agaw´. Odbiór osobisty w Wawrze.
Tel. 691 664 482.
◗ Odkupi´ stemple budowlane 2,8 m teren Weso∏ej, Wola Grzybowska, Groszówka. tel. 501985956
◗ Sprzedam tanio: drzwi garderobiane/∏amane „90” Porta, nowe, kompletne z oÊcie˝nicà. Stó∏ Ikea Bjursta u˝ywany, 90, rozk∏adany. tel. 504 397 110
◗ Zapraszam na GARA˚ÓW¢! Znajdziesz u mnie w gara˝u wiele
ró˝nych „przydasi” za 1z∏, 2z∏ i 5 z∏. 519 152 152
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek,
Weso∏a. tel 503 812 131
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà,
uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje tel. 600 432 140.

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607
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WESO¸A

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

Stajnia Mi∏osna
ZAPRASZA
Nauka jazdy konnej dla dzieci i doros∏ych
poczàtkujàcych i zaawansowanych

247 392

www.nowak-musiej.pl

WIZYTY DOMOWE

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

JAZDY INDYWIDUALNE • JAZDY GRUPOWE
WYJAZDY W TEREN • PRZEJAŻDŻKI BRYCZKĄ
• IMPREZY PRZY OGNISKU
ZAPRASZAMY W GODZINACH 9.00–20.00

TELEFON: 601 299 564
WARSZAWA-STARA MIŁOSNA, MAZOWIECKA 55
http:facebook.com/stajniamilosna

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

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

• 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)

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

Kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych:
w

Stomatologia zachowawcza
(m.in. bezwiertłowe metody leczenia)

w

Protetyka

w

Implantologia

w

Chirurgia stomatologiczna

w

Choroby przyzębia

w

Stomatologia estetyczna

w

Ortodoncja

w

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

Możliwość płatności kartą

www.klinikaelixir.pl
klinika@klinikaelixir.pl
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WESO¸A

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WESO¸A

Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

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

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