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Drodzy Sàsiedzi,
Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia ˝yczymy Wam,
abyÊcie ten niezwykły czas sp´dzili w gronie najbli˝szych, uÊmiechni´ci,
przy blasku Êwieczek. Aby w Waszych domach roznosił si´ zapach
wigilijnego barszczu, piernika i choinki. ˝yczymy radoÊci w sercu,
wzruszeƒ i cudownych momentów, które dadz´ Wam sił´ na cały 2016 rok.
Redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich”

W tym roku, w którym decyzjà papie˝a Franciszka
prze˝ywaç b´dziemy Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia,
jesteÊmy zaproszeni, by odkrywaç miłosierdzie Bo˝e.
Objawia si´ ono w sposób szczególny poprzez Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia.
Bóg staje si´ człowiekiem, aby nikt si´ Go nie l´kał i aby ka˝dy
człowiek zobaczył, jak jest dla Niego wa˝ny. Ka˝dy mo˝e spotkaç Boga
w swoim sercu, na modlitwie, w KoÊciele, w drugim człowieku.
˚ycz´ wszystkim mieszkaƒcom naszej dzielnicy odkrywania dobrej
obecnoÊci, ˝yczliwoÊci i ciepła kogoÊ, kto jest obok nas ze swoim słowem,
wsparciem, pocieszeniem lub jest z nami tak po prostu, by nas wysłuchaç.
Wszystkiego najlepszego zwłaszcza tym, którym jest dzisiaj najtrudniej.
Z modlitwà.
o. Mariusz Tłokiƒski

Wszystkim mieszkaƒcom Wesołej składamy
najserdeczniejsze ˝yczenia Âwiàt pełnych radoÊci, miłoÊci i spokoju.
Aby Bo˝e Narodzenie wypełniło wasze serca i domy serdecznoÊcià
i pogodà ducha. A 2016 rok niech przyniesie Wam wiele satysfakcji
z osiàgni´ç i sukcesów w ka˝dej dziedzinie ˝ycia.
w imieniu
Zarzàdu Dzielnicy Wesoła
Burmistrz
Edward Kłos

w imieniu
Rady Dzielnicy Wesoła
Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski

Drodzy Mieszkaƒcy Wesołej,
niech nadchodzàcy czas Bo˝ego Narodzenia
przyniesie Wam liczne szcz´Êliwe chwile
w gronie rodziny i przyjaciół, a 2016 rok obfituje
w sukcesy i spełnienie na gruncie zawodowym i osobistym,
w pełnym zdrowiu i pomyÊlnoÊci.
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy
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Szynka Jak za Gierka
cena za kilogram
Stół Polski
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1 szt.

Promocja obowiązuje do końca grudnia 2015 r. lub do wyczerpania zapasów
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Ogórki
Konserwowe
Krakus

Kawa
Jacobs Kronung
mielona

900 g
Krakus

250 g
Mondelez
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Coca Cola
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2,25 l
Coca Cola
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1 kg

Filet Sola
1 kg

48
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1 szt.

1 szt.

Margaryna
Kasia

Majonez
Dekoracyjny Winiary

Olej Kujawski

250 g
Unilever

400 ml
Winiary

1l
Kruszwica

31

9

1 szt.

Czekolada
Kinder Chocolate
100 g
Ferrero
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Z prac Rady Dzielnicy
Listopadowa sesja Rady
Dzielnicy odby∏a si´ 19 listopada. Pierwszym punktem by∏a informacja o stanie prac nad planami
zagospodarowania przestrzennego dla naszej
dzielnicy. Niestety, z wyjàtkiem doprowadzenia do
koƒca procedury uchwalania planu dla obszaru
osiedla Plac Wojska Polskiego wiele w tej dziedzinie si´ nie zmieni∏o. Wi´kszoÊç prac planistycznych jest zablokowana przez nieust´pliwà

Nadzieja na tunel
Poranne i popo∏udniowe
korki w Weso∏ej to nie nowoÊç. Ka˝dy z mieszkaƒców,
kto wyrusza wtedy do pracy
albo z niej wraca, wie, ile
czasu mu to zajmuje. Pierwszym problemem jest
ogromna iloÊç jadàcych do
i z Warszawy samochodów,
które innej drogi ni˝ przez Weso∏à nie majà. Drugim,
szczególnie dotkliwym dla Centrum Weso∏ej, jest
przejazd kolejowy. Gdy jest zamkni´ty choçby przez
kilka minut, korek na ulicy Praskiego Pu∏ku jest
ogromny. Dotkliwe jest to szczególnie dla mieszkaƒców tej cz´Êci Weso∏ej, którzy nie majà alternatywnego dojazdu do domu. Rozwiàzaniem pierwszego
problemu by∏aby obwodnica. Rozwiàzaniem drugiego – budowa tunelu pod torami kolejowymi.
O budowie tunelu pod torami w Weso∏ej, ale
równie˝ w Rembertowie i Sulejówku s∏ychaç by∏o od jakiegoÊ czasu. Ju˝ w 2007 roku powsta∏o
opracowanie „Wst´pne Studium WykonalnoÊci”
dla zadania „Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego W´z∏a Kolejowego”. Przewiduje ono
dla projektu 5 (czyli dotyczàcego linii Warszawa
– Miƒsk Mazowiecki) likwidacj´ niektórych przejazdów kolejowych i wybudowanie skrzy˝owaƒ

postaw´ marsza∏ka województwa mazowieckiego,
blokujàcego zmian´ przeznaczenia gruntów leÊnych. Odwo∏ania od jego
ostatniej, niekorzystnej dla miasta decyzji od ponad roku SKO nie raczy∏o jeszcze rozpatrzyç.
W kolejnych punktach na wniosek Zarzàdu Rada pozytywnie zaopiniowa∏a ca∏y pakiet zmian,
przenoszàcych oszcz´dnoÊci w ró˝nych dzia∏ach
na potrzeby zwi´kszenia bud˝etu oÊwiaty, nast´pnie bez wi´kszych uwag przyj´∏a informacj´
o realizacji bud˝etu dzielnicy za trzy kwarta∏y br.
Kolejnym punktem by∏o przyj´cie stanowiska
w sprawie planowanej wspólnej inwestycji PKP
i Miasta polegajàcej na budowie tunelu pod
torami kolejowymi w ciàgu ulicy 1 Praskiego

Pu∏ku. Na wniosek Komisji Infrastruktury Rada
uzna∏a, ˝e jest to wyjàtkowo potrzebna inwestycja, i zwróci∏a si´ z apelem o jak najszybsze
przystàpienie do jej realizacji.
Nast´pnie Rada zapozna∏a si´ z informacjami
o utrzymaniu czystoÊci w dzielnicy, o przygotowaniach do zimy oraz o stopniu zaawansowania
robót w dzielnicy (nie ma zagro˝eƒ w realizacji
zak∏adanych planów).
Kolejna sesja jest zaplanowana na 17 grudnia
o godz. 14.00, w sali Rady naszego Urz´du. Porzàdek obrad b´dzie dost´pny na 7 dni wczeÊniej w Internecie. Zainteresowanych serdecznie
zapraszam.
Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

bezkolizyjnych. Dla tego projektu PKP uzyska∏o
3 kwietnia 2012 r. decyzj´ o Êrodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji.
Rok temu, w listopadzie 2014 r. zosta∏ podpisany list intencyjny mi´dzy PKP PLK, PKP SA oraz
Miastem Warszawa o wspó∏pracy w zakresie
wspólnego prowadzenia inwestycji w centralnej
cz´Êci Warszawskiego W´z∏a Kolejowego. Dla nas
istotne jest, ˝e ów list intencyjny zak∏ada wspó∏dzia∏anie tych trzech instytucji przy budowie przewidywanych na terenie Warszawy dla projektu 5
trzech bezkolizyjnych przejazdów: w ciàgu ulicy
Che∏m˝yƒskiej, w ciàgu ulic Marsa – ChruÊciela
oraz w ciàgu ulicy 1 Praskiego Pu∏ku.
Proponowane dla naszego przejazdu, czyli
w ulicy 1 Praskiego Pu∏ku, rozwiàzanie przewiduje
po po∏udniowej stronie torów budow´ tunelu wraz
z przebudowà ulicy na d∏ugoÊci 100 m, a dodatkowo zmiany w uk∏adzie drogowym, aby umo˝liwiç
dojazdy do ulicy G∏owackiego. Po stronie pó∏nocnej zostanie dokonana przebudowa ronda im. Kleibera (czyli ronda na Okuniewskiej) poprzez jego
przesuni´cie na pó∏noc wraz z budowà dojazdów
na d∏ugoÊci 470 m. Sà to dopiero ogólne za∏o˝enia,
nie ma jeszcze konkretnych rozwiàzaƒ. Ci´˝ar finansowania ca∏ej inwestycji, zgodnie z listem intencyjnym, podzielony zosta∏ po po∏owie mi´dzy
PKP i miasto. A nie sà to kwoty ma∏e, gdy˝ koszt
budowy tylko tunelu w Weso∏ej z wykupem niezb´dnych dzia∏ek zbli˝a si´ do 37 mln z∏. Wziàwszy

INFORMACJA
Z uwagi na Êwiàteczno-noworoczny
czas i zwiàzanà z nim du˝à liczb´ wolnych dni styczniowy numer „WiadomoÊci Sàsiedzkich” uka˝e si´ w po∏owie
miesiàca. Tymczasem ˝yczymy Wam
pi´knych Êwiàt i udanego Sylwestra!
Redakcja

pod uwag´, ˝e do budowy sà trzy przejazdy, ∏atwo
mo˝na oszacowaç niezb´dne koszty.
Rada Dzielnicy Weso∏a swoim stanowiskiem
z 19 listopada tego roku popiera budow´ tunelu
i wnosi o pilne podj´cie prac nad realizacjà powy˝szej inwestycji. Równie˝ dzia∏ania Zarzàdu
Dzielnicy zmierzajà w kierunku jak najszybszego
rozpocz´cia budowy. Poniewa˝ w∏adze i mieszkaƒcy dzielnicy Rembertów równie˝ popierajà
budow´ bezkolizyjnych przejazdów na swoim
terenie, jest du˝a szansa na wybudowanie
wszystkich trzech w nied∏ugim czasie.
Bezkolizyjne przejazdy oznaczajà równie˝, ˝e
nie b´dzie przeszkód do zwi´kszenia cz´stotliwoÊci kursowania pociàgów. KoniecznoÊç zbyt
cz´stego zamykania przejazdów by∏a jednà
z przyczyn braku zgody ZTM i PKP na zwi´kszenie liczby pociàgów.
Anna Ksi´˝opolska

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – miesi´cznik mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
WESO¸A
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
i nie gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie
prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej.
Za informacje zawarte w reklamach redakcja
nie odpowiada.
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PENSJONAT
SENIORA
Stara Mi∏osna
tel. kom. 502 866 525
www.pensjonatseniora.com.pl
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✓ ca∏odobowa opieka

piel´gniarska
✓ pobyt opiekuƒczo-leczniczy
✓ opieka po udarze mózgu
i rehabilitacja
✓ pobyt krótko- i d∏ugoterminowy
oraz dzienny

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl
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Dla samotnych starszych osób Wigilia to
najsmutniejszy dzieƒ w roku. Pora to zmieniç!
W Wigili´ mia∏am troch´ jedzenia, zapali∏am Êwieczk´ i pomodli∏am si´ za swoich bliskich, zjad∏am troszk´, no i myÊl´, popatrz´
sobie w telewizj´, jak inni sp´dzajà Êwi´ta...
Taka moja ubieg∏oroczna Wigilia by∏a...
– opowiada 89-letnia pani Marta. Jakie b´dà jej Êwi´ta w tym roku?
Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”
pomaga na co dzieƒ samotnym starszym
osobom, takim jak pani Marta.
– Nasi wolontariusze odwiedzajà ich
w domach, sp´dzajà czas, rozmawiajà, wype∏niajà codziennà pustk´ – mówi Joanna
Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia. –
Ale wiemy, ˝e najtrudniejszym czasem dla
nich sà w∏aÊnie Êwi´ta. Samotna wigilia
przypomina jeszcze boleÊniej o bliskich, którzy odeszli. Dlatego co roku organizujemy
dla naszych podopiecznych spotkania wigilijne tam, gdzie dzia∏amy: w Warszawie, Poznaniu i Lublinie. Chcemy, by wyszli z domu
do ludzi, spróbowali naszego barszczu wigilijnego, poÊmiali si´ z Miko∏ajem. ˚eby zapomnieli na tych kilka godzin, ˝e sà sami.
My b´dziemy razem z nimi.

Na wigilii Stowarzyszenia sà zawsze ˝yczliwi wolontariusze, choinka, stó∏ ze Êwiàtecznymi potrawami i Miko∏aj.
– Organizacja wigilii dla 1 osoby wraz ze
Êwiàtecznym upominkiem kosztuje nas 50 z∏
– mówi Joanna Mielczarek. – Mamy pod

opiekà ponad 300 samotnych osób. Do seniorów, którzy ju˝ nie mogà wyjÊç z domu, przyjdà nasi wolontariusze. Chcemy, ˝eby przynieÊli
ka˝demu Êwiàteczny prezent i wigilijne pierogi.
Koszt to w przybli˝eniu 30 z∏ za jednà osob´.
Czy warto podarowaç komuÊ nieznanemu taki prezent?
– RadoÊç ze wspólnych wigilii stowarzyszenia najlepiej oddajà uÊmiechy, wzruszenie
i wdzi´cznoÊç na twarzach naszych podopiecznych – mówi Agnieszka Szafraƒska,
wolontariuszka. – My wiemy, ˝e tak naprawd´ dla wi´kszoÊci z nich to b´dzie w ogóle jedyna prawdziwa Wigilia.
– Jest tak bardzo przyjemnie, serdecznie,
bardzo mi∏o i z przyjemnoÊcià wspominam t´
wigili´ u „ma∏ych braci...”, choinka Êliczna,
Êpiewamy kol´dy, jest Miko∏aj, jest z kim porozmawiaç... Bardzo sympatycznie! – wspomina ze wzruszeniem pani Henryka, podopieczna z Warszawy.
Pomóc mo˝e ka˝dy.
Wesprzeç akcj´ mo˝na na stronie internetowej www.malibracia.org.pl/wigilia/.
Stowarzyszenie MBU

Ospale, ale do przodu
Stwierdzenie, ˝e na budowie ul. Granicznej „robota wre” by∏oby, delikatnie mówiàc, nadu˝yciem. Atmosfera podobnie jak pogoda, senna i rozlana. Ale, o dziwo, prace posuwajà si´ do przodu w doÊç przyzwoitym
tempie. Na chwil´ obecnà wykonana jest ju˝ podbudowa na ca∏ej d∏ugoÊci jezdni, przepust na rowku melioracyjnym, po∏o˝one sà kable do oÊwie-

tlenia ulicy i koƒczà si´ prace przy stabilizacji kraw´˝ników. Zaawansowanie prac daje podstawy do lekkiego optymizmu. JeÊli pogoda dopisze, to
nic nie powinno stanàç na przeszkodzie, by w drugiej dekadzie grudnia
mo˝na by∏o k∏aÊç asfalt. Troch´ gorzej wyglàda sprawa, jeÊli chodzi
o chodniki i Êcie˝k´ rowerowà. No ale nawet jakby zima uniemo˝liwi∏a ich
wykonanie teraz, to zapewne b´dzie mo˝liwe otwarcie przejazdu dla samochodów, co ju˝ b´dzie wielkà ulgà dla mieszkaƒców.
Marcin J´drzejewski
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Bud˝et inwestycyjny ju˝
bardziej optymistyczny
Pierwsza wersja bud˝etu
naszej dzielnicy wywo∏a∏a,
delikatnie mówiàc, rozczarowanie. O ile Êrodki przeznaczone na wydatki bie˝àce, oÊwiat´, czystoÊç itp.
by∏y z grubsza wystarczajàce, o tyle przyznana przez
w∏adze Warszawy kwota
Êrodków inwestycyjnych zdecydowanie nie powala∏a. Ca∏oÊç wydatków inwestycyjnych opiewa∏a na kwot´ ok. 8 mln z∏, z czego 3 mln by∏y
przeznaczone na budow´ budynków komunalnych (nie jest to dla mieszkaƒców naszej dzielnicy
wydatek priorytetowy), zaÊ 600 tys. to wydatki
z tytu∏u bud˝etu partycypacyjnego. Z tego te˝
powodu, opiniujàc projekt bud˝etu we wrzeÊniu
br., Rada Dzielnicy wyrazi∏a dla niego pozytywnà
opini´ w zakresie wydatków bie˝àcych i negatywnà w zakresie wydatków inwestycyjnych.
Podj´te przez Zarzàd Dzielnicy dzia∏ania przynios∏y wreszcie rezultaty i na dzieƒ dzisiejszy projekt
bud˝etu inwestycyjnego, choç daleki od idea∏u,
wyglàda du˝o lepiej. Po pierwsze, otrzymaliÊmy
dodatkowe 2,7 mln z∏ z celowego funduszu na rozbudow´ oÊwietlenia ulic. To kwota, dzi´ki której
b´dzie mo˝na oÊwietliç praktycznie wszystkie do
tej pory nieoÊwietlone ulice. Po drugie, przyznano
nam dodatkowe 3,5 mln na budow´ ulic.
Dzi´ki temu przysz∏oroczne wydatki inwestycyjne sà ju˝ na poziomie tegorocznym i wynoszà
14,5 mln z∏. Niestety kwot´ t´ nale˝y de facto

PROJEKT ZAŁÑCZNIKA INWESTYCYJNEGO NA ROK 2016
Budowa zespołu budynków mieszkalnych – komunalnych – II etap
Budowa przedszkola z oddziałem ˝łobkowym w osiedlu Stara Miłosna
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanału Wawerskiego
Budowa ul. Równej
Zadania zakwalifikowane do realizacji z bud˝etu partycypacyjnego
Realizacja projektu „OÊwietlenie ulicy Dworkowej”
Realizacja projektu „Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego”
Realizacja projektu „Doposa˝enie placu zabaw na osiedlu Wola Grzybowska”
Realizacja projektu „Zagospodarowanie fragmentu osiedla – EKO MIASTO”
Realizacja projektu „Zielony Punkt Kontrolny – mapy do orientacji sportowej i stałe punkty kontrolne
w lasach Wesołej”
Realizacja projektu „Doposa˝enie placu zabaw – linarium przy ulicy Jana Pawła II w Wesołej Starej MiłoÊnie”
Realizacja projektu „Punkt AktywnoÊci Otwartej”
Zadania finansowane z programu Biura Drogownictwa „OÊwietlenie ulic”
Budowa brakujàcych punktów Êwietlnych przy ul. Wierzbowej, Za D´bami, Zachodniej i Dobrej
Budowa brakujàcych punktów Êwietlnych przy ul. Słowackiego, Narutowicza, Wroƒskiego, Grabiny, Literatów
Budowa brakujàcych punktów Êwietlnych przy ul. Cyprysowej, Daglezji, Mahoniowej, Wiàzów, Jesionowej, Nizinnej, Mazowieckiej, GoÊciniec, Leszczynowej, Pogodnej, Jarz´binowej – etap I
Budowa brakujàcych punktów Êwietlnych przy ul. Irysów, PoÊwiaty, Fiołków, LeÊnych Ziół, Dziewanny,
Hiacyntowej, Azaliowej, Szlacheckiej, Poezji, Konwaliowej – etap II
Budowa brakujàcych punktów Êwietlnych przy ul. Babiego Lata, Majowej, Skalistej, Ânie˝nej, Złotej
Jesieni, Teodozji, Hebanowej, Piotrusia Pana, Orzechowej, Klimatycznej
Budowa oÊwietlenia ul. Berenta
Proponowane nowe zadania
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów
Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy pasa drogowego w ul. Głowackiego
Przebudowa ul. Sikorskiego – etap I
Modernizacja układu drogowego Placu Wojska Polskiego – VIII etap
Budowa ul. Krótkiej
Budowa ul. Reymonta
Budowa ul. Wierzbowej i Ârodkowej
Budowa drogi bez nazwy – si´gacz od ul. WiÊniowej
Zakup lokalu na bibliotek´ publicznà w os. Zielona
RAZEM

pomniejszyç o 3,3 mln nak∏adów na budow´ domów komunalnych. Pami´tajmy jednak, ˝e to ca∏y czas tylko projekt i ˝e Zarzàd Dzielnicy wcià˝
podejmuje dalsze dzia∏ania w celu pozyskania
kolejnych Êrodków. Dla przypomnienia, w trakcie
trwania roku 2015 bud˝et inwestycyjny wzrós∏

3 232 707
3 750 000
523 596
300 000
62 000
274 750
34 605
23 950
56 500
33 200
11 000
387 800
330 000
675,000
660 200
579 000
76 333
650 000
190 000
470 000
80 000
420 000
220 000
460 000
230 000
800 000
14 530 641

o prawie 6 mln z∏. Miejmy nadziej´, ˝e i w tym
roku uda si´ to powtórzyç.
W tabeli proponowany przez Zarzàd (jeszcze nieopiniowany przez Rad´ Dzielnicy) projekt wydatków
inwestycyjnych na rok 2016.
Marcin J´drzejewski

Podpisz petycj´, dzi´ki której odkorkuje si´ ciàg Marsa/˚o∏nierska!
Nie ma chyba bardziej wyczekiwanej w naszych rejonach inwestycji drogowej ni˝
up∏ynnienie ruchu w w´êle komunikacyjnym
Marsa wraz z ulicà ˚o∏nierskà. Realizacj´ tego celu uniemo˝liwia jednak fragment ziemi
nale˝àcy do Instytutu Prymasa Wyszyƒskiego, który jest – mówiàc kolokwialnie – nie

do ruszenia, poniewa˝ jest wpisany do rejestru zabytków.
Mimo licznych pism apelujàcych o wykreÊlenie tego terenu z rejestru dzia∏ka przy ul. Marsa
61 wcià˝ blokuje inwestycj´. Do próÊb instytucji
do∏àczajà si´ mieszkaƒcy, którzy stworzyli petycj´ w tej sprawie. Goràco zach´camy Paƒstwa

do z∏o˝enia podpisu pod tà petycjà. Mo˝na tego
dokonaç przez Internet, w szybki i ∏atwy sposób.
Pe∏na treÊç petycji i mo˝liwoÊç jej podpisania
pod adresem: http://www.petycjeonline.com/
proba_o_pomoc_-_przebudowa_ulic_marsa_i
_onierskiej_w_warszawie
Marta Frejtan

REKL AMA

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

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

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.
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603-373-968

OKRESOWE PRZEGLÑDY PIECÓW
GAZOWYCH ORAZ DROBNE NAPRAWY
POD¸ÑCZANIE CZUJNIKÓW TEMPERATURY

POD¸ÑCZANIE, MONTA˚ I NAPRAWA
SPRZ¢TU AGD:
–
–
–
–

pralek, pralko-suszarek, suszarek,
lodówek, zamra˝arek, zmywarek,
kuchni gazowych, elektrycznych i mieszanych,
piekarników elektrycznych, mikrofali, itp.

Weso∏a-Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 154/28
tel. 507 130 389, 500 322 255
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Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej ponownie dla projektu z Weso∏ej
Za∏o˝eniem Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej (WPEK), wpisanym w perspektyw´
dzia∏aƒ na lata 2015–2020, jest uznanie za koniecznoÊç i stworzenie mo˝liwoÊci uczenia si´
przez ca∏e ˝ycie poprzez dzia∏ania kulturalne. Oznacza to, ˝e program ten powinien obejmowaç
wszystkich mieszkaƒców Warszawy bez wzgl´du na wiek. Niemniej bardzo wa˝nymi adresatami edukacji kulturalnej sà dzieci i m∏odzie˝. W dzielnicy Weso∏a program zosta∏ wdro˝ony do
realizacji ju˝ w kilka miesi´cy po jego powstaniu. Stworzony zosta∏ dokument okreÊlajàcy zasady udzielania wsparcia finansowego dla projektów realizowanych na podstawie WPEK oraz
okreÊlony zosta∏ bud˝et na te zadania. Efekty takiego usystematyzowanego dzia∏ania pojawi∏y si´ bardzo szybko w postaci nominacji, wyró˝nieƒ i nagród przyznawanych w ramach tzw.
Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej.
Organizatorem i fundatorem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej jest m.st. Warszawa, a jej celem
jest promocja najlepszych projektów
z zakresu edukacji kulturalnej realizowanych w Warszawie.
Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej. Konkurs dotyczy projektów zrealizowanych do 30 czerwca
br. i ma charakter otwarty. W konkursie mo˝e startowaç animator, edukator, nauczyciel, który w Warszawie zrealizowa∏ program lub projekt edukacji
kulturalnej do koƒca czerwca 2015 roku. Wniosek mo˝e zg∏osiç ka˝dy podmiot, w tym instytucja kultury, placówka oÊwiatowa, organizacja pozarzàdowa,
uczelnia, firma lub osoba fizyczna. Celem konkursu jest promowanie ciekawych i oryginalnych dokonaƒ w dziedzinie edukacji kulturalnej, a tak˝e rekomendowanie najlepszych, jako
dobrych praktyk. Ka˝dego roku konkurs cieszy
si´ du˝à popularnoÊcià, a laureaci z ubieg∏ych
lat wymieniajà to wyró˝nienie wÊród swoich
znaczàcych osiàgni´ç. Najwa˝niejsze sà jednak
efekty ich dzia∏aƒ – czyli fakt, ˝e w teatrach,
muzeach, domach kultury, bibliotekach, szko∏ach, organizacjach pozarzàdowych i innych
miejscach realizowane sà jakoÊciowe projekty
i programy edukacji kulturalnej.
Warto w tym miejscu przypomnieç, ˝e w poprzednich edycjach Nagrody projekty z Weso∏ej
by∏y cz´stokroç nominowane do wàskiego grona
finalistów (to zazwyczaj kilka projektów w danej
kategorii – szkó∏ podstawowych, gimnazjów
itp.). W ubieg∏ym roku zwyci´zcami w warszawskim finale WPEK w swych kategoriach zosta∏y
projekty: ze Szko∏y Podstawowej nr 353 „Audiobook «Nasza mama czarodziejka»”, autor: Tomasz Piotrowski, oraz z Gimnazjum nr 120
„Oskarki w 120-ce”, autor: Marta Kwiatkowska.
A wyró˝nienie uzyska∏ projekt z Gimnazjum nr
119 „Rok Oskara Kolberga – przystanek Weso∏a
2014”, autor: Izabela Nowacka. By∏ to ogólnie
wielki tryumf Weso∏ej!

WPEK wy∏oni∏a 51 projektów. Z dzielnicy Weso∏a
dosta∏y si´ a˝ trzy projekty: ze Szko∏y Podstawowej nr 353 „Nagrania do s∏uchania”, autor: ¸ukasz Trawczyƒski, z Zespo∏u Szkó∏ nr 94 „Zielona
w zwierciadle – warsztaty dziennikarskie”, autor: Krystyna Moczyd∏owska, oraz z Gimnazjum
nr 119 „Festiwal Nauki «Licz´ wiec jestem»”. Dla
finalistów, podobnie jak w roku ubieg∏ym, zorganizowano sesje warsztatów, poÊwi´cone sztuce prezentacji. 23 wrzeÊnia w Promie Kultury na

Saskiej K´pie odby∏y si´ przes∏uchania konkursowe w formie publicznej prezentacji z udzia∏em
publicznoÊci. Kapitu∏a Nagrody z∏o˝ona z cz∏onków Rady Programowej WPEK przyzna∏a 23 nagrody i 5 wyró˝nieƒ.
21 paêdziernika odby∏a si´ gala wr´czenia nagród dla najlepszych animatorów, edukatorów
i nauczycieli. Uczestników gali przywita∏ Teatr
Akt oraz Karol ¸ukasik z LXV Liceum im. Józefa
Bema. Gal´ prowadzi∏a Anna Michalak, Pe∏nomocnik Prezydenta do spraw edukacji
kulturalnej, oraz Aleksandra Jankowska. Tradycjà uroczystoÊci jest prezentowanie „nowych adresów kultury”
w Warszawie. Tym razem by∏y to:
LUB/LAB – przestrzeƒ edukacji teatralnej prowadzona przez Stowarzyszenie
Pedagogów Teatru i Stowarzyszenie
Sztuka Nowa oraz NInA – Narodowy
Instytut Audiowizualny, który otworzy∏
nowà siedzib´ przy ulicy Wa∏brzyskiej.
Ka˝dego roku wyst´puje ubieg∏oroczna
laureatka. Tym razem pos∏uchaliÊmy
prezentacji Bo˝eny Pysiewicz z Muzeum Narodowego – projekt „Temat:
Sztuka, warsztaty dla nastolatków”.
LAUREATEM WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ
2015 ROKU w kategorii Gimnazja zosta∏o
m.in. Gimnazjum nr 119 z dzielnicy Weso∏a.
Zdoby∏o III nagrod´ za FESTIWAL NAUKI „LICZ¢
WI¢C JESTEM”. Autorkami projektu by∏y: Izabela Nowacka, Barbara Krajewska, Joanna Walczak. Gratulujemy!!!
Karolina Mosio∏ek
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
fot. Weronika Paw∏owska

REKL AMA

Fina∏ VI edycji Warszawskiej Nagrody
Edukacji Kulturalnej!
W tegorocznej, VI edycji konkursu Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej zg∏oszono 111
wniosków z ca∏ej Warszawy. W pierwszym etapie Kapitu∏a Koordynatorów Dzielnicowych
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Dzielnicowe obchody Narodowego
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci w Weso∏ej
Dzieƒ 11 listopada 1918 roku by∏ prze∏omowym momentem w dziejach Europy, ale przede
wszystkim w dziejach Polski. Proces odzyskiwania
przez Polsk´ niepodleg∏oÊci to nie tylko walka
zbrojna, militarny udzia∏ w konfliktach zewn´trznych, I wojna Êwiatowa, polskie legiony, Polska
Organizacja Wojskowa. To tak˝e wieloletnie zabiegi dyplomatyczne Polaków w Europie i na Êwiecie.
Silne i waleczne polskie wojsko Austria, Niemcy
czy Rosja chcia∏y mieç po swojej stronie – trzeba
by∏o umieç to wykorzystaç. Upadajàce mocarstwa, rewolucja w Rosji oraz zaanga˝owanie
Ameryki i prezydenta Wilsona sprawi∏y, ˝e polska
myÊl o odrodzeniu niezale˝nego paƒstwa zacz´∏a
kwitnàç i sta∏a si´ najbardziej realna od stuleci.
Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powróci∏
Józef Pi∏sudski, od lipca 1917 r. internowany
przez Niemców w Magdeburgu. 11 listopada
Rada Regencyjna przekaza∏a mu naczelne dowództwo polskich si∏ zbrojnych. W Warszawie
rozpocz´∏o si´, trwajàce ju˝ w innych miastach,
rozbrajanie wojsk okupacyjnych.

Kraj podzielony w koƒcu osiemnastego wieku
przez trzech zaborców: Austri´, Prusy i Rosj´ po
wielu narodowych zrywach, powstaniach i insurekcjach, a tak˝e po bohaterskim uczestnictwie
w bitwach I wojny Êwiatowej odzyska∏ jednoÊç
politycznà, wojskowà i kulturowà. Polska odzyska∏a niepodleg∏oÊç. Nadesz∏a upragniona wolnoÊç. J´drzej Moraczewski, premier II Rzeczypospolitej Polskiej, tak mówi∏ o tej chwili:
„Niepodobna oddaç tego upojenia, tego
sza∏u radoÊci, jaki ludnoÊç polskà w tym
momencie ogarnà∏. Po 120 latach prys∏y
kordony. Nie ma „ich”. WolnoÊç! Niepodleg∏oÊç! Zjednoczenie! W∏asne paƒstwo!
Na zawsze! Cztery pokolenia nadaremno
na t´ chwil´ czeka∏y, piàte doczeka∏o. (...)”
Dzieƒ 11 listopada ustanowiono Êwi´tem
paƒstwowym po raz pierwszy dopiero w 1937
roku. W latach 1939–44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku,
w czasie rzàdów komunistycznych, obchodzenie
Êwi´ta 11 listopada by∏o zakazane. Dopiero
w roku 1989, ustawà Sejmu, przywrócono obchody tego Êwi´ta, od tego roku Âwi´to Niepod-
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leg∏oÊci jest najwa˝niejszym Êwi´tem paƒstwowym, a dzieƒ 11 listopada jest dniem wolnym
od pracy. Âwi´to obchodzone jest w ca∏ym kraju, lecz najwa˝niejsze obchody odbywajà si´
w Warszawie na placu Józefa
Pi∏sudskiego przed Grobem
Nieznanego ˚o∏nierza.
Jak co roku Rada i Zarzàd
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy oraz proboszcz Parafii
Êw. Brata Alberta zorganizowali uroczystoÊci z okazji Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, które w tym roku odby∏y si´ 10 listopada 2015 roku.
O godz. 13.00 odprawiona
zosta∏a uroczysta Msza Âwi´ta
celebrowana przez ksi´dza proboszcza Józefa Skarpetowskiego z udzia∏em pocztów sztandarowych wszystkich szkó∏ z Weso∏ej oraz
Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych z Weso∏ej Centrum
oraz ze Starej Mi∏osny, z udzia∏em Orkiestry Wojskowej pod
kierownictwem kapelmistrza
majora Artura Czereszewskiego.
Po mszy uroczystoÊç w Êwiàtecznym przemarszu przenios∏a
si´ pod Pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej – symboliczny
Kamieƒ Pi∏sudskiego.
To tu zarzàdzone zosta∏y
w 1917 roku pierwsze i jak si´
okaza∏o, jedyne jawne çwiczenia polowe jednej z g∏ównych
si∏ militarnych w Polsce, Polskiej
Organizacji Wojskowej. Wzià∏ w nich udzia∏ jeden
z dwóch batalionów warszawskiego okr´gu tej organizacji. åwiczenia prowadzi∏ jego dowódca, Stefan Pomaraƒski. åwiczenia wizytowali Józef Pi∏sudski oraz m.in. przedstawiciel niemieckich w∏adz
okupacyjnych, mjr Keppel. Na çwiczeniach przeprowadzono tak˝e egzaminy podoficerskie. Âwiadkami manewrów byli te˝ okoliczni mieszkaƒcy.
W dwudziestolecie tych wydarzeƒ, w kwietniu
1937 roku, na wynios∏ej wydmie zosta∏ ustawiony wielki g∏az z okolicznoÊciowym napisem.
W dniu inauguracji sta∏y po jego bokach dwa wysokie s∏upy zwieƒczone husarskimi skrzyd∏ami.
W koƒcu lat 80. tu w∏aÊnie w dniu 11 listopada oficjalnie, w blasku pochodni trzymanych
przez ˝o∏nierzy miejscowej jednostki, odbywa∏y
si´ przysi´gi weso∏owskiego hufca ZHP pod dowództwem druha Andrzeja ¸ukaszewskiego.
W∏aÊnie w tym historycznym miejscu zebrani
oddali ho∏d bohaterom walki o Niepodleg∏oÊç
Rzeczypospolitej Polskiej.
Kapitan Sebastian Kostecki odczyta∏ apel poleg∏ych, po czym salwà honorowà oddano czeÊç
poleg∏ym bohaterom walki o Niepodleg∏oÊç. Po
salwie prowadzàcy p. Artur ¸ukaszewski zaprosi∏
do z∏o˝enia wieƒców.

Z∏o˝enie wieƒców pod Pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej:
■ W imieniu mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a oraz
Rady Dzielnicy Weso∏a Miasta Sto∏ecznego
Warszawy wieniec z∏o˝yli Pan Marcin J´drzejewski – Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a, Pani Lidia Cybulska-Przes∏aw – Wiceprzewodniczàca Rady Dzielnicy Weso∏a oraz
Pani Ma∏gorzata Zar´ba – Wiceprzewodniczàca Rady Dzielnicy Weso∏a.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

W imieniu Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a wieniec
z∏o˝yli Pan Edward K∏os – Burmistrz Dzielnicy
Weso∏a oraz zast´pcy Pan Marian Mahor i Pan
Krzysztof Kacprzak.
W imieniu ˝o∏nierzy i dowódcy Pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza KoÊciuszki wieniec z∏o˝y∏ podpu∏kownik Pawe∏ Pytko w asyÊcie kapitana Sebastiana Kosteckiego.
W imieniu seniorów dzielnicy Weso∏a wiàzank´ z∏o˝yli seniorzy dzia∏ajàcy przy Polskim Komitecie Pomocy Spo∏ecznej w Weso∏ej.
W imieniu mieszkaƒców Sulejówka kwiaty
z∏o˝yli przedstawiciele grupy rowerowej z Sulejówka.
W imieniu Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej Weso∏a
wiàzank´ z∏o˝yli Pan Tomasz Âniegocki – Wiceprezes Naczelnik Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej Weso∏a oraz Pan Grzegorz Wawrzyniak –
Skarbnik Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej Weso∏a.
W imieniu Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej Stara
Mi∏osna wiàzank´ z∏o˝yli Pan Zbigniew Mikos
– Prezes Ochotniczej Sta˝y Po˝arnej Stara Mi∏osna oraz Druh Adrian Mikos
W imieniu Komitetu i Klubu Radnych Prawo
i SprawiedliwoÊç wiàzank´ z∏o˝yli Pani El˝bieta Nowosielska, Pani Krystyna Szyszko oraz
Pan Miros∏aw Macià˝ek
W imieniu mieszkaƒców Zielonej, Grzybowej,
Groszówki wiàzank´ z∏o˝yli Pani Ma∏gorzata
Zar´ba, Pan Stanis∏aw Lulaj, Pan Pawe∏ ¸apiƒski oraz Pani Barbara Nowak.
W imieniu Rady Pedagogicznej Zespo∏u Szkó∏ nr
94 wiàzank´ z∏o˝y∏a m∏odzie˝ i Pani Dyrektor
Katarzyna Paroƒ-Bry∏a z Zespo∏u Szkó∏ nr 94.

Po cz´Êci oficjalnej prowadzàcy zaprosi∏
wszystkich uczestników do wspólnego Êpiewania pieÊni patriotycznych oraz na pocz´stunek
z kuchni polowej.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
fot. Jaros∏aw Szmytkowski
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www.szkolybulhaka.pl

moda

Pierwsze Gimnazjum Autorskie
im. Emanuela Bułhaka
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. Emanuela Bułhaka

damska i dziecięca
W naszej ofercie znajdziecie Państwo:
●
●
●

ul. Trakt Brzeski 63,
05-077 Warszawa – Wesoła
tel. 22 773 36 00
sekretariat@szkolybulhaka.pl

Szczegóły oferty
www.szkolybulhaka.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

szeroki wybór zabawek nowych
w niskich cenach,
nowe ubrania dziecięce i damskie
na każdą okazję i kieszeń,
rajstopy ﬁrmy Gatta dziecięce oraz
dla dorosłych.

Prowadzimy również KOMIS z ubrankami
dziecięcymi oraz zabawkami.
Rzeczy komisowe przyjmujemy w każdą sobotę.

Wesoła, ul. Warszawska 55 lok. 209
czynne: pon.-pt. 10-19 oraz w soboty 10-15
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Bud˝et partycypacyjny 2017
Od 16 listopada 2015 r.
rozpoczà∏ si´ jeden z wa˝niejszych etapów w realizacji bud˝etu partycypacyjnego – etap sk∏adania projektów przez mieszkaƒców
Warszawy. B´dzie on trwa∏
do 15 stycznia 2016 r.
W tym czasie ka˝dy mieszkaniec b´dzie móg∏ zg∏osiç i poprzeç wi´cej ni˝ jeden projekt do bud˝etu spo∏ecznego, za to jeden
projekt b´dzie móg∏ byç zg∏oszony przez maksymalnie trzech mieszkaƒców. Do ka˝dego zg∏oszenia trzeba b´dzie do∏àczyç list´ co najmniej 30
osób popierajàcych dany projekt. Wi´cej na ten
temat, a tak˝e wzory dokumentów potrzebnych
do zg∏aszania projektów, na stronie Urz´du m.st.
Warszawy www.twojbudzet.um.warszawa.pl.
W celu umo˝liwienia mieszkaƒcom zainteresowanym przygotowaniem projektów poznania po-

trzeb dzielnicy, priorytetów rozwojowych, wymiany
doÊwiadczeƒ oraz dyskusji nad ww. zagadnieniami
odb´dzie si´ otwarte spotkanie dyskusyjne z mieszkaƒcami 7 grudnia 2015 r. o godzinie 18.00 w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33, w sali nr 120. Oprócz tego, w celu
zapewnienia mieszkaƒcom pomocy w przygotowywaniu projektów, odb´dà si´ dy˝ury konsultacyjne
w dniach 9–10 grudnia 2015 r. w godzinach
17.00–19.00 równie˝ w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a.
Zespó∏ ds. Bud˝etu Partycypacyjnego w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, majàc na uwadze
promocj´ bud˝etu partycypacyjnego oraz w∏àczenie jak najliczniejszej grupy mieszkaƒców
w decydowanie o wydatkowaniu okreÊlonej cz´Êci bud˝etu m.st. Warszawy, zg∏osi∏ do Zarzàdu
Dzielnicy nast´pujàce propozycje:
1. Promowanie bud˝etu partycypacyjnego na
portalach spo∏ecznoÊciowych typu: Facebook,
Twitter;

Osiedle Plac Wojska Polskiego
Racje naszych mieszkaƒców „górà” – Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego naszego osiedla
zosta∏ uchwalony przez Rad´
m.st. Warszawy dnia 26 listopada 2015 r. w wariancie akceptowanym przez naszà osiedlowà spo∏ecznoÊç.
Pozwol´ sobie przypomnieç w telegraficznym
skrócie ciàg zdarzeƒ, które do tego doprowadzi∏y.
Otó˝, aby móc cokolwiek zrobiç na terenie osiedla w zakresie inwestycji powierzchniowych (liniowe sz∏y swoim trybem), a tak˝e dla okreÊlenia statusu ogródków dzia∏kowych konieczny by∏ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla
– jako warunek podstawowy.
W zwiàzku z powy˝szym przygotowa∏em odpowiednie dokumenty z projektem uchwa∏y i wnios∏em
pod obrady Rady Dzielnicy Weso∏a. Rada Dzielnicy
29 kwietnia 2004 roku podj´∏a stosownà uchwa∏´ Nr
XXIV/64/2004 i przes∏a∏a do m.st. Warszawy (to Urzàd
m.st. Warszawy zleca i finansuje opracowanie MPZP*).
Z ró˝nych wzgl´dów i dopiero po moim spotkaniu z Wicedyrektorem Biura Architektury i Planowania Miejscowego oraz przedstawieniu stosownych
dokumentów Rada m.st. Warszawy podj´∏a w dniu
20 grudnia 2007 roku uchwa∏´ nr XXI/723/2007
o przystàpieniu do sporzàdzenia planu miejscowego obszaru Plac Wojska Polskiego.
Aby mieç wp∏yw na przeznaczenie poszczególnych dzia∏ek z obr´bu osiedla, wnios∏em pod obrady
Rady Dzielnicy projekt uchwa∏y z zapisami o przeznaczeniu poszczególnych dzia∏ek, w tym o pozostawieniu ogródków dzia∏kowych w stanie niezmienionym

i przeznaczeniu dzia∏ki przy ul. Okuniewskiej na us∏ugi i handel (czytaj: sklep z parkingiem).
Wykonawca Planu opracowa∏ trzy jego warianty
odnoszàce si´ do naszego osiedla.
Wspólnie z Burmistrzem Panem Edwardem K∏osem odnieÊliÊmy si´ do przedstawionych wariantów,
wskazujàc do przyj´cia wariant II z uwagami i wnioskami zawartymi w piÊmie do Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego z dnia 19.01.2010 r.
Z kolei 19 lutego tego˝ roku by∏em na spotkaniu
z przedstawicielami wszystkich biur Urz´du m.st.
Warszawy, gdzie to przedstawi∏em nasze racje
w sprawie przedmiotowego Planu.
Okaza∏o si´ jednak, ˝e po tych dzia∏aniach zmierzajàcych do uchwalenia wariantu Planu akceptowanego
przez mieszkaƒców osiedla Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna m.st. Warszawy zarekomendowa∏a
wariant III, tj. przewidujàcy budow´: 11 budynków wielorodzinnych na terenie ogródków dzia∏kowych, du˝ego
budynku vis a vis obecnego sklepu „Groszek”, 3 budynków na dzia∏ce w okolicach budynku 149, a tak˝e inne
szkodliwe dla nas przedsi´wzi´cia dotyczàce gara˝y etc.
– oczywiÊcie bardzo niekorzystne, a wr´cz niszczàce architektur´ naszego osiedla, a w nim spokój mieszkaƒców.
Rada Dzielnicy na mój wniosek w powy˝szej
sprawie przedstawi∏a swoje stanowisko na r´ce Pani Przewodniczàcej Rady Warszawy i Pani Prezydent
Warszawy w sprawie trybu procedowania opracowania projektów Planu, tj. narzucenia sposobu zagospodarowania osiedla wbrew woli mieszkaƒców.
W tej sytuacji w dniu 21 lipca 2010 roku (na mojà
proÊb´) spotka∏em si´ z Panem Wiceprezydentem
m.st. Warszawy Panem Jackiem Wojciechowiczem
i Dyrektorem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Panem Markiem Mikosem.
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2. Promowanie bud˝etu partycypacyjnego w szko∏ach na terenie naszej dzielnicy w ramach edukacji samorzàdowej przy pomocy materia∏ów
dost´pnych na stronie m.st. Warszawy;
3. Rozpisanie konkursu na has∏o zwiàzane z bud˝etem partycypacyjnym promujàce naszà
dzielnic´.
Kolejne etapy, w które zaanga˝uje si´ Zespó∏, to przygotowanie oraz promocja publicznych dyskusji mieszkaƒców (od 18 stycznia do
14 lutego 2016 r.), a nast´pnie udzia∏ w samych ju˝ publicznych dyskusjach (od 15 lutego
do 6 marca 2016 r.), na których nie tylko b´dà
prezentowane projekty, ale równie˝ odb´dà si´
dyskusje pomi´dzy projektodawcami, mieszkaƒcami, cz∏onkami Zespo∏u i przedstawicielami Urz´du Dzielnicy.
Wi´cej na ten temat w kolejnym numerze
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Katarzyna Zakrzewska
radna dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
W wyniku tego spotkania zosta∏a ca∏kowicie zmieniona koncepcja planu zagospodarowania, a przyj´ta
zgodna z naszymi oczekiwaniami i taka te˝ uchwalona, o czym wspomina∏em na poczàtku artyku∏u.
OczywiÊcie w mi´dzyczasie Plan zosta∏ wy∏o˝ony
do publicznego wglàdu do wnoszenia uwag etc.
Generalnie, na bie˝àco stara∏em si´ informowaç
Paƒstwa o „stanie rzeczy” poprzez zarzàdy wspólnot mieszkaniowych.
Sàdz´, ˝e ta wiadomoÊç jest du˝ym prezentem
bo˝onarodzeniowym dla wszystkich mieszkaƒców
osiedla Plac Wojska Polskiego – mamy dzia∏ki,
a z osiedla nie zrobiono „sajgonu”, jak zwyk∏em
przedstawiaç swój stosunek przy omawianiu innych wariantów Planu.
DziÊ jest ju˝ na pewno czas, abym w Paƒstwa i w∏asnym imieniu z∏o˝y∏ s∏owa serdecznego podzi´kowania
pracownikom Urz´du m.st. Warszawy i Urz´du Dzielnicy, którzy majà swój wielki wk∏ad w uchwalenie obecnego kszta∏tu tak „zbo˝nego” dzie∏a, jakim jest MPZP.
Dzi´kujemy Panu Wiceprezydentowi m.st. Warszawy Jackowi Wojciechowiczowi, Dyrektorowi
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Panu Markowi Mikosowi, Pani Ewie Podhorskiej z Delegatury Biura Architektury i Planowania Miejscowego, oczywiÊcie Panu Burmistrzowi Edwardowi
K∏osowi, Paƒstwu Radnym tej i poprzednich dwóch
kadencji, a tak˝e wszystkim tym, których nie sposób wymieniç, a bardzo nam pomogli. Dzi´kuj´!
Korzystajàc z tego, ˝e jestem przy g∏osie, sk∏adam
Paƒstwu serdeczne ˝yczenia z okazji Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia, wszelkiej pomyÊlnoÊci oraz szcz´Êliwego
Nowego 2016 Roku.
dr Stefan S∏owikowski
Wiceprzewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a
* MPZP lub Plan – to Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Informacje pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub u naszego przedstawiciela handlowego: Bo˝ena Dole˝a∏,
tel. 607-306-979, reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Pomieszczenia dla NGO
Organizacje pozarzàdowe dzia∏ajàce
na terenie dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy majà swoje pomieszczenie!
Dzia∏ania podj´te z inicjatywy Zarzàdu
Dzielnicy Weso∏a majàce na celu stworzenie w dzielnicy warunków do funkcjonowania NGO poprzez utworzenie miejsca spotkaƒ i pracy administracyjnej organizacji pozarzàdowych dzia∏ajàcych
na terenie dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy zaowocowa∏y przygotowaniem
pomieszczenia w hali sportowej przy
Gimnazjum nr 119 na ww. potrzeby.
W pomieszczeniu tym zainstalowano rolety na
oknach od strony hali sportowej, zakupiono szafki zamykane na kluczyk w liczbie odpowiadajà-

cej zg∏oszonym organizacjom (sà ju˝ zamontowane), zakupiono Êcianki dzia∏owe na kó∏kach
do podzia∏u pomieszczenia na boksy, ustawiono
8 stolików i krzese∏ka.

Korzystajàcym z pomieszczenia umo˝liwiono
tak˝e bezp∏atny dost´p do Internetu.
Stworzono tak˝e regulamin korzystania z pomieszczenia w hali sportowej przy Gimnazjum
nr 119 przez organizacje pozarzàdowe.
Ch´ç korzystania z boksów zadeklarowa∏y nast´pujàce organizacje: KS WESO¸A, Stowarzyszenie Sàsiedzi dla Weso∏ej, Ko∏o PTTK, ZHR,
Stowarzyszenie Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddzia∏ nr 2 w Warszawie, M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy (MRD).
Osoby wskazane do kontaktów w sprawie pomieszczenia: Pani Renata Tyszkiewicz – kierownik
hali sportowej i Pani Katarzyna Zakrzewska – zast´pca kierownika hali sportowej (tel. 22 773 29 87,
e-mail: halasportowa@gimnazjum119.waw.pl).
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Âwi´ty Hubert zamieszka∏ w Weso∏ej
Dnia 18 listopada 2015 roku o godzinie 18.00
w koÊciele Êw. Jana Paw∏a II na placu Wojska
Polskiego w Weso∏ej odby∏a si´ uroczystoÊç poÊwi´cenia figury Êw. Huberta i kapliczki, do której zosta∏a wstawiona. Fundatorami by∏y 2 rodziny z parafii wojskowej.
Na uroczystoÊç przybyli zaproszeni goÊcie: oficerowie Wojska Polskiego, burmistrz dzielnicy,
poczty sztandarowe Wojskowego Ko∏a ¸owieckiego nr 181 w Weso∏ej i NadÊwidrzaƒskiego Ko∏a ¸owieckiego nr 227 w Rudzie, leÊnicy, przedstawiciele Banku Spó∏dzielczego w Piasecznie,
myÊliwi, proboszczowie i ksi´˝a zaprzyjaênionych
parafii. O opraw´ muzycznà zadba∏o trzech m∏odych tr´baczy z zespo∏u Marzenia Dubaju.
Po krótkiej przemowie proboszcza, ks. p∏k.
Bogdana Radziszewskiego, odby∏a si´ ceremo-

nia poÊwi´cenia figury Êw. Huberta, której dokona∏ Biskup Polowy Wojska Polskiego genera∏ brygady Józef Guzdek. Przytoczy∏ s∏owa modlitwy:
„Âwi´ty Hubercie, patronie myÊliwych i leÊników, polecam si´ w szczególny sposób Twojej
opiece i prosz´, abyÊ swoim wstawiennictwem
przed Bogiem wspiera∏ mnie we wszystkich potrzebach. Wyjednaj mi ∏ask´ naÊladowania Twoich
cnót. Kieruj moim umys∏em, prowadê moje oczy
i r´ce, abym wype∏nia∏ swoje zadania zgodnie
z prawem Stwórcy. Strze˝ mnie od z∏ych przygód
i doprowadê do zbawienia wiecznego. Amen”.
Biskup polowy odznaczy∏ rodziny fundatorów
medalem b∏ogos∏awionego ksi´dza Jerzego Popie∏uszki. Po tej ceremonii wszyscy zaproszeni
goÊcie orszakiem przeszli do kapliczki, do której
wstawiono figur´ Êw. Huberta.

Ze wzgl´du na brzydkà pogod´, padajàcy
deszcz i silny wiatr przemowy poszczególnych
osób odby∏y si´ w Klubie KoÊciuszkowca, gdzie
zaproszeni goÊcie udali si´ na uroczystà kolacj´.
Bo˝ena Dole˝a∏
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Dru˝ynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkó∏
w Szachach w rekordowej obsadzie
W sobot´ 21 listopada 2015 r. w hali sportowej przy Gimnazjum nr 119 odby∏y si´ rozgrywki Dru˝ynowych Mistrzostw Mazowsza Szkó∏
Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Szachach Szybkich. W turnieju zagra∏a rekordowa liczba zawodników, ponad pó∏
tysiàca szachistów walczy∏o o tytu∏ mistrza Mazowsza. Dzielnica Weso∏a ju˝ po raz piàty mia∏a zaszczyt byç gospodarzem tak presti˝owej
imprezy szachowej.
Patronat nad turniejem objà∏ Burmistrz
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Organizatorami rozgrywek byli Mazowiecki Zwiàzek Szachowy oraz Uczniowski Klub Sportowy „Gambit” - Weso∏a. Dru˝ynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkó∏ w Szachach Szybkich 2015 otworzyli:

Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a Marian
Mahor, Prezes Mazowieckiego Zwiàzku Szachowego Ryszard Królikowski, cz∏onek zarzàdu
Mazowieckiego Zwiàzku Szachowego Dariusz
Ró˝ycki oraz Wicedyrektor Gimnazjum nr 119
Danuta Krzy˝anowska.
Dzielnic´ Weso∏a reprezentowa∏o 9 dru˝yn
szkó∏ podstawowych oraz dwie dru˝yny Gimnazjum nr 119 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego.
Najwy˝szy wynik, 8 miejsce wÊród 92 dru˝yn
szkó∏ podstawowych, wywalczy∏a pierwsza dru˝yna SP 353 im. Wielkich Odkrywców w sk∏adzie:
Magdalena Haraziƒska, Bernard Grudziƒski,
Oliwier Zgierski, Zofia ¸aszczuk. Wysokie wyniki uzyska∏a tak˝e Dwuj´zyczna Szko∏a Podstawowa nr 1 z Weso∏ej, którà reprezentowa∏y trzy dru˝yny. Pierwsza dru˝yna
w sk∏adzie: Marek Kycia, Micha∏ Krasowski,
Patryk Buliƒski, Wiktoria Krasowska zaj´∏a
10 miejsce. Równie˝
wysoko, na 23 miejscu,
uplasowa∏a si´ pierwsza
dru˝yna Szko∏y Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich w sk∏adzie:
Karol Czajka, Grzegorz

Kordula, Marcin Lusawa, Zuzanna Kordula,
Krzysztof Mazurek.
WÊród szkó∏ gimnazjalnych wysoki wynik,
9 miejsce, zaj´∏a pierwsza dru˝yna Gimnazjum
nr 119 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w sk∏adzie: Przemys∏aw Laszczak, Mariusz Woênica,
Patryk Bartold, Zuzanna ¸aszczuk. Wszystkim
dru˝ynom gratulujemy osiàgni´tych wyników
i wspania∏ej rywalizacji.
W imieniu organizatorów turnieju dzi´kujemy
sponsorom, którzy rokrocznie wspierajà tak
wspania∏e przedsi´wzi´cie w naszej dzielnicy:
firmie Cukiernie-Piekarnie „Putka” oraz sklepowi
„Groszek” przy ulicy Jana Paw∏a II.
Szczegó∏owe wyniki zawodów mo˝na znaleêç
na stronie www.chessarbiter.com.
Projekt wspó∏finansowany przez Dzielnic´
Weso∏a m.st. Warszawy.
Teresa Osypiuk

Weso∏e Biegi Górskie i zawody
na orientacj´ „WesolinO”
Minionej zimy na starcie Weso∏ych Biegów
Górskich i zawodów na orientacj´ „WesolinO”
stan´∏o ∏àcznie blisko 230 osób. Jak b´dzie tym
razem? Przekonamy si´, ale organizatorzy – czyli Team 360 Stopni – majà nadziej´, ˝e tym razem amatorów biegów prze∏ajowych i Êcigania
z mapà b´dzie jeszcze wi´cej.
Kiedy ruszamy? Od stycznia. Obydwa cykle –
rozgrywane równolegle – b´dà obejmowa∏y
szeÊç imprez:
■ 9 stycznia
■ 16 stycznia
■ 13 lutego
■ 5 marca
■ 12 marca
■ 26 marca (bieg fina∏owy).

Zarówno w biegach górskich,
jak i zawodach na orientacj´
udzia∏ wziàç mo˝e w∏aÊciwie ka˝dy – bez wzgl´du na wiek czy
wytrenowanie. W prze∏ajach
mo˝na Êcigaç si´ na dystansie 2,
6 i 10 km; w zawodach na orientacj´ przygotowywane sà dwie
trasy dla poczàtkujàcych. Jedna
– dla najm∏odszych dzieci – na terenie bazy zawodów, czyli SP 173 w Starej Mi∏oÊnie. Druga – dla
nieco wi´kszych amatorów nawigacji – w pobliskim lesie. Tak˝e bardziej doÊwiadczeni „orientaliÊci” b´dà mieli okazj´ wykazaç si´ na d∏u˝szej (do
8 km) i bardziej wymagajàcej nawigacyjnie trasie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich ch´tnych!

Informacje o zawodach mo˝na znaleêç na
stronach tych imprez:
■ WBG: www.wbgz_2016.team360.pl/,
■ WesolinO: www.wesolino_2016.team360.pl/.
Team 360 Stopni
fot. Tomasz Mikulski
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Z pasjà, ale i z uprawnieniami
O NAS
Drodzy Rodzice, M∏odzie˝y i Uczestnicy zaj´ç,
Od 2 stycznia 2012 roku dzia∏aliÊmy jako UKS MG-SPORTS,
a po zmianie nazwy UKS MORS. Niestety, struktura, która
przynosi∏a ogromne sukcesy, zosta∏a rozwiàzana. Chcàc
kontynuowaç naszà spo∏ecznà prac´, zmieniliÊmy nazw´
i cele statutowe. Dzia∏amy dalej, jako zwyczajny klub
sportowy w ramach Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej Oddzia∏ w Warszawie. Posiadamy w∏asnà osobowoÊç
prawnà wynikajàcà z wpisu do KRS – nr 0000553845.
OtrzymaliÊmy Licencj´ nr 093/14 Polskiego Zwiàzku
P∏ywackiego upowa˝niajàcà do uczestnictwa w sporcie
kwalifikowanym w dyscyplinie p∏ywanie. Naszà siedzibà
jest Szko∏a Podstawowa nr 174 w Warszawie-Weso∏ej.
Obecnie mamy 200 cz∏onków uczestniczàcych w zaj´ciach, 30 ratowników wodnych oraz 10 kwalifikowanych
instruktorów zawodowych. Ubolewamy nad faktem,
˝e w niektórych klubach sportowych i podmiotach gospodarczych zajmujàcych si´ szkolnictwem spotkaliÊmy
osoby zajmujàce si´ nauczaniem, a nie posiadajàce
kwalifikacji zawodowych, umiej´tnoÊci i doÊwiadczenia.
Wszystko to jest spowodowane uwolnieniem zawodów
w sportach kwalifikowanych. My zapewniamy kadr´
szkoleniowà z wieloletnim doÊwiadczeniem, która ma
uprawnienia pedagogiczne i instruktorskie – co jesteÊmy
w stanie zawsze udokumentowaç, okazujàc wszelkie
zaÊwiadczenia – jak i umiej´tnoÊci zawodowe.
Nasze zaanga˝owanie spotyka∏o si´ zawsze z ogromnà
˝yczliwoÊcià i wdzi´cznoÊcià odbiorców (szczególnie dzieci, m∏odzie˝y, osób starszych). Dane nam by∏o tak˝e doÊwiadczaç smaku sukcesów. Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej wielokrotnie wygrywa∏o konkursy na poziomie
gminy, województwa czy kraju. Otrzymywa∏o dofinansowanie do kilkudziesi´ciu projektów. NauczyliÊmy si´, jak
pracowaç, by realizowaç marzenia – i to nie tylko w∏asne.
SZKO¸A P¸YWANIA
Nasze cele i plany treningowe sà d∏ugoterminowe
i perspektywiczne. Zale˝y nam na ciàg∏ym rozwoju,
bezustannych szkoleniach, z których p∏ynie wiedza,
umiej´tnoÊci, poczucie bezpieczeƒstwa i szansa na
osiàgni´cie ciekawego zawodu w przysz∏oÊci. Szkolenia zaczynamy od nauki p∏ywania ju˝ od najm∏odszych
lat. Kolejnym etapem jest doskonalenie technik p∏ywackich z elementami ratownictwa. W ten sposób uczymy
poprawnych stylów p∏ywackich, jednoczeÊnie uÊwiadamiajàc podstawy bezpieczeƒstwa nad wodà, jak równie˝ zasady pierwszej pomocy i odpowiedniego zachowania w sytuacji bezpoÊredniego zagro˝enia. Uczestnicy wykazujàcy wi´ksze predyspozycje do p∏ywania
majà mo˝liwoÊç trenowania w sekcji p∏ywackiej i star-

towania w licznych zawodach rangi
krajowej. Najliczniej reprezentowane
roczniki trenujàce z nami to dzieci
urodzone w latach 2008–2000. OczywiÊcie prowadzimy równie˝ zaj´cia dla
m∏odszych i starszych uczestników.
Nasz g∏ówny obiekt szkoleniowy to
basen na Akademii Obrony Narodowej
Warszawa-Rembertów. Dodatkowo prowadzimy zaj´cia szkolne na basenie w Aquaparku Wesolandia Warszawa-Weso∏a, ale w tym obiekcie mamy ograniczonà dost´pnoÊç, wi´c szukamy dodatkowych
miejsc na rozwijanie swoich pasji. Ponadto prowadzimy wspó∏prac´ mi´dzy miastami i mamy równie˝ blok
treningowy na basenie MOSiR Miƒsk Mazowiecki.
Prezentujemy dwóch najlepszych zawodników z rocznika 2007, którzy w tym roku szkolnym zdobyli szereg
medali w kolejnych edycjach ogólnopolskich okr´gowych
zawodów p∏ywackich: „Od M∏odzika do Olimpijczyka”
oraz „Pierwszy Krok P∏ywacki”. Zawody organizowane sà
w Warszawie. Szczegó∏owe wyniki zamieszczone sà na
stronach: www.megatiming.pl i www.wmozp.pl.
Zawodnicy:

Jan Wojewódzki

Zosia Taraszkiewicz

RATOWNICTWO WODNE
Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej (RWR) otrzyma∏o zgod´ Ministra Spraw Wewn´trznych (decyzja nr
DRiOL-NRGW-0272-11/2012, z dnia 17 paêdziernika
2012 r.) i jest pe∏noprawnym podmiotem do wykonywania ratownictwa wodnego, który zamierza budowaç
najlepszà mo˝liwà jakoÊç Êwiadczonych us∏ug.
A wszystko to dla dobra ratowników i ca∏ego spo∏eczeƒstwa. Stanowimy struktur´ ca∏kowicie odr´bnà od Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem ciekawego zawodu, ca∏o˝yciowych umiej´tnoÊci i po˝ytecznej wiedzy na szkolenie z zakresu ratownictwa
wodnego. Najlepsi wyk∏adowcy, nowoczesny sprz´t, interaktywne metody prowadzonych zaj´ç, ciekawe znajomoÊci
– to tylko cz´Êç niezapomnianej przygody, jakà prze˝ywajà na szkoleniach nasi
kursanci. Zwieƒczeniem procesu szkoleniowego jest otrzymanie zaÊwiadczenia zgodnego z za∏àcznikiem nr 1 do Rozporzàdzenia
MSW w sprawie szkoleƒ w ratownictwie wodnym,
uprawniajàcego do samodzielnej pracy na wszystkich
rodzajach akwenów (kàpieliskach, p∏ywalniach, miejscach
wykorzystywanych do kàpieli i innych obiektach). Dla
ch´tnych realizujemy tak˝e szkolenia w zakresie:
■ Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (KPP),
■ Instruktor p∏ywania,
■ Instruktor ratownictwa,
■ Patenty: stermotorzysta, nurkowanie,
■ Specjalizacje: ratownictwo na wodach szybko p∏ynàcych i ratownictwo lodowe,
■ Ratownictwo taktyczne, a w tym: p∏ywanie, sztuki
walki, strzelanie sportowe i crossfit,
■ Obserwacja w ratownictwie wodnym.
OczywiÊcie to nie koniec wielkiej przygody z p∏ywaniem,
a w rzeczywistoÊci to dopiero poczàtek. Zdobywajàcym
kwalifikacje zawodowe sugerujemy wspó∏prac´ z RWR
w zakresie swoich uprawnieƒ. Wyszkoleni przez RWR
ratownicy uzyskujà bardzo dobre opinie u pracodawców.
JakoÊç naszych us∏ug szkoleniowych od poczàtku istnienia
organizacji by∏a dla w∏adz RWR priorytetem, dlatego dokument z naszym logo jest dla wielu zarzàdzajàcych obiektami wodnymi najlepszà gwarancjà podczas rekrutacji kadry. Jest to bardzo pi´kna i rozwojowa perspektywa ˝ycia.
Istnieje du˝e prawdopodobieƒstwo niezw∏ocznego zatrudnienia, po uzyskaniu pe∏nych kwalifikacji. Nasz pociàg jest
d∏ugi i ma wiele wagonów, wi´c zapraszamy serdecznie
do wspólnej podró˝y. Miejsca starczy dla ka˝dego.
Szczegó∏owe informacje na temat naszych szkoleƒ
zamieszczone sà na stronach: www.rwr.warszawa.pl
i www.rwr.pl.
˚yczymy Paƒstwu zdrowych,
weso∏ych, pogodnych i spokojnych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia!

Z ratowniczym pozdrowieniem,
Prezes RWR Warszawa, Micha∏ Guzik

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Âwi´ta – zrób to w tym roku naprawd´

Na Wigili´

Wszyscy ˝yczymy sobie spokojnych Êwiàt, pe∏nych rodzinnej mi∏oÊci, ale te˝ wszyscy wiemy, ˝e to
sztampowe, wyÊwiechtane formu∏ki – po prostu tego si´ zwykle ˝yczy oprócz zdrowia i szcz´Êcia na Bo˝e Narodzenie. A jakby tak w te Êwi´ta spróbowaç czegoÊ, co sprawi, ˝e naprawd´ takie b´dà? I zobaczyç, jakie to przyjemne, i z du˝o wi´kszym przekonaniem ˝yczyç tego wszystkim za rok? Jak to zrobiç?
Krok 1 – Wy∏àcz telewizor. Niech wieczerza
wigilijna b´dzie DLA WAS. Nie zagadana przez
reklamy i nie wype∏niona co roku tymi samymi
filmami familijnymi. Wolisz patrzeç na pi´kne ˝ycie rodzinne w ckliwym amerykaƒskim filmie, czy
sam je tworzyç na ˝ywo, w∏aÊnie teraz, w∏aÊnie
w te Êwi´ta? Zdziwisz si´, ile czasu dla bliskich Ci
przyb´dzie, jeÊli przez wszystkie dni Êwiàt telewizor b´dzie wy∏àczony.
Krok 2 – PoÊpiewajcie razem kol´dy. Zastanawia mnie, dlaczego tak ma∏o rodzin to robi. Kr´pujecie si´ Êpiewaç przy sobie? Prze∏amcie ten opór!
Nawet jeÊli nie czujecie si´ mocni w muzyce, Êpiewajcie Êmia∏o i radoÊnie – kol´dy po to sà, a troch´ ewentualnego fa∏szowania nikomu jeszcze nie
zaszkodzi∏o :-). Nie tylko poczujecie mocniej atmosfer´ Êwiàt, wspólne Êpiewanie zbli˝a ludzi.

WARTO ZOBACZYå

Krok 3 – Facebook nie istnieje. Nie loguj si´
tam przez te par´ dni. A mo˝e wyciàgnij z gniazdka kabel od Internetu? Na co dzieƒ tak zanurzony
w wirtualnej rzeczywistoÊci, od Êwi´ta pozwól
sobie odciàç si´ od niej ca∏kowicie. To w niewirtualnej dziejà si´ cuda i nie mam tu na myÊli rozmowy z Twoim psem czy kotem o pó∏nocy. Uprzytomnij sobie, ˝e fizyczne przebywanie w tym samym pokoju nie jest byciem razem. Popatrz w te
Êwi´ta w oczy osób, z którymi je sp´dzasz, a nie

Jedyny to wieczór, gdy cichajà wiatry,
Êniegiem hojnie sypie od morza po Tatry.
Dooko∏a bia∏o – wirujà iskierki – strojà
srebrnà drog´ do samej stajenki,
która Narodziny objawi niebawem
i rozjaÊni serca najwspanialszym Darem.

w ekran smartfona, który niepostrze˝enie zaczà∏
Ci towarzyszyç na wszystkich spotkaniach. I zobacz, jak to odmieni Twoje Bo˝e Narodzenie.
Krok 4 – Rozmowa. OczywiÊcie, wszyscy rozmawiamy podczas wieczerzy wigilijnej. Ale czy zwróci∏eÊ kiedyÊ uwag´ na to jak i o czym? Te rozmowy
sà takie zwyczajne, tematy doÊç przypadkowe,
a czasem rozmowa jakoÊ si´ nie klei. Albo odwrotnie – tematów jest mnóstwo, du˝o osób mówi, tyle ˝e... ma∏o kto s∏ucha. Zrób w tym roku eksperyment. Poruszaj tematy na co dzieƒ nieporuszane.
OczywiÊcie nic ze spraw trudnych, to nie czas i nie
miejsce na to. Ale zadaj bliskim jakieÊ pytanie, które ich zaskoczy. Opowiedz coÊ, co zaciekawi s∏uchaczy, coÊ spoza rzeczy, które zwykle mo˝na od
Ciebie us∏yszeç. Z ciekawych tematów rodzà si´
ciekawe wymiany poglàdów, twórcze przemyÊlenia – jest interesujàco! A kiedy oni mówià – s∏uchaj
tak, jak ka˝dy chcia∏by byç s∏uchany: z g∏´bokim
patrzeniem w oczy, pe∏nym skupieniem na mówiàcej osobie i zaciekawieniem treÊcià jej s∏ów.
Nawet jeÊli powy˝sze propozycje wydajà Ci
si´ ma∏o odkrywcze, zach´cam do spróbowania.
Nie obiecywa∏am, ˝e odkryj´ przed Tobà coÊ nowego :-). MyÊl´ tylko, ˝e czasem uznajemy coÊ za
oczywistoÊç, ale nigdy nie spróbowaliÊmy, jak to
dzia∏a w praktyce. A kiedy spróbujemy, z niema-

XV Mi´dzynarodowy Festiwal Filmowy
„Watch Docs. Prawa cz∏owieka w filmie”
Warszawa, 4 grudnia – 10 grudnia 2015
WATCH DOCS to festiwal, na którym co roku mo˝na obejrzeç kilkadziesiàt premierowych pokazów i uczestniczyç w kilkunastu spotkaniach ze Êwiatowej s∏awy dokumentalistami.

Festiwal WATCH DOCS powsta∏
w 2001 roku jako program polskiej organizacji pozarzàdowej – Helsiƒskiej Fundacji Praw Cz∏owieka. Wspó∏organizatorami
festiwalu od poczàtku jego istnienia sà
Centrum Sztuki Wspó∏czesnej Zamek
Ujazdowski w Warszawie – pierwszy i naj-

Raz w roku przybywa ten wieczór szczególny,
zdobiony ciep∏em bliskich i wieczerzà wspólny,
gdzie s∏ychaç radoÊç dzieci i stare kol´dy
– zabiegaç przez rok grzecznie o Êwi´tego wzgl´dy,
by w dzieƒ uroczysty – Wigilijà zwany
– sam biskup Miko∏aj przezeƒ przywo∏any,
dobrocià i mi∏oÊcià nasze domy darzy∏,
by ka˝dy, wÊród swoich, w szcz´Êciu si´ rozmarzy∏.
Wszystkie prawa zastrze˝one.
Copyright by Tomasz Witkowski.
www.tomaszwitkowskipoezja.pl

∏ym zaskoczeniem zauwa˝amy, ˝e wiedzieç, jak
coÊ powinno zadzia∏aç, i doÊwiadczyç tego dzia∏ania to dwie zupe∏nie ró˝ne sprawy, a to drugie
jest znacznie fajniejsze ni˝ przypuszczaliÊmy :-).
˚ycz´ wszystkim pi´knych Êwiàt, wype∏nionych ma∏ymi cudami mi∏oÊci!
Hanna Kowalska
wi´kszy interdyscyplinarny oÊrodek kultury i sztuki w Polsce i Europie Wschodniej
oraz Spo∏eczny Instytut Filmowy – organizacja specjalizujàca si´ w promocji zaanga˝owanego spo∏ecznie
filmu dokumentalnego.
Wst´p wolny.
Szczegó∏owe informacje:
http://www.watchdocs.pl.
Maria Surawska

REKL AMA

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY

KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

SPRAWY SÑDOWE :

dr Maria Dawyniak

●

CYWILNE (SPADKI, ZASIEDZENIA, NIERUCHOMOÂCI)

Stomatolog Ogólny

●

RODZINNE , ROZWODY

dr n. med. Maciej Nowak

●

ADMINISTRACYJNE

&

Periodontolog

tel.

662 822 340

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

Wesoła-Zielona, ul. Brata Alberta róg ul. Warszawskiej
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Witajcie
wÊród
nas

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

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

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

Zuzanna Kamila Woldan

Sebastian Jaczewski

Urodzi∏a si´ 20 lutego 2015 r.

Urodzi∏ si´ 23 marca 2015 r.
Waga 3730 g, wzrost 56 cm.

Âwiàteczny konkurs „WiadomoÊci Sàsiedzkich”!
„Tequila z Cortazarem” to wywiad rzeka z polskim marszandem sztuki Markiem Kellerem mieszkajàcym w Pary˝u, Mexico City i Warszawie. Ksià˝ka to zbiór anegdot o przyjacio∏ach Kellera, ˝yjàcych i nie˝yjàcych ju˝. M.in. Cortazarze,
Marquezie, Octavio Pazie, Fuentesie, Carlosie Slimie, najbogatszym cz∏owieku Êwiata, a z polskich artystów: Krystynie
Mazurównie, Gerardzie Wilku, Krystynie Jandzie, Jerzym
Po∏omskim, Violetcie Villas... Uzupe∏niajà jà niezwyk∏e, archiwalne zdj´cia i nigdy niepublikowane listy Andrzejewskiego do Kellera i Kellera do Andrzejewskiego.
Dla Czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich” mamy
Êwiàteczny konkurs, w którym wygraç mo˝na ksià˝k´ pt.
„Tequila z Cortazarem”. Aby zdobyç lektur´ na Êwi´ta
wystarczy napisaç krótkà rymowank´ zawierajàcà s∏owa:
sàsiedzi, Êwi´ta i uÊmiech.
Lektur´ wygrajà trzy osoby, które wed∏ug zespo∏u redakcyjnego napiszà najlepszy wierszyk. Zg∏oszenia nale˝y przesy∏aç mailem na adres: info@wiadomoscisasiedzkie.pl lub
pocztà tradycyjnà na adres redakcji: ul. Zwyci´zców 20 lok. 2, 03-938 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Êwiàteczny WiadomoÊci Sàsiedzkie” do 20 grudnia br.
Redakcja
REKL AMA

Kàcik bibliofila
Tak czy inaczej...
John Cleese
Na pewno sà Paƒstwu znane takie kultowe filmy, jak: Monty Python i Âwi´ty
Graal oraz ˚ywot Briana. Wspó∏twórcà ich,
a tak˝e serialu Hotel Zacisze jest autor tej
znakomitej autobiografii John Cleese. Mo˝na si´ zastanawiaç, którym talentem Cleese
zosta∏ obdarowany najbardziej: aktorskim,
talentem do pisania scenariuszy czy pisarskim. Na pewno komediowym, o czym
mogliÊmy si´ ju˝ przekonaç oglàdajàc go
w s∏ynnym Latajàcym Cyrku Monty Pythona. Biografia, którà sam napisa∏, to bardzo
szczera opowieÊç o jego dzieciƒstwie, trudnych relacjach z matkà, a potem z kobietami, o biznesie rozrywkowym i o rozÊmieszaniu ludzi. Ksià˝ka poza tym uÊwiadamia
nam, ˝e jej autor ma niesamowity dystans
do samego siebie. Goràco polecam!
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Patterson J. – Alex Cross musi zginàç
2. Koch H. – Dom letni z basenem
3. Sabahattin A. – Madonna w futrze
4. Staveley B. – Miecze cesarza (T. 1)
i Boski ogieƒ (T. 2)
5. Silva D. – Wielki skok
6. Kane B. – Srebrny orze∏
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Stanecka Z. – Basia i pi∏ka no˝na
2. Wid∏ak W. – Król Gromoryk i jajko na
mi´kko
3. Parthoens L. – Sa∏atka ze Smerfów
4. Schneider L. – Zuzi rusza si´ zàb
Literatura popularnonaukowa:
1. Cleese J. – Tak czy inaczej...
2. Górny G. – Armenia: Mi´dzy rajem
a piek∏em
Iza Zych

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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– czyli grudzieƒ w OÊrodku Kultury w Weso∏ej
Najcz´Êciej w zimie wi´kszoÊç z nas walczy z rozleniwieniem.
Trudno si´ dziwiç – niskie ciÊnienie, krótkie dni i d∏ugie
wieczory, a do tego zale˝nie od pogody deszcz lub Ênieg.
Nic tylko siedzieç w domu... ale my mamy lepszà propozycj´!
Grudzieƒ najlepiej sp´dziç w przyjaznej i ciep∏ej atmosferze
OÊrodka Kultury w Weso∏ej oraz jego filii na Pogodnej.
W tym miesiàcu tematem wi´kszoÊci atrakcji
sà oczywiÊcie Âwi´ta. W naszym oÊrodku pojawià si´ anio∏y, nie zabraknie Êwiàtecznej muzyki
i oczywiÊcie odwiedzi nas sam Âwi´ty Miko∏aj.
A jeÊli nie masz jeszcze prezentu pod choink´ dla
swoich bliskich – znajdziesz go u nas!

Weso∏e Âwi´ta
Mo˝na z czystym sumieniem powiedzieç, ˝e Âwi´ta w OÊrodku trwajà przez ca∏y grudzieƒ. Zaczynamy
hucznym „Balem ze Âwi´tym Miko∏ajem” 6 grudnia.
Zapraszamy do wspólnej zabawy z muzykà i taƒcem
od godziny 16.00. Pojawi si´ tak˝e goÊç specjalny
– Ba∏wanek Kuleczka. Impreza ma ograniczonà liczb´ miejsc, tak wi´c ch´tni do zapisania dzieci rodzice powinni si´ z nami skontaktowaç wczeÊniej – najlepiej telefonicznie lub poprzez e-mail.
Tego samego dnia w naszej filii ODT „Pogodna” wystàpi Teatr Dwuj´zycznej Szko∏y Podsta-
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wowej SMART SCHOOL „Teatr na Zakr´cie” i zaprezentuje coÊ wyjàtkowego – musical na podstawie jednej z najs∏ynniejszych baÊni H. Ch. Andersena: „Dziewczynka z zapa∏kami”. Dwunastu
m∏odych aktorów wprowadzi nas w Êwiàteczny
i magiczny Êwiat od godziny 16.00.
W kolejnym tygodniu, 12 grudnia, d∏ugo oczekiwany wyst´p teatru muzycznego Niebieskie Migda∏y. Odwiedzà nas ze specjalnym programem „Piosenki pod choink´”, rozpocznà o godzinie 19.00.

Znajdê najpi´kniejszy prezent
Je˝eli jeszcze nie masz pomys∏u, czym obdarowaç bliskich na Gwiazdk´, mamy dla Ciebie dobrà
wiadomoÊç. 13 grudnia w filii ODT „Pogodna”
zbiorà si´ rzemieÊlnicy i ruszy Âwiàteczny Kiermasz. Spodziewamy si´ prezentów najró˝niejszych – zarówno tych wyszywanych, wydzierganych, wyrzeêbionych, jak i wypalonych czy namalowanych. Jedno jest
pewne – w ˝adnym
sklepie nie znajdziesz
nic tak oryginalnego
jak na naszym kiermaszu. Mamy te˝ coÊ
specjalnego dla dzieci,
których rodzice b´dà
zaj´ci przebieraniem
w cudownoÊciach.
O godzinie 16.00 zaprezentuje si´ u nas
teatr Studia Artystycznego Arlekin, który
przygotowa∏ sztuk´
pod tytu∏em „Âwiàteczne marzenia”.

Sekretne moce, czary i fanfary
Nie wszystkie atrakcje w tym miesiàcu dotyczyç
b´dà Âwiàt i w szaleƒstwie goràczki przedwigilijnej warto o nich pami´taç. 5 grudnia w OÊrodku
Kultury przy ulicy Starzyƒskiego o godzinie 10.00
ruszà warsztaty „Mikroobrazy warszawskie”. Majà one pozwoliç warszawiakom pokazaç, jak widzà swoje miasto. Poka˝à to technikà kola˝u, którà najpierw poznajà podczas miniwyk∏adu. Prace,
które powstanà tego dnia, zostanà zaprezentowane na wystawie, a oprócz tego ozdobià seri´
pocztówek. Zaj´cia sà bezp∏atne, ale ze wzgl´du
na ograniczonà liczb´ miejsc obowiàzujà zapisy.
Jak co miesiàc, i tym razem nie mo˝e u nas zabraknàç koncertu z cyklu „Filharmonia dla dzieci”.
W grudniu muzycy zabiorà nas w podró˝ na królewskie dwory i opowiedzà o historii blaszanych
instrumentów d´tych. Koncerty w piàtek
11 grudnia: o godzinie 10.50 w filii „Pogodna”,
a godzin´ póêniej w siedzibie przy Starzyƒskiego.
Co miesiàc zapraszamy do OÊrodka ciekawych
ludzi, by móc pos∏uchaç ich opowieÊci i czegoÊ
si´ od nich dowiedzieç. Tym razem odwiedzi nas
Izabela Antosiewicz, która na co dzieƒ zajmuje
si´ doradztwem i rozwojem osobistym. Na spotkanie z nià zapraszamy przede wszystkim rodziców, bo jego temat to odpowiedê na pytanie
„Jakà moc ma Twoje dziecko?”. Prowadzàca spotkanie opowie o tym, jak odnaleêç i rozwijaç talenty swoich dzieci oraz jak samemu byç dla nich
êród∏em inspiracji i dobrym wzorem.
Na koniec mamy jeszcze propozycj´ dla mi∏oÊników fotografii. W grudniu otwieramy nowà
wystaw´ poÊwi´conà w∏aÊnie tej ga∏´zi sztuki.
Zuzanna Olczak-Drosio przed d∏ugi czas fotografowa∏a warszawskie kapliczki, zwiedzajàc miejskie
zau∏ki i podwórka. Wraz z nià swoje prace zaprezentuje Marta Sokó∏, rzeêbiarka specjalizujàca si´
w drewnianych anio∏ach. Na wernisa˝ serdecznie
zapraszamy 19 grudnia o godzinie 19.00.
Na wszystkie wydarzenia w naszym OÊrodku
oraz filii „Pogodna” wst´p jest bezp∏atny!
Szczegó∏y znajdziecie na stronie internetowej
www.domkulturywesola.net oraz na naszych
Facebookowych fanpage'ach:
www.facebook.com/okwesola
www.facebook.com/pogodnafilia.
OK Weso∏a
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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
VI ROWEROWY RAJD
ÂLADAMI MARSZA¸KA
To by∏a ju˝ VI edycja Rowerowego Rajdu Niepodleg∏oÊci organizowanego przez Stowarzyszenie Nasza Weso∏a. Biblioteka po raz pierwszy by∏a wspó∏organizatorem tego bardzo ciekawego
sposobu Êwi´towania Niepodleg∏oÊci. W pochmurny i wilgotny sobotni dzieƒ 7 listopada
uczestnicy Rajdu spotkali si´ w Weso∏ej-Zielonej
przy Kamieniu Polskiej Organizacji Wojskowej.
Harcerze 145 Warszawskiej Dru˝yny „Zew” poprowadzili apel i wystawili wart´ honorowà
przed pomnikiem, z∏o˝ono kwiaty i zapalono znicze. Wszyscy zebrani uczestnicy Rajdu uczcili pami´ç poleg∏ych w obronie Ojczyzny minutà ciszy.
Potem wyruszyliÊmy na tras´ Rajdu, która przebiega∏a przez lasy Weso∏ej-Zielonej i Groszówki,
dalej Êcie˝kà rowerowà do siedziby Biblioteki,
w którym to miejscu do∏àczyli kolejni uczestnicy
Rajdu. Liczàca ok. 50–60 osób grupa wyruszy∏a
do pobliskiego Sulejówka, gdzie mieÊci si´ dom

zabytków na Kresach. Przewodnià myÊlà spotkania, zaznaczonà ju˝ we wst´pie prelegenta, by∏y
dwie drogi do odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci: idea pracy organicznej propagowana
przez endecj´ oraz nurt walki zbrojnej, za którym
stali socjaliÊci. Autor podkreÊla∏, ˝e bez wspó∏pracy obydwu nurtów i wykorzystania zmieniajàcej si´ sytuacji geopolitycznej pojawienie si´
II RP na mapach Êwiata nie by∏oby mo˝liwe.

Piotr Sieczkowski swoje wystàpienie wzbogaci∏, prezentujàc cz´Êç swoich prywatnych zbiorów – map i publikacji lat 20. i 30. XX wieku.
Nasz GoÊç zgodzi∏ si´ na udost´pnienie kolekcjonerskich wydawnictw (na miejscu oczywiÊcie)
Czytelnikom Biblioteki. Zapraszamy!

„CESARIA EVORA”
– SPOTKANIE AUTORSKIE
Z EL˚BIETÑ SIERADZI¡SKÑ

Marsza∏ka Pi∏sudskiego „Dworek Milusin”. Tam
zapoznaliÊmy si´ z najistotniejszymi faktami dotyczàcymi ˝ycia Marsza∏ka i jego rodziny. Po powrocie do Weso∏ej na terenie Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej zjedliÊmy upieczonà przy ognisku kie∏bask´ oraz rogale marciƒskie i inne s∏odkoÊci. Tutaj odby∏ si´ konkurs wiedzy o ˝yciu Marsza∏ka
zorganizowany przez Gimnazjum nr 119. Nagrody w konkursie ufundowa∏a Biblioteka. Ostatnim
akcentem Rajdu by∏o wspólne Êpiewanie pieÊni
patriotycznych.
Organizatorzy serdecznie dzi´kujà Partnerom
i Sponsorom:
• 145 Warszawskiej Dru˝ynie Harcerskiej „Zew”
• M∏odzie˝y z Gimnazjum nr 119 w Starej Mi∏oÊnie
• Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej
• Muzeum Józefa Pi∏sudskiego
• Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Weso∏ej
• Cukierni „Babeczki” z Sulejówka-Mi∏osnej.
Wszystkim uczestnikom bardzo dzi´kujemy za
udzia∏ w tym nietypowym Êwi´towaniu Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci! Do zobaczenia za rok!

DROGI DO NIEPODLEG¸OÂCI
„Drogi do Niepodleg∏oÊci” (12 listopada) –
spotkanie z Piotrem Sieczkowskim, nauczycielem
historii w jednym z warszawskich liceów, za∏o˝ycielem Fundacji Mosty zajmujàcej si´ renowacjà
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

GoÊciem spotkania, które odby∏o si´ 19 listopada, by∏a El˝bieta Sieradziƒska, wieloletnia
przyjació∏ka Cesarii. By∏o to niezwyk∏e wydarzenie, poniewa˝ zaprezentowana ksià˝ka nie jest

zwyczajnà biografià – to historia ˝ycia pisana
przez kogoÊ, kogo sama artystka nazywa∏a „siostrà”. Spotkanie poprowadzi∏ dziennikarz Dariusz
Mól. Egzotyczna muzyka i czarujàcy g∏os niezapomnianej Cesarii wprowadzi∏y zgromadzonych
licznie uczestników w klimat spotkania. Spotkania, które by∏o opowieÊcià o ˝yciu niezwyk∏ej kobiety, jakà by∏a Cesaria. By∏a to opowieÊç barwna, ciekawa, przywo∏ujàca wiele wspólnych
chwil, które obydwie kobiety sp´dzi∏y razem. Jednak, co najwa˝niejsze, nie by∏a to relacja o intymnych szczegó∏ach z ˝ycia piosenkarki, bo przecie˝
prawdziwy przyjaciel wie i rozumie, ˝e nie
wszystko jest na sprzeda˝. Cesaria dla El˝biety
Sieradziƒskiej by∏a bardzo wa˝nà i bliskà osobà,
o której zawsze b´dzie pami´taç. Autorka w spo-

sób niezwykle ciep∏y i pe∏en humoru opowiada∏a
o ˝yciu Cesarii, która nigdy nie udawa∏a nikogo
innego, która do koƒca swego ˝ycia pozosta∏a
bosonogà piosenkarkà z Wysp Zielonego Przylàdka, osobà ceniàcà prostot´, przyjaêƒ i prawd´.
Sama El˝bieta Sieradziƒska równie˝ jest osobà
niezwyk∏à – t∏umaczka z j´zyka francuskiego, dyrektor biblioteki publicznej w Miƒsku Mazowieckim, piosenkarka obdarzona ciekawà barwà g∏osu, przyjació∏ka dyskretna i prawdziwa.

WYBORY DO M¸ODZIE˚OWEJ
RADY DZIELNICY WESO¸A!
Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkó∏ ponadgimnazjalnych mieszkajàcych na terenie
dzielnicy Weso∏a do udzia∏u w pracach MRDW.
Zg∏oszenia przyjmujemy do 3 grudnia 2015 r.
Kampani´ wyborczà nale˝y zorganizowaç do
9 grudnia, a wybory ju˝ 10 grudnia. Wszystkie
informacje dotyczàce dzia∏aƒ zwiàzanych z wyborami dost´pne sà w placówkach Biblioteki na
terenie dzielnicy Weso∏a. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania si´ z ordynacjà wyborczà, statutem oraz do pobrania formularza zg∏oszeniowego. Wszystkie dokumenty dost´pne sà
na stronie www.wesola.e-bp.pl oraz na naszym
FB: wydarzenie Wybory do M∏odzie˝owej Rady
Dzielnicy (https://www.facebook.com/events/
1649559048665812/).
Kandydatom ˝yczymy powodzenia!

˚YCZENIA
BO˚ONARODZENIOWE
Dlaczego jest Êwi´to
Bo˝ego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy
si´ w gwiazd´ na niebie?
Dlaczego Êpiewamy kol´dy?
Dlatego, ˝eby si´ nauczyç
mi∏oÊci do Pana Jezusa.
Dlatego, ˝eby podawaç
sobie r´ce. Dlatego, ˝eby
uÊmiechaç si´ do siebie.
Dlatego, ˝eby sobie
przebaczaç.
ks. Jan Twardowski

Radosnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
sp´dzonych w gronie najbli˝szych,
obfitujàcych w uÊmiech, mi∏oÊç
i przebaczenie.
El˝bieta Dani∏owicz
oraz pracownicy Biblioteki w Weso∏ej
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RozÊpiewany „KoÊciuszkowiec”
Wzruszenie, oklaski i nagrody – za nami
fina∏ III Festiwalu PieÊni ˚o∏nierskiej i Patriotycznej „Jak d∏ugo w sercach naszych”. Podczas uroczystego koncertu
w Klubie KoÊciuszkowca wr´czono nagrody i wyró˝nienia, a laureaci po raz kolejny pokazali swój talent.
Koncert poprowadzi∏ Tadeusz Lempkowski –
aktor, instruktor sekcji artystycznych. Przed wyst´pem ka˝dego z nagrodzonych mia∏ dla publicznoÊci ciekawostki o prezentowanych utworach,
a przed koncertem g∏ównej gwiazdy zaprezentowa∏ przygotowany przez siebie wybór poezji. Zanim jednak ruszy∏a cz´Êç artystyczna, koncert
otworzy∏ genera∏ brygady Stanis∏aw Czosnek,
który oprócz gratulacji i kilku ciep∏ych s∏ów odnoÊnie do samej imprezy odniós∏ si´ tak˝e do bie˝àcych wydarzeƒ i poprosi∏ o uczczenie minutà ciszy
ofiar tragedii w Pary˝u z poprzedniego dnia.
Nagrody wr´czali: Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a Marian Mahor, Dyrektor OÊrodka
Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Edward Kalisz oraz genera∏ Stanis∏aw Czosnek.
Ci´˝kà, mosi´˝nà statuetk´ Grand Prix, ufundowanà przez Wojskowe Przedsi´biorstwo Handlowe, wr´czono reprezentantom chóru La Musica
z Domu Kultury ÂródmieÊcie. Pierwsze miejsce
natomiast przypad∏o chórowi Kaprys z Gimnazjum nr 103 w Zespole Szkó∏ nr 114.

W kategorii „soliÊci/duety” pierwsze
miejsce zdoby∏ Piotr Miller z Klubu Kulturalnego „Zacisze” z Ceg∏owa, drugie
przypad∏o Zuzannie Dudek z Pa∏acu
M∏odzie˝y, a na trzeciej pozycji uplasowa∏ si´ Rafa∏ B∏ach, który na przes∏uchanie tydzieƒ wczeÊniej przyjecha∏ a˝
z Radomia. Wyró˝nienie w tej kategorii dosta∏a Justyna Galaszewska.
Zespó∏ M.A.T.

WÊród zespo∏ów pierwsze miejsce zajà∏ M.A.T.
reprezentujàcy Bielaƒskie Centrum Edukacji Kulturalnej. Kolejny by∏ zespó∏ PowiÊle, trzecià pozycj´
zajà∏ Veloce reprezentujàcy Studium Muzyczne im.
Wojciecha Kilara w Weso∏ej. Wyró˝nieniem natomiast mo˝e pochwaliç si´ zespó∏ Mister Fox, gospodarz reprezentujàcy Klub KoÊciuszkowca.
Po wyst´pie nagrodzonych i krótkiej przerwie na
scenie pojawi∏a si´ grupa estradowa Reprezentacyjnego Zespo∏u Artystycznego Wojska Polskiego. Ener-

Chór La Musica

gia ju˝ podczas otwierajàcej ich koncert „Warszawianki” by∏a tak silna, ˝e widzowie wstali z miejsc.
Przez kolejnà godzin´ zespó∏ wykona∏ ponad 20 najbardziej znanych patriotycznych pieÊni i ˝o∏nierskich piosenek. Opuszczajàcy po koncercie klub widzowie ju˝ zapowiadali, ˝e nie przegapià kolejnej
edycji Festiwalu PieÊni ˚o∏nierskiej i Patriotycznej.
Festiwal nie odby∏by si´ bez wsparcia patronów
i sponsorów. Oprócz wsparcia WPH, które ufundowa∏o statuetk´ Grand Prix, niezawodne okaza∏y si´
Piekarnie Cukiernie Putka, które zapewni∏y pocz´stunek dla uczestników przes∏uchaƒ pierwszego
dnia festiwalu, w sobot´ 7 listopada. Napoje dla
nich natomiast zapewni∏ pan Dariusz Stachelek.
Honorowym patronatem Festiwal obj´li: Prezydent
m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek oraz
dowódca genera∏ brygady Stanis∏aw Czosnek.
Dzi´kujemy i zapraszamy na stron´ internetowà
OÊrodka Kultury: www.domkulturywesola.net.
OK Weso∏a

REKL AMA

CATERING ÂWIÑTECZNY – 600 804 404
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Okiem coacha

7 MITÓW NA
TEMAT MI¸OÂCI
Szcz´Êliwe ˝ycie we dwoje bywa wyzwaniem. Na drodze
do spe∏nienia stajà nasze wzorce z przesz∏oÊci, obawy,
trudne doÊwiadczenia. Wdra˝amy wi´c pewne zasady,
które, jak uwa˝amy, majà pomóc nam zatrzymaç mi∏oÊç. Okazuje si´
jednak, ˝e nasze teorie nie zawsze sprawdzajà si´ w praktyce.
Sztuczny miód, czyli dobry partner jest
dla nas zawsze mi∏y
Zak∏adamy, ˝e bycie mi∏ym dowodzi uczuç. JeÊli
jednak robimy to z za∏o˝enia, to znaczy jesteÊmy mili nie dlatego, ˝e chcemy, lecz dlatego, ˝e uwa˝amy
to za zasad´ – dopuszczamy si´ manipulacji. Nie pokazujemy partnerowi siebie, tylko upi´kszony obrazek. Stwarzamy iluzj´, czyli zaprzeczamy bliskoÊci.
Pr´dzej czy póêniej fasada runie i poka˝e prawd´.

1.

Dobra strategia
Bàdê w kontakcie ze swoimi emocjami i nie
przykrywaj ich wymuszonym uÊmiechem. Masz
prawo byç smutny, zirytowany, roz˝alony, co nie
oznacza, ˝e masz obarczaç partnera odpowiedzialnoÊcià za swój nastrój. OtwartoÊç w po∏àczeniu ze ÊwiadomoÊcià prawdziwej przyczyny,
z powodu której czujesz si´ tak a nie inaczej, buduje autentyczne relacje.
JeÊli powiesz „Jestem dziÊ nie w humorze”,
partner ma szans´ Ci´ wesprzeç. Je˝eli udajesz,
˝e wszystko jest wspaniale, tylko po to, by go
zadowoliç, tworzysz barier´ emocjonalnà.
Mi∏oÊç Ci wszystko wybaczy, czyli wyrozumia∏oÊç jest spoiwem zwiàzku
Tolerancja i wyrozumia∏oÊç to wspania∏e cechy, ale nie mylmy ich z unikaniem konfrontacji
z prawdà. Owszem, nie warto czepiaç si´ drobiazgów i n´kaç partnera wygórowanymi oczekiwaniami. Jednak udawanie, ˝e nie widzimy tego, co dla innych jest oczywiste, to ju˝ przesada.
JeÊli coÊ Ci´ martwi, niepokoi, nie odczuwasz
poczucia bezpieczeƒstwa, ale przymykasz oczy
na post´powanie partnera i nazywasz to wyrozumia∏oÊcià – przyjrzyj si´ bli˝ej tej zasadzie.

2.

Dobra strategia
Zadaj sobie pytanie: jaka jest prawdziwa przyczyna mojej postawy? Czy jest powód, dla którego unikam wyjaÊnienia nurtujàcych mnie problemów, rozmów o tym, co mnie niepokoi? Czego
si´ obawiam? Mo˝e tego, ˝e prawda mnie zrani?
Dokonaj wyboru, czy nadal wolisz omijaç niewygodne tematy, nazywajàc to wyrozumia∏oÊcià,
czy mo˝e wolisz ustaliç, na czym stoisz?
Mi∏oÊç w zamra˝arce, czyli nie pokazuj,
˝e Ci zale˝y
Mi∏oÊç to nie mas∏o, wi´c ch∏ód raczej jej nie
konserwuje. JeÊli robisz takie za∏o˝enie, skazujesz si´ z góry na brak komfortu w zwiàzku. Jak

3.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

tu bowiem czuç si´ kochanym, skoro zak∏adasz,
˝e Twój partner b´dzie zainteresowany tak d∏ugo, jak d∏ugo b´dziesz niedost´pny? Taka relacja
robi si´ powierzchowna, jednostajna i m´czàca.
Ca∏y czas bowiem myÊlisz: pogoƒ za mnà jest
bardziej atrakcyjna ni˝ ja. W prawdziwie bliskiej
relacji nie mo˝na byç jednoczeÊnie oddalonym.
Dobra strategia
Zbadaj w∏asne emocje. Zadaj sobie pytanie –
co oznacza dla mnie bliskoÊç? Jak wyobra˝am
sobie ciàg dalszy zwiàzku? Co mo˝e si´ staç, kiedy oka˝´ swoje zainteresowanie, zaanga˝owanie? Co najgorszego mo˝e si´ staç? Jak chcia∏bym zachowaç si´, gdy coÊ takiego si´ stanie
(choç oczywiÊcie nie musi). Pr´dzej czy póêniej
taka konfrontacja jest nieunikniona. Zwykle to,
przed czym uciekamy bezrefleksyjnie, samo nas
kiedyÊ dogania...
Prawdziwa mi∏oÊç nie stawia warunków,
czyli oczekiwania wobec partnera
Êwiadczà o egoizmie.
Mi´dzy roszczeniowà postawà a zdrowymi
wymaganiami jest spora ró˝nica. Owszem, Lew
To∏stoj powiedzia∏ – „Mi∏oÊç daje, ale niczego nie
˝àda”, jednak to w moim rozumieniu odnosi si´
do samej natury uczucia. Aby ˝ycie w zwiàzku
by∏o satysfakcjonujàce dla obu stron, musimy nauczyç si´ zarówno wyznaczania granic, jak ujawniania swoich oczekiwaƒ. A wi´c kochanie to zarówno akty wspania∏omyÊlnoÊci wobec partnera,
jak i zdolnoÊç do stawiania màdrych warunków.

4.

Dobra strategia
Zastanów si´, czy brak oczekiwaƒ w stosunku
do partnera wynika z prawdziwej ch´ci uszcz´Êliwienia go, czy te˝ myÊlenia – kiedy postawi´
swoje warunki, on odejdzie. JeÊli to drugie, popracuj nad swoim poczuciem w∏asnej wartoÊci.
Udany seks to najsilniejsze spoiwo
zwiàzku – czyli jeÊli cz´sto si´ kochacie,
nie grozi Wam zdrada
Przeczyta∏am kiedyÊ w sieci takà oto porad´:
„Kiedy widz´, ˝e mój partner robi si´ jakiÊ podejrzanie atrakcyjny, ˝e oko zaczyna mu dziwnie b∏yszczeç, u˝ywa wi´cej wody po goleniu (...) przyst´puj´ do ofensywy. Co to oznacza? Podwajam dawk´
seksu. Pilnuj´, byÊmy kochali si´ codziennie. Przynajmniej raz! A jeÊli on gdzieÊ si´ wybiera, to nie
pozwalam mu wyjÊç z domu, zanim nie zrobimy co

5.

najmniej szybkiego numerka. No bo wiecie, o co
chodzi. Tylko g∏odnemu chleb na myÊli!”
Czy ta analogia do stopnia najedzenia wydaje
si´ Wam adekwatna do tematu? Czy naprawd´
zdradzamy z g∏odu? W pewnym sensie tak, ale jest
to raczej g∏ód emocjonalny. Bo w dobrej relacji chodzi o bliskoÊç, a nie wy∏àcznie o przywarcie cia∏.
Udany seks mo˝e byç silnym atutem zwiàzku, ale
jest te˝ sprawdzianem partnerskiej kondycji. JeÊli
w relacji coÊ kuleje i oddalamy si´ od siebie w ∏ó˝ku, nie poprawià tego lepsze seksualne statystyki.
Dobra strategia
Zastanów si´, jak jest z Waszà bliskoÊcià. Jakà postawi∏byÊ ocen´ w skali od 1 do 10? JeÊli ta wartoÊç
oka˝e si´ zbyt niska – odpowiedz sobie na pytania:
- co mo˝emy zaczàç robiç (z drobnych rzeczy),
aby mieç wi´cej bliskoÊci (poza seksem)?
- co mo˝emy przestaç robiç, aby mieç wi´cej
bliskoÊci?
- co mo˝emy robiç inaczej, aby mieç wi´cej bliskoÊci?
ZazdroÊç Êwiadczy o sile uczuç, czyli kto
nie zna zazdroÊci, nie zna te˝ mi∏oÊci.
Zawsze kiedy krytycznie pisz´ o zazdroÊci, nieêle mi si´ dostaje. Oto cytat z komentarza do
mojego bloga: „Najwyraêniej ˝yje Pani w cudownym, ró˝owym Êwiecie albo po prostu (co
jest bardziej prawdopodobne) NIC Pani nie czuje… przykro mi, ale takie wra˝enie odbieram...”
Ja jednak b´d´ uparcie twierdziç, ˝e zazdroÊç
nie dowodzi si∏y, z jakà kochamy, tylko poziomu
l´ku przed stratà. Wiem, ˝e uwolnienie si´ od tego uczucia nie jest ∏atwe. A jednak sprawia, ˝e
nasz zwiàzek mo˝e tylko na tym zyskaç. Bo zaufanie cenniejsze jest od zazdroÊci.

6.

Dobra strategia
Zaobserwuj, jak czujesz si´, gdy jesteÊ zazdrosny lub stajesz si´ obiektem zazdroÊci. Czy jest to
wspania∏e, budujàce uczucie? Czy rodzi w Tobie
poczucie bezpieczeƒstwa, ufnoÊç, spe∏nienie, radoÊç? Czy jest pochodnà mi∏oÊci? Nie? To mo˝e
bli˝ej mu do strachu?
Prawa fizyki nie pozwalajà istnieç
pró˝ni, czyli „klin klinem”
– sposobem na zranione serce.
Kiedy ktoÊ odchodzi, zawodzi nas, zostaje po
nim puste miejsce. Chcemy, by ktoÊ je zajà∏. Najpierw jednak warto przemyÊleç, co sprawi∏o, ˝e
poprzedni zwiàzek zakoƒczy∏ si´. Ta chwila ciszy
u∏atwi nam zrozumienie tego, co si´ wydarzy∏o.
Czasem dopiero po pewnym czasie widzimy, ˝e
nawet trudne doÊwiadczenia mia∏y swój cel
i sens. A wi´c nie warto si´ spieszyç.

7.

Dobra strategia
Zanim zaczniesz si´ rozglàdaç, zadaj sobie
chocia˝by takie trzy pytania:
- co sprawi∏o, ˝e poprzedni zwiàzek si´ zakoƒczy∏?
- czego nauczy∏o mnie to doÊwiadczenie?
- co teraz zrobi∏bym inaczej?
i poczekaj, a˝ znajdziesz na nie odpowiedzi.
˚ycz´ Wam spe∏nienia!
Joanna Godecka
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Moda ze Starej Mi∏osny

Bo˝ena Dole˝a∏: Bycie na bie˝àco z trendami mody czy raczej funkcjonalnoÊç? Na co
stawiacie?
Pani Gra˝yna: Nie podà˝amy bezkrytycznie za zmiennymi trendami mody. Kierujàc
si´ w∏asnym przekonaniem i wyczuciem stylu, Êledzimy propozycje rodzimego rynku
mody i nawiàzujemy wspó∏prac´ z firmami
i projektantami. Wybieramy takich, którzy
potrafià przy zachowaniu wymogów wysokiej jakoÊci ubraç kobiet´ elegancko, z fantazjà. Krótkie, cz´sto zmieniajàce si´ serie
kolekcji gwarantujà klientkom, ˝e b´dà wyglàda∏y wyjàtkowo i niepowtarzalnie.
Prosz´ opowiedzieç w kilku s∏owach o klientkach butiku.
Ubieramy ju˝ 3 pokolenia mieszkanek
naszego osiedla. Jest nam bardzo mi∏o, jak
wracajà do nas klientki, które wyprowadzi∏y si´ do lewobrze˝nej Warszawy lub do
miejscowoÊci oddalonych nawet o kilkadziesiàt kilometrów.
SpecjalnoÊcià butiku sà eleganckie, wizytowe, koktajlowe i wieczorowe stroje. Odwiedzajàce nas panie ubierajà si´ tu na studniówki, bale maturalne, chrzciny, Êluby, bale karnawa∏owe i inne wa˝ne uroczystoÊci.
Jak ju˝ wspomnia∏am wczeÊniej, oferujemy
odzie˝ modnych polskich projektantów, w cenach niezwykle atrakcyjnych jak na ubrania

tej klasy. U nas ceny sà znacznie ni˝sze od cen
proponowanych w butikach w centrach handlowych lub butikach w centrum Warszawy.
Gra˝yna zawsze s∏u˝y ˝yczliwà poradà – podpowiada pani Anna, dawna sta∏a klientka
„Santany”, która w tym roku zosta∏a wspó∏w∏aÊcicielkà butiku. – Gra˝yna jest rodzajem
„modowego pogotowia”, potrafi zaradziç niespodziewanym, nag∏ym sytuacjom, w których
musimy wyglàdaç stosownie do okazji.
Klientki przychodzà do nas, a potem wracajà, bo majà zaufanie do wyczucia stylu pani Gra˝yny – mówi dalej pani Ania. – Gra˝yna potrafi w ka˝dej swojej klientce dostrzec
jej naturalne pi´kno i wyeksponowaç je odpowiednim doborem stroju, maskujàc ewentualne mankamenty, a podkreÊlajàc atuty.
Od niedawna sà dwie w∏aÊcicielki, czy coÊ
si´ zmieni? Jakie macie plany na przysz∏oÊç?
Plany mamy ca∏kiem spore, jeszcze na ten
rok. To nasze klientki zainspirowa∏y nas do
tego, byÊmy korzystajàc z d∏ugoletniego doÊwiadczenia, same zaj´∏y si´ projektowaniem i produkcjà strojów. Pilota˝owe kolekcje uka˝à si´ pod koniec roku, w okresie
przedÊwiàtecznym. Dobieramy najwy˝szej
jakoÊci materia∏y, dodatki, wspó∏pracujemy
z profesjonalnymi wykonawcami. B´dà to
unikatowe, krótkie serie, w których ka˝da
pani poczuje si´ wyjàtkowa.

Zbli˝ajà si´ Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia –
czy przygotowa∏yÊcie Panie jakieÊ atrakcje
cenowe?
Naszym sta∏ym Klientkom zazwyczaj
udzielamy rabatów, zgadzamy si´ równie˝
na zakupy z odroczonà p∏atnoÊcià, gdy widzimy, ˝e komuÊ bardzo zale˝y na jakiejÊ
rzeczy, ale w danym momencie nie mo˝e
sobie jeszcze na nià pozwoliç, pozwalamy
wybrany towar przymierzyç w warunkach
domowych. Staramy si´ dzia∏aç elastycznie,
przecie˝ znamy si´ i ufamy sobie.
Ponadto, by uczciç nasz skromny jubileusz 16-lecia dzia∏alnoÊci, proponujemy
udzia∏ w loterii. W okresie Êwiàteczno-noworocznym od 15 grudnia do 15 stycznia
paragony z zakupów w naszym sklepie wezmà udzia∏ w losowaniu nagród. B´dà to bony o wartoÊci 500, 300 i 100 z∏ do zrealizowania w naszym sklepie w ciàgu 2016 roku.
Korzystajàc z nadarzajàcej si´ okazji, wszystkim naszym dotychczasowym i przysz∏ym Klientkom z ca∏ego
serca ˝yczymy zdrowych i pogodnych Êwiàt Bo˝ego Narodzenia.
Wyra˝amy równie˝ nadziej´, ˝e
w nadchodzàcym 2016 roku b´dà si´ Panie czu∏y szcz´Êliwe,
pi´kne i spe∏nione. „Santana”
zawsze z radoÊcià b´dzie Was
w tym wspieraç! Dzi´kujemy,
˝e by∏yÊcie i jesteÊcie z nami!
Rozmawia∏a Bo˝ena Dole˝a∏

Butik Santana
ul. Jana Paw∏a II 15o
Godziny otwarcia:
poniedzia∏ek-piàtek – 11.00-19.00
sobota – 10.30-14.30
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Tekst sponsorowany

Gdy 16 lat temu przeje˝d˝a∏am przez osiedle Stara Mi∏osna, nie by∏o wtedy ani nazwy ulicy,
ani latarni, ani nawierzchni asfaltowej, ale by∏ Butik „Santana” jako jeden z pierwszych sklepów odzie˝owych z konfekcjà damskà na tym terenie.
Zastanawia∏am si´, dlaczego wiele sklepów ró˝nych bran˝ przez ten czas powstawa∏o i koƒczy∏o swojà dzia∏alnoÊç, a „Santana” przetrwa∏ i na dobre wpisa∏ si´ w krajobraz Starej Mi∏osny.
Moja ciekawoÊç by∏a tak wielka, ˝e postanowi∏am odwiedziç w∏aÊcicielk´ sklepu panià Gra˝yn´.
W trakcie luênej rozmowy dowiedzia∏am si´, ˝e pani Gra˝yna od poczàtku jasno i konsekwentnie realizowa∏a wizj´, ˝e sklep b´dzie proponowa∏ wy∏àcznie konfekcj´ polskich projektantów, produkowanà w Polsce, której wysoka jakoÊç i styl sà rozpoznawalne i cenione na Êwiecie.
W zalewie ró˝norodnych ubraƒ z importu, najcz´Êciej poÊledniej, marnej jakoÊci, w∏aÊcicielka postawi∏a na fasony klasyczne z nutkà ekstrawagancji, które bronià si´ wysokà jakoÊcià szycia, materia∏u, wykoƒczenia i dodatków.

WESO¸A

Warszawa-Weso∏a
ul. JEèDZIECKA 21F, lok. 13
tel. sekretariat 22 401 05 00
(w godz. 1000–1800)
kom. 602 67 89 51 lub 509 980 390

e-mail: przedszkolekubus@op.pl

WWW.PRZEDSZKOLEKUBUS.PL
Przedszkole realizuje projekt unijny, w ramach którego przyjmujemy dzieci
do przedszkola za darmo wg kryteriów: dzieci nie chodzàce jeszcze do przedszkola,
dzieci z rodzin ˝yjàcych poni˝ej minimum socjalnego, dla opiekunów samotnie
wychowujàcych dzieci, dla dzieci z wadami postawy, autyzmem i deficytami
psychologiczno-pedagogicznymi. Rodzice wnoszà tylko op∏at´ za wy˝ywienie.
˚∏óbek realizuje projekt rzàdowy „Maluch 2015” w którym dzieci otrzymujà
dofinansowanie w kwocie 244 z∏ miesi´cznie.

Serdeczne ˝yczenia wszelkiej pomyÊlnoÊci naszym Klientom
˝yczy Hipodrom Wesoła, wspaniałe miejsce
do Êwiàtecznego odpoczynku i aktywnej rekreacji.

Zadzwoƒ i zapisz siebie, swoje dziecko
na wspaniałe lekcje jazdy konnej.

Na zdj´ciu:
Pani Natalia Wójcik,
˝yczliwy trener
z uprawnieniami.
Tel. 691 577 993

Trenerzy: p. Piotr Skwira 609 660 801, p. Wiesław Dymek 604 112 522, p. Natalia Wójcik 691 577 993. Biuro: 508 508 455

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Ach, co to by∏ za Bal Seniora 2015!
Piàtek, i to w dodatku piàtek 13,
dla mieszkaƒców naszej dzielnicy
z pewnoÊcià nie by∏ pechowy. Tego
dnia ju˝ po raz ósmy odby∏ si´ coroczny Bal Seniora. Niech ta nazwa jednak nikogo nie zmyli, bowiem Bal integruje nie tylko tych
wczeÊniej i póêniej urodzonych,
ale te˝ osoby niepe∏nosprawne intelektualnie. Organizatorem wydarzenia i tym razem by∏ OÊrodek
Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Spotkanie
otworzy∏a uroczyÊcie p.o. Dyrektora tut.
oÊrodka – Pani Alicja Pasztor. Podczas
przygotowaƒ jak zwykle mogliÊmy liczyç na
wsparcie Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej, która ch´tnie u˝yczy∏a sali balowej. Nie zawiód∏ równie˝ OÊrodek Kultury w Weso∏ej
i lokalny sponsor: firma Polpain-Putka
Spó∏ka z o.o., która zapewni∏a s∏odki pocz´-

Kàcik seniora
Po˝egnanie z tytu∏em
W listopadzie w teatrze „OCH” po raz
ostatni mo˝na by∏o
obejrzeç spektakl „Bia∏a bluzka”, który wystawiany by∏ 165 razy. Ten
spektakl
zawdzi´cza
sukces trzem wielkim
kobietom: Agnieszce Osieckiej – tekst,
Magdzie Umer – adaptacja i re˝yseria, Krystynie Jandzie – genialny „wykon”.
Mia∏am przyjemnoÊç po raz pierwszy
oglàdaç „Bluzk´” çwierç wieku temu w Teatrze ˚ydowskim i dwukrotnie w ciàgu
ostatnich lat. Genialna, niepowtarzalna,
nieÊmiertelna. Bia∏a bluzka symbolizowa∏a
przystosowanie si´ do ˝ycia w PRL-u pe∏nym ob∏udy, k∏amstwa, cenzury, pustych
pó∏ek w sklepach. Pod nià mo˝na by∏o

stunek na tegorocznà zabaw´. Impreza zawsze cieszy si´ du˝ym zainteresowaniem,
zaproszenia rozesz∏y si´ niemal jednego
dnia, a sala wype∏niona by∏a po brzegi. Towarzyszy∏a nam nie tylko muzyka, taniec
i Êpiew, ale te˝ wspólne integrujàce zabawy.
Uczestnicy mieli okazj´ wystàpiç przed niepowtarzalnà publicznoÊcià i zaprezentowaç

schowaç swojà indywidualnoÊç, marzenia, los jednostki.
Krzes∏o, czarny strój aktorki. Ta
skromna scenografia pozwoli∏a skupiç
si´ na historii bohaterki, na jej emocjach. W trakcie spektaklu us∏yszeliÊmy 10 piosenek do tekstów Osieckiej
w niezwyk∏ym wykonaniu Jandy.
Widownia wype∏niona by∏a przez
trzy pokolenia. Powtórz´ to, co kiedyÊ
napisa∏am o Krystynie Jandzie – Wielki Teatr, Wielka Aktorka. JeÊli nie byliÊcie tam z nami, to ˝a∏ujcie.

Pogodne klimaty
Dnia 26.11.2015 w ODT „Pogodna” odby∏ si´ wernisa˝ wystawy malarstwa „Pogodne klimaty”. Ponad 20 malarek z pracowni „Surreal”, prowadzonej przez wiceprzewodniczàcà UTW Weso∏a Maryl´
Surawskà, zaprezentowa∏o swoje prace.
Obrazy o wysokim poziomie artystycznym
mog∏yby zasiliç niejednà powa˝nà galeri´.

swój talent. Ch´tnych i odwa˝nych nie brakowa∏o. Kolejny raz przekonaliÊmy si´, jak
du˝o talentów muzycznych i aktorskich kryje nasza dzielnica. Ze sceny p∏yn´∏y liczne
gratulacje i nagrody.
Najbardziej oczekiwanym momentem
by∏a koronacja Króla i Królowej Balu. Jury
g∏ównego konkursu do ostatnich minut waha∏o si´, komu oddaç koron´. Ostatecznie
wybrano najbardziej roztaƒczonà par´ królewskà: Wand´ Zanberg i Tadeusza Gmura.
Bal jest jak napad na bank – liczy si´ ka˝da sekunda. Przetaƒczona ka˝da chwila balu
najlepiej Êwiadczy o tym, ˝e warto kontynuowaç rozpocz´tà tradycj´. Uczestnicy imprezy zapewniali, ˝e jest to najlepsza „fizjoterapia”, „kuracja odm∏adzajàca” i okazja do
spotkaƒ, jakich nie miewajà zbyt wiele. Mi´dzy innymi takie w∏aÊnie wpisy mo˝emy
przeczytaç w pamiàtkowej Ksi´dze GoÊci.
Wielu z uczestników ju˝ zapowiedzia∏o swojà obecnoÊç na przysz∏orocznym spotkaniu.
Marta Pletty-Sotomska

Fot. A. Borys

Tematyka prac to: martwa natura, pejza˝e,
portrety, kwiaty. Uczestniczki warsztatów
malarskich cz´sto podkreÊlajà, ˝e to nie tylko zaj´cia twórcze, ale przede wszystkim terapia. Atmosfera w pracowni, ciep∏a i rzeczowa mistrzyni s∏u˝àca dobrà radà – wp∏ywajà na wzajemnà tolerancj´ i ˝yczliwoÊç.
Gra˝yna Weber

REKL AMA
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Pe∏na mobilizacja do Podwórkowej Gwiazdki,
czyli jak sàsiad z sàsiadem Âwi´ta sp´dzajà!
NASZ PATRONAT

Ju˝ nied∏ugo Âwi´ta! Czy spadnie Ênieg,
czy b´dà nam potrzebne ciep∏e kurtki i szaliki – tego jeszcze nie wiemy. Pewne jest
jednak, ˝e w grudniu w ca∏ej Warszawie ju˝
po raz szósty odb´dzie si´ Podwórkowa
Gwiazdka!

JeÊli sàsiad Ci´ unika – zaproÊ go
na Êwiàtecznego karpika!
Mo˝e dzi´ki Êwiàtecznej atmosferze rodzimi mieszkaƒcy b´dà bardziej sk∏onni
otworzyç si´ na nowych sàsiadów, a osoby
„nap∏ywowe” Êmielej przedstawià si´ dotychczasowym mieszkaƒcom? A mo˝e sàsiedzi wybaczà sobie dawne niesnaski i podejmà rozmowy na temat problemów
w okolicy? Chcàc wykorzystaç potencja∏
tego ˝yczliwego czasu, Q-Ruch Sàsiedzki
zach´ca mieszkaƒców Warszawy do zorganizowania wydarzenia w ramach Podwórkowej Gwiazdki w swoim sàsiedztwie.
W zesz∏ym roku udzia∏ w akcji wzi´∏o ponad
40 sàsiedztw z ró˝nych dzielnic Warszawy.
Jak wyglàda taka inicjatywa w praktyce?
To mo˝e byç zwyk∏e spotkanie, jednak dajàce du˝o radoÊci i nadziei na przyjazne relacje, tak jak zesz∏oroczna mi´dzypokole-

niowa Podwórkowa Gwiazdka mieszkaƒców ulicy Hieronima na Targówku. Sàsiedzi
po prostu spotkali si´ na parterze bloku,
udekorowali klatk´ schodowà zrobionymi
w∏asnor´cznie ozdobami Êwiàtecznymi,
przygotowali wspólny stó∏ z pocz´stunkiem. Ten wyjàtkowy klimat oÊmieli∏ sàsiadów z parteru, którzy otworzyli swoje
drzwi od mieszkaƒ, okazujàc w ten sposób
sàsiedzkà goÊcinnoÊç. Na tak ma∏ej przestrzeni uda∏o si´ osiàgnàç wspania∏à sàsiedzkà atmosfer´.

Drogi Sàsiedzie, wpadnij na Êledzie!
Ka˝de sàsiedztwo mo˝e zorganizowaç
z okazji Podwórkowej Gwiazdki dowolne
wydarzenie, np. wspólne kol´dowanie, ro-

bienie ozdób, degustacj´ Êwiàtecznych potraw czy ubieranie choinki. Najwa˝niejsze,
aby otworzyç si´ na sàsiadów i razem
wp∏ywaç na swoje sàsiedztwo! W tym roku
jak do tej pory gotowoÊç do udzia∏u w Podwórkowej Gwiazdce potwierdzi∏o ju˝ 26
sàsiedztw. Q-Ruch Sàsiedzki ch´tnie pomo˝e w przygotowaniach do sàsiedzkiej inicjatywy – poradzimy, od czego zaczàç,
a tak˝e zapewnimy organizatorom specjalne pakiety startowe zawierajàce m.in. materia∏y promocyjne Podwórkowej Gwiazdki.
JeÊli Ty i Twoi sàsiedzi, Wasz dom kultury,
Wasza lokalna kawiarnia lub inne zaprzyjaênione miejsce chcecie, aby i w Waszej okolicy
rozbrzmia∏y kol´dy i zapanowa∏a wyjàtkowa
atmosfera, wystarczy, ˝e zmobilizujecie si´
i przy∏àczycie do akcji! Aby zg∏osiç swoje sàsiedztwo, nale˝y wype∏niç formularz zg∏oszeniowy dost´pny na stronie http://podworkowagwiazdka.blogspot.com/.
I... do dzie∏a!
Akcja „Podwórkowa Gwiazdka” realizowana jest
przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania AktywnoÊci Lokalnej CAL w ramach projektu Prowadzenie Sto∏ecznego Centrum Wspó∏pracy
Obywatelskiej, wspó∏finansowanego ze Êrodków
m.st. Warszawy.
Dawid Borowski

Czy to ptak? Czy to samolot? Nie. To chmura.
Cloud computing. Tak po angielsku brzmi poj´cie chmury obliczeniowej, czyli bardziej zrozumiale – wcià˝ nowego dla wielu zjawiska przetwarzania danych i ich przechowywania w przestrzeni niefizycznej. Najpopularniejsze chmury
obliczeniowe, np.: Google Docs, iCloud Apple,
Google+ lub Dropbox, dostarczajà miejsce do
przechowywania danych, zapewniajà dost´p do
nich z teoretycznie ka˝dego miejsca i ka˝demu,
komu na ten dost´p zezwolimy. Wp∏ywa to na
wydajnoÊç pracy, koszt dost´pu do danych, a nawet bezpieczeƒstwo. Ale... Zawsze jest jakieÊ ale.
Nale˝y pami´taç, ˝e technologia ta, b´dàc nowà
i zaawansowanà, wcià˝ obarczona jest szeregiem problemów, które pracujàcy nad nià specjaliÊci starajà si´ rozwiàzaç. Niemniej jednak my,
u˝ytkownicy, winniÊmy zwróciç bacznà uwag´ na
rzeczy, które mogà z tego dla nas wynikaç. Po
pierwsze bezpieczeƒstwo danych w chmurze pozostaje kwestia dyskusyjnà. Powracajàce co jakiÊ
czas afery z wyciekaniem prywatnych zdj´ç z telefonów gwiazd Êwiatowej rozrywki to wierzcho∏ek góry lodowej. Dane, które przechowujemy, to
nie tylko zdj´cia, ale cz´sto wa˝ne prywatne lub
firmowe dokumenty. TreÊç, która potrafi mieç
wielkà wartoÊç dla internetowych oszustów i naciàgaczy. Warto pami´taç, ˝e wiele z najwi´kwww.wiadomoscisasiedzkie.pl

szych firm i korporacji na Êwiecie bacznie obserwuje rozwój tej technologii, jednoczeÊnie nie zezwalajàc pracownikom na umieszczanie danych
w chmurze. Majàc to na wzgl´dzie, zanim wybierzemy dostawc´ tego typu us∏ugi, powinniÊmy
upewniç si´, czy spe∏nia on okreÊlone kryteria. To
czego powinniÊmy wymagaç, to jak najszybsze
wsparcie us∏ugodawcy w momencie zaistnienia
problemu, gwarancja prywatnoÊci dost´pu oraz
tworzenia kopii zapasowych naszych danych na
wypadek ich utraty i zabezpieczenie informacji,
np. przez ich szyfrowanie. Pami´tajmy te˝ o tym,
by sprawdziç, co stanie si´ z naszymi danymi
w momencie rozwiàzania umowy z us∏ugodawcà. Rzecz ∏atwa do przeoczenia, a znaczenie jej
– kluczowe. Nikt chyba nie chce, by gdzieÊ

w trudnej do zdefiniowania przestrzeni b∏àka∏y
si´ istotne dla nas informacje. Nigdy nie wiemy,
kto zechce si´ po nie schyliç. Kiedy ju˝ zdecydujemy si´ na korzystanie z takiej us∏ugi, pami´tajmy o: silnych has∏ach, udost´pnianiu danych tylko konkretnym osobom, których dost´p do takich
zasobów jest niezb´dny, przeanalizowaniu ustawieƒ zabezpieczeƒ, aktualnym oprogramowaniu
antywirusowym na ka˝dym urzàdzeniu, z którego ∏àczymy si´ chmurà (telefon, tablet, komputer), oraz w∏asnych kopiach zapasowych danych
(nawet jeÊli dostawca oferuje ich tworzenie). Zawsze te˝ uwa˝nie czytajmy regulamin Êwiadczenia us∏ug i licencji. Wis∏awa Szymborska napisa∏a, ˝e „W porównaniu z chmurami ˝ycie wydaje
si´ ugruntowane, omal ˝e trwa∏e i prawie ˝e
wieczne”. Pami´tajmy i korzystajmy. Âwiadomie.
Aleksander Zawada,
Adrian Pupek
Fundacja CyberEtyka
ul. Dolna 12/4, 00-774 Warszawa
KRS 0000541319, NIP 5213687940, REGON 360729498
tel: +48 864 441 380, e-mail:
cyberetyka@gmail.com, www.cyberetyka.pl
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Edukacja ekologiczna i zdrowotna w SP 173
Uczestniczymy w Programie „Szko∏a Promujàca Zdrowie” oraz w Programie
Edukacji Ekologicznej. W ramach tych
programów podejmujemy szereg dzia∏aƒ,
majàcych na celu przybli˝yç dzieciom w∏aÊciwy styl ˝ycia. Edukacja zdrowotna stanowi
wa˝ny element programu nauczania i wychowania szko∏y. Mamy bardzo dobry program profilaktyczny, realizujemy treÊci Êcie˝ki
prozdrowotnej, dzieci uczestniczà w programach, projektach i kampaniach promujàcych
zdrowy styl ˝ycia.
Edukacja ekologiczna to istotny element zdrowego stylu ˝ycia. Od lat realizujemy program, który

przek∏ada si´ na zachowania ekologiczne ca∏ej spo∏ecznoÊci szkolnej. Jednym z dzia∏aƒ sà np. spotkania z ekologami, przyrodnikami, leÊnikami.

Misiowa integracja w SP 174
Dnia 25 listopada 2015 r. pluszowy MiÊ przypomnia∏ wszystkim dzieciom i doros∏ym, jak wa˝nà w ich
˝yciu pe∏ni rol´. S∏u˝y do zabawy, przytulania, usypiania... i integracji. Tak, tak, to ju˝ kolejny raz, kiedy lokalne Êrodowisko osiedlowe mog∏o wspólnie spotkaç

wane inscenizacje oraz zabawy prowadzone przez
jubilata. To by∏o naprawd´ mi∏e spotkanie. Dzieci
przedszkolne mog∏y zapoznaç si´ z naszà szko∏à,
nauczycielki przedszkolne spotka∏y swoich by∏ych
wychowanków, a uczniowie naszej szko∏y mogli zaprezentowaç si´ przed tak mi∏à publicznoÊcià.

Niedawno dzieci odwiedzi∏y Centrum Edukacji LeÊnej Lasy Miejskie – Warszawa. Zaj´cia by∏y fantastyczne. Najpierw pani leÊnik opowiedzia∏a o przygotowaniach zwierzàt i roÊlin do nadchodzàcej zimy, podajàc wiele ciekawych informacji, a potem
by∏o mnóstwo zabawy, podczas której dzieci by∏y
wiewiórkami, sójkami, je˝ami, drzewami... Spacer
po Lesie Kabackim i bezpoÊrednia obserwacja przyrody pod czujnym okiem pani Agnieszki – specjalistki od przyrody – to wspania∏e doÊwiadczenie. Warto odwiedziç stron´ http://lasymiejskie.waw.pl/Centrum_Edukacji, a tak˝e wybraç si´ tam z klasà.
Bernadetta Gierczycka

MiÊ otrzyma∏ w prezencie urodzinowym od
przedszkolaków pi´kny portret oraz koleg´ – pluszowego misia. Ka˝de dziecko dosta∏o od Misia
zdrowe jab∏uszko.
Âwi´to Pluszowego Misia w naszej szkole to wyjàtkowy dzieƒ, kiedy staramy si´ integrowaç nasze lokalne Êrodowisko i pokazywaç to, co nas ∏àczy.
Marzena Delak

Dzieƒ Rodziny w Przedszkolu nr 259

si´ w naszej szkole. Przyby∏y zaproszone dzieci
z Przedszkola nr 259 z Dyrektor, Panià Magdalenà
Kraus, oraz nauczycielkami. GoÊci∏ u nas równie˝ Pan
Jaros∏aw Szmytkowski z Wydzia∏u OÊwiaty, Kultury
i Sportu. Zjawili si´ tak˝e ch´tni rodzice i opiekunowie.
W kolejne urodziny Misia uczniowie klas
I–III oraz oddzia∏u przedszkolnego przygotowali dla
zaproszonych goÊci wyst´p z piosenkami i wierszami. Tym razem uczyliÊmy Misia, jak ma si´ zdrowo
od˝ywiaç. Dzieciom bardzo podoba∏y si´ przygoto-

W poniedzia∏ek 26 paêdziernika dzieci
i rodzice z naszego przedszkola zebrali si´
w ODT Pogodna na uroczystoÊci z okazji
Dnia Rodziny. Swojà obecnoÊcià zaszczycili
nas: burmistrz dzielnicy Weso∏a Pan Marian Mahor, naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty,
Kultury i Sportu Pani Renata Mroczkowska,
przewodniczàcy Komisji OÊwiaty, Kultury
i Sportu Pan Leszek Winiarski oraz dyrektor
Przedszkola nr 259 Pani Magdalena Kraus.
Wa˝nà cz´Êcià tej uroczystoÊci by∏o rozdanie nagród w konkursie na logo i nazw´ naszego przedszkola. Wyró˝nienia otrzymali: Kinga Szostak, JaÊ Bia∏o˝yƒski i Jakub Kaliszewski. Nagrod´
g∏ównà za nazw´ „LeÊna Bajka” otrzyma∏a Maja
Wypych. Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy. W dalszej cz´Êci rodzice i dzie-

ci brali udzia∏ we wspólnych zabawach, konkursach
i taƒcach. UroczystoÊç zakoƒczy∏a si´ s∏odkim pocz´stunkiem. Wszyscy wracali do domu w Êwietnych humorach.
Gra˝yna Karwowska, Agnieszka Juszyƒska

REKL AMA

22

Nr 175 / Grudzieƒ 2015

WESO¸A

SP 171 w programie Erasmus+
W bie˝àcym roku szkolnym spo∏ecznoÊç Szko∏y Podstawowej nr 171
im. Stanis∏awa Staszica rozpocz´∏a realizacj´ projektu wspó∏pracy mi´dzynarodowej „COOL GOAL – Wspólne
uczenie si´ poza szko∏à / Wyjdê i poznawaj Êwiat”. Naszymi partnerami
sà szko∏y z szeÊciu krajów, a mianowicie z W∏och, Cypru, Grecji, Portugalii,
Irlandii oraz Hiszpanii.
Do realizacji nowego projektu podeszliÊmy z wielkim entuzjazmem. Pierwszym wa˝nym dzia∏aniem, którego si´
Spotkanie nauczycieli z uczniami szko∏y w Soller
podj´liÊmy, by∏ udzia∏ w XIX Festiwalu
nograficzne. Przygotowane przez instytucje zaj´cia
Nauki. Nieomal po∏owa naszej szko∏y uda∏a si´ do
pozwoli∏y dzieciom zdobyç wiedz´ i umiej´tnoÊci
warszawskich uczelni, muzeów i innych instytucji naw innych warunkach i w inny sposób, ni˝ to si´ dzieukowych i kulturalnych. Cz´Êç uczniów uczestniczy∏a
je zazwyczaj w szkole.
w zaj´ciach prowadzonych przez wyk∏adowców na
Poprzez uczestnictwo dzieci w dzia∏aniach projekPolitechnice Warszawskiej, cz´Êç wzi´∏a udzia∏ w wytowych chcemy wzbogaciç proces nauczania. Z jedk∏adzie filozoficznym na Uniwersytecie Warszawskim,
nej strony realizujemy modu∏ oparty na wspó∏pracy
jeszcze inni odwiedzili Muzeum Ziemi i Muzeum Et-

Przywracanie pami´ci – realizacja
projektu „By∏ taki cz∏owiek”
Grupa uczniów Gimnazjum nr 120 w paêdzierniku zakoƒczy∏a realizacj´ projektu „By∏ taki cz∏owiek
– wspomnienie o Stefanie Berencie”. Projekt ten od
czerwca 2015 r. w ramach wygranego konkursu
„Architekci naszej rzeczywistoÊci” organizowanego
przez Fundacj´ Banku Zachodniego WBK im. Stefana Bry∏y realizowali uczniowie klasy trzeciej: Ewa

roku by∏ g∏ównym inicjatorem budowy szko∏y w Weso∏ej. W czasie okupacji zorganizowa∏ Piàtà Kompani´ II Batalionu Pu∏ku „D´by” Armii Krajowej i zosta∏
jej pierwszym dowódcà. Postaç tak wa˝na dla historii naszej dzielnicy i miasta, ale ma∏o znana zarówno
m∏odzie˝y, jak i mieszkaƒcom Weso∏ej. Dlatego podj´liÊmy szereg zadaƒ, majàcych na celu zaznajomienie m∏odzie˝y gimnazjalnej i spo∏ecznoÊci lokalnej
z bohaterem naszej „ma∏ej ojczyzny”.
Realizacja projektu przebiega∏a zgodnie z zaplanowanym harmonogramem g∏ównych dzia∏aƒ, na
które sk∏ada∏y si´:

w grupie, z drugiej promujemy czerpanie wiedzy
z bezpoÊredniego kontaktu z przyrodà naszej okolicy, uczenie si´ historii obecnej w murach i duchu
stolicy, odkrywanie matematyki zakl´tej w naszej architekturze i pojazdach, tworzenie literatury inspirowanej przechadzkà nad Wis∏à czy tworzenie kodów
z ˝o∏´dzi, kasztanów i szyszek. Z pewnoÊcià ugruntuje to zwyk∏à klasowà wiedz´, podda jà nowej obróbce klasyfikacji i generalizacji, pouk∏ada w g∏owie.
Niewàtpliwie wa˝nym elementem realizacji projektu by∏a wizyta robocza wszystkich partnerów, która odby∏a si´ w szkole koordynujàcej w Soller na Majorce. Ka˝da ze szkó∏ zaprezentowa∏a swojà placówk´ pozosta∏ym partnerom. Opracowano zadania na
bie˝àcy rok, wybrano tematy z zakresu historii i kultury, które b´dà realizowane we wszystkich szko∏ach.
W projekcie wa˝nà rol´ odgrywa wymiana
uczniów i wspólne uczenie si´ podczas spotkaƒ. SP
171 b´dzie organizatorem spotkania dla uczniów
w maju 2016 roku. Mamy nadziej´, ˝e dzi´ki zaanga˝owaniu lokalnej spo∏ecznoÊci b´dzie tak samo udane,
jak wszystkie poprzednie spotkania.
Gra˝yna Tucholska

1. Zebranie przez m∏odzie˝ informacji o Stefanie Berencie – notatki, referaty, rozmowa z Panem Andrzejem Klimmem – wiceprezesem OSP w Weso∏ej.
2. Spotkania ze Êwiadkami ˝ycia i dzia∏alnoÊci „Steba” – Panià Wandà Traczyk-Stawskà, Panià Adà
Sznajder-Grabowskà i Panem Wies∏awem Âmigielskim.
3. Odnalezienie grobu Stefana Berenta na Cmentarzu w Rembertowie i z∏o˝enie kwiatów.
4. Zorganizowanie akcji „Dzieƒ z Berentem”, na
którà sk∏ada∏y si´: gra terenowa „Bieg Berenta”
i konkurs dla uczniów Gimnazjum nr 120 i Szko∏y Podstawowej nr 171 w Weso∏ej.
5. Opracowanie i wydanie broszurki zatytu∏owanej
„By∏ taki cz∏owiek”.
Ewa Florczuk
opiekun projektu, nauczyciel j´zyka polskiego
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Dudzik, Aleksandra Bakiera, Weronika Wróblewska
i Pawe∏ Dzieniszewski. Projekt by∏ wspó∏finansowany ze Êrodków otrzymanych z Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich w ramach ww. konkursu.
Celem konkursu by∏o odkrycie historycznych postaci z ca∏ej Polski, które w swoich lokalnych spo∏ecznoÊciach pozostawi∏y po sobie trwa∏y Êlad. Naszym
zadaniem by∏o odnalezienie lokalnego bohatera
i zaplanowanie akcji popularyzujàcych t´ postaç.
WybraliÊmy dowódc´ powstaƒczego Oddzia∏u
Os∏onowego Wojskowych Zak∏adów Wydawniczych
– Stefana Berenta ps. „Steb”. Przed wojnà by∏ dzia∏aczem spo∏ecznym na terenie Weso∏ej, dzia∏a∏ w ówczesnej Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej, Stra˝y Obywatelskiej, kole Polskiego Czerwonego Krzy˝a. W 1938
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Rajd Niepodleg∏oÊci w Bu∏haku
11 listopada – jak inaczej ni˝ ka˝dego roku zabraç
si´ do tego wa˝nego dla nas Êwi´ta? Informacje historyczne sà zawsze istotne. Nigdy nie za wiele powtarzania i utrwalania wiedzy o narodowych bohaterach. Tylko jak poczuç, co to jest WolnoÊç? WymyÊli∏em, ˝e trzeba daç uczniom mo˝liwoÊç swobody
dzia∏ania. W tym roku nie by∏o w naszej szkole tradycyjnego Rajdu Niepodleg∏oÊci z rodzinkami, czyli wymieszanymi uczniami z ró˝nych klas, zaliczajàcymi zadania na stanowiskach. Tym razem uczniowie dostali
tylko narz´dzia do dzia∏ania, z których u˝ytek mieli
zrobiç sami. W wiedz´ wyposa˝y∏y ich lekcje historii.
W weekend na klasowe skrzynki mailowe i dziennik elektroniczny zosta∏y wys∏ane informacje o programach, w których uczniowie b´dà wykonywali projekty. Zadania postawione przed nimi dotyczy∏y odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci. Nale˝a∏y do nich:
wykonanie plakatu w programie Glogster, zrobienie
filmu poklatkowego w aplikacji Pic Pac, którà mieli
pobraç na komórki, oraz zaliczenie testu online uruchamiajàcego si´ dla ca∏ej szko∏y w tym samym czasie. Ostatnie zadanie by∏o bardziej tradycyjne i polega∏o na przygotowaniu wystàpienia w j´zyku angielskim na temat naszego Êwi´towania niepodleg∏oÊci.

Na wykonanie wszystkich zadaƒ klasy mia∏y
2,5 godziny. Uczniowie sami podejmowali decyzje
o podziale na grupy i sposobach realizacji. Pytani
po imprezie mówili, ˝e samodzielne organizowanie
si´ i brak nauczycielskiego dozoru by∏y najwi´kszym problemem. Taki by∏ zamys∏ wychowawczy –
daç poczuç swobod´ i sprawdziç, czy pojawi si´
odpowiedzialnoÊç. Nie by∏o dla nas zaskoczeniem,
˝e wszystkie klasy wykona∏y zadania. Mniejsze
dzia∏ania grup sk∏ada∏y si´ na sukces ca∏ego oddzia∏u. Niewàtpliwie by∏o to integrujàce dzia∏anie,

w którym jedni uczyli si´ od drugich, a wszyscy
wzajemnie uÊwiadamiali sobie przydatnoÊç ró˝nych
talentów w klasie.
Impreza zakoƒczy∏a si´ prezentacjà projektów
i koncertem patriotycznym przygotowanym przez
uczniów klas drugich i panià Juli´ Singalewicz. Wystàpili te˝ absolwenci naszej szko∏y – wykonali utwory polskich kompozytorów. Na zakoƒczenie wszystkie dzieci zaÊpiewa∏y wspólnie kilka ˝o∏nierskich piosenek zaczynajàc oczywiÊcie od „Pierwszej brygady”.
W tym czasie klasy m∏odsze odwiedzi∏y na stronie
internetowej „Mieszkaƒców spod 11” – Êwietnà lekcj´ interaktywnà przygotowanà przez Muzeum Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku. Dzieci wykona∏y te˝
polskie flagi i bia∏o-czerwone kotyliony, które ozdobi∏y w tym dniu ich odÊwi´tne ubrania.
To by∏ nast´pny bardzo udany dzieƒ. Dla nas wa˝ny równie˝ dlatego, ˝e sprowokowa∏ rozmowy o tym,
jak mo˝na wykorzystaç WolnoÊç, jak jà zagospodarowaç i jakie to czasami mo˝e byç trudne.
Cezary Kielczyk
Prace dzieci powsta∏e w czasie Rajdu Niepodleg∏oÊci
mo˝na oglàdaç na: https://www.facebook.com/
Spo∏eczna-Szko∏a-Podstawowa-nr-12-im-Emanuela-Bu∏haka-432917496787334

Hiszpaƒskie klimaty w Bu∏haku
Wyjàtkowo smacznie obchodziliÊmy w tym roku
narodowe Êwi´to Hiszpanii, tzw. Día de la Hispanidad. Do naszej szko∏y przyjecha∏ bowiem pochodzàcy z Hiszpanii szef kuchni, pan Manuel, który na
oczach uczniów i nauczycieli przygotowa∏ tradycyjne dania z Pó∏wyspu Iberyjskiego.
Na pomys∏ kulinarnego Êwi´towania wpad∏
Ivan, native speaker j´zyka hiszpaƒskiego, który
w tym roku szkolnym z nami wspó∏pracuje. LicealiÊci i gimnazjaliÊci Bu∏haka wraz z nauczycielami
mogli obserwowaç, jak Manuel wyczarowuje przepysznà paell´, mieszajàc sk∏adniki w ogromnej metrowej patelni, specjalnie przeznaczonej do tego
dania. GoÊç opowiada∏ nam o zaletach kuchni
Êródziemnomorskiej, podkreÊli∏ jednak, ˝e bardzo
mu smakujà polskie dania...
Nasi uczniowie nie tylko gustujà w hiszpaƒskich
specja∏ach, ale tak˝e z wielkim zapa∏em uczà si´

hiszpaƒskiego! Skàd ten sukces j´zyka Cervantesa?
Odpowiedê wydaje si´ prosta... Jest to drugi j´zyk
Êwiata (wyprzedzi∏ ju˝ angielski) oraz drugi j´zyk
w obiegu mi´dzynarodowym. To j´zyk oficjalny
w ponad 20 krajach. Hiszpaƒskie uczelnie wy˝sze
ch´tnie wspó∏pracujà z polskimi, co m∏odym Polakom daje spore mo˝liwoÊci wyjazdu na stypendium
w∏aÊnie do tego kraju. Hiszpania wraz ze swoimi
wyspami to cz´sto wybierany kierunek wakacyjnych wyjazdów. Pewnie nie bez znaczenia sà rozmaite czynniki kulturowe: popularnoÊç piosenkarzy,
klubów sportowych czy pisarzy. A ponadto ok. 40%
s∏ów w j´zyku angielskim i hiszpaƒskim ma wspólne korzenie, co dla uczàcych si´ jest ogromnym u∏atwieniem. Wymieniaç mo˝na by jeszcze d∏ugo…
Efekt jest taki, ˝e ponad po∏owa uczniów Bu∏haka
uczy si´ obok j´zyka angielskiego w∏aÊnie hiszpaƒskiego. Z ca∏à pewnoÊcià wsparciem sà dla nich za-

j´cia z nativo oraz wyjazdy j´zykowe. Cieszy nas
bardzo, ˝e uczniowie w tym roku szkolnym wezmà
udzia∏ w tzw. wymianie ze szko∏à w Barcelonie! B´dzie to projekt bazujàcy na j´zyku angielskim, ale
jednak w hiszpaƒskich rytmach i klimatach...
Izabela Wolaƒska-Zas´pa
nauczycielka j´zyka hiszpaƒskiego w Bu∏haku
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Pełny zakres usług stomatologicznych
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DOROÂLI

lek. stom. Agnieszka Jankiewicz-Buczek

Otwock, ul. Filipowicza 1B
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Terminy umawiane telefonicznie: 690
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Wa˝ne wydarzenia w Gimnazjum 119
Z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e nasze gimnazjum otrzyma∏o certyfikat „Varsavianistycznej Szko∏y” na lata 2015–2016. Certyfikat ten
przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjació∏
Warszawy placówkom oÊwiatowym, które m.in.
upowszechniajà wÊród uczniów wiedz´ o przesz∏oÊci i teraêniejszoÊci Warszawy, podnoszà
efektywnoÊç i atrakcyjnoÊç pracy dydaktycznej
zwiàzanej z poznawaniem w∏asnego miasta oraz
promujà aktywnoÊç twórczà uczniów w poznawaniu Warszawy.
26 paêdziernika 2015 roku w Centrum Nauki
Kopernik odby∏a si´ uroczystoÊç wr´czenia Certyfikatów „WARS i SAWA” szko∏om wspierajàcym
uzdolnionych.
Zgodnie z procedurà szko∏a po 3 latach od
uzyskania Certyfikatu mo˝e ubiegaç si´ o jego
przed∏u˝enie na czas nieokreÊlony, przedk∏adajàc odpowiedni wniosek, stanowiàcy wyciàg

z przeprowadzonej w szkole wewn´trznej
ewaluacji szkolnego programu wspierania
uzdolnionych.
Gimnazjum 119 z∏o˝y∏o taki wniosek i otrzyma∏o bezterminowy certyfikat z „gwiazdkà”, który przyznawany jest placówkom ocenionym jednomyÊlnie na najwy˝szym poziomie.
W dniu 21 paêdziernika 2015 r. przedstawiciele naszej szko∏y uczestniczyli w gali Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej, podczas
której nasza szko∏a zosta∏a uhonorowana
III miejscem.
Organizatorem i fundatorem Nagrody jest
Miasto Sto∏eczne Warszawa, a przyznawana jest
ona dla najlepszych projektów z zakresu edukacji kulturalnej realizowanych w Warszawie.
Udzia∏ w konkursie biorà instytucje kultury,
placówki oÊwiatowe, organizacje pozarzàdowe
lub inne podmioty: uczelnie lub firmy prywatne.

Celem konkursu jest promowanie ciekawych i oryginalnych dokonaƒ w dziedzinie
edukacji kulturalnej, a tak˝e rekomendowanie
najlepszych, jako dobrych praktyk.
Gimnazjum 119 zdoby∏o nagrod´ za realizacj´
projektu Festiwal Nauki „Licz´, wi´c jestem”.
Nagroda ta jest zwieƒczeniem wieloletniej tradycji Festiwali Nauki w naszej szkole.
Warto nadmieniç, ˝e w roku ubieg∏ym w tym
samym konkursie otrzymaliÊmy wyró˝nienie za
realizacj´ projektu „Rok Oskara Kolberga
– przystanek Weso∏a 2014”.

W roku szkolnym 2015/16 Gimnazjum 119
otrzyma∏o równie˝ certyfikat za udzia∏ w projekcie „Szko∏a Wspó∏pracy. Uczniowie i rodzice
kapita∏em spo∏ecznym nowoczesnej szko∏y”.
Dyrekcja Gimnazjum nr 119
im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego
w Warszawie
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PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 22 773 29 67•22 760 86 74•605 40 38 42

PROTEZY • NAPRAWA

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm
Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog
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 
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

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

tel. 694-747-213
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WESO¸A

PRAC A!
Hipodrom Weso∏a, ul. Szkolna 14

Z AT R U D N I :


OSOB¢ DO WYPROWADZANIA
KONI – na 1/2 etatu,



STAJENNYCH – na ca∏y etat.
Zakres obowiàzków doÊç szeroki.
OczywiÊcie uczciwe zatrudnienie, uczciwe
wynagrodzenie, ubezpieczenie, ZUS.
JeÊli Ty nie jesteÊ zainteresowany, przeka˝
innym. Trudna, ale spokojna praca czeka.

Klucze
do mieszkaƒ,
samochodowe
kodowane
Zamki
K∏ódki
Wk∏adki
Baterie
do pilotów
Faktury
VAT

ZAPRASZAMY
wt.-pt. 12–18
sob. 10–14

ul. Trakt
Brzeski 71
(obok sklepu Biedronka)

WiadomoÊç na miejscu i pod numerem

tel.

Autoryzacja:

22 773 36 07.

ZAPRASZAMY!

692 905 352

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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◗ Nauka j. nimieckiego w Starej Mi∏osnej dla
uczniów i doros∏ych, cena 40 z∏/60 min. tel.
694 210 279.
◗ Poszukuj´ pracy jako opiekunka do dziecka.
Mam du˝e doÊwiadczenie, bardzo lubi´ sp´dzaç
czas z dzieçmi oraz nawiàzuj´ z nimi doskona∏y
kontakt. Wi´cej informacji pod nr. 508 872 988.
◗ Francuski z dojazdem 602 276 202.

◗ OPONY ZIMOWE 4 szt. sprzedam; 175/60R15
Ice Plus Rotalla tel. 519 152 152.
◗ Student III roku Politechniki Warszawskiej oferuje korepetycje z Matematyki. Zakres: szko∏a
podstawowa, gimnazjum, liceum. Przygotowania do sprawdzianów kartkówek egzaminów. Tel. 516-309-589.
◗ Wynajm´ du˝y pokój z aneksem kuchennym, ∏azienkà, oddzielnym wejÊciem od ogródka w Starej Mi∏osnej. Prosz´ dzwoniç – 504 677 362.

◗ J¢ZYK POLSKI – maturzyÊci, uczniowie l.o.
i techników, gimnazjaliÊci, szóstoklasiÊci!!!!
Przygotowanie do egzaminów, MATURA
2016, uzupe∏nianie braków, pisanie, testy,
lektury!! NAUCZ¢ KA˚DEGO!! Weso∏a i on-line, tel. 22 7734 087.

◗ Przyjm´ ekspedientk´ do pracy w sklepie spo˝ywczym na pe∏ny etat w Starej Mi∏osnej.
Kontakt: 692 338 132.

NAUKA GRY NA GITARZE

RODZINA WYNAJMIE ZADBANY
DOM LUB BLIŹNIAK NA DŁUŻEJ.

◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze PROMOCJA! Student. 533-404-404.

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

Minimum 4 pokoje i salon
oraz 3 miejsca parkingowe.
Maksymalna opłata to 3500 m-c.

tel.: 725 555 500

■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

anteny TV i SAT
■ domofony

85

PRZEGLĄDY DACHÓW

MEBLE NA WYMIAR

SERWIS FRANCUSKI

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

RENAULT • CITROEN • PEUGEOT • DACIA

Tel. 22 783 38 38

93

606 808 358 www.polinie.pl

SULEJÓWEK, TRAKT BRZESKI 172

Tel. 660-769-211

277
Okazja 749 000 zł
Dom Wiązowna 245 m2 - z 2001 roku
salon z kuchnią + 5 pokoi + 2 łazienki
+ duży podwójny garaż. Wszystkie media,
oświetlona ulica, działka 1108 m2
sprzedam, zamienię na bliźniak w Wesołej
lub inne propozycje , bezpośrednio
tel.: 725 555 500
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Z¸OTA RÑCZKA,
DROBNE NAPRAWY
503 065 403

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

ROZNOSZENIE ULOTEK
SOLIDNIE – TANIO – UCZCIWIE

883 466 477
268

SPRZÑTANIE, KOPANIE, KOSZENIE, OPRYSKI,
PRZYCINANIE, ZAK¸ADANIE TRAWNIKÓW

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

503 065 403

Tel. 601 262 086.

UPORZÑDKUJEMY
TWÓJ OGRÓD I DZIA¸K¢

8

DACHY

tel.: 514 200 362,
multimix@10g.pl
Bezpłatna weryfikacja zdolnoÊci kredytowej.
Oferta wielu banków. Doradztwo kredytowe.

SPRZEDA˚, MONTA˚
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+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

503 150 991

WYCINANIE
I PODCINANIE DRZEW

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

KREDYTY, POŻYCZKI, HIPOTEKI

Z¸OTA RÑCZKA
tel.

13
7

w Wawrze – na magazyn
lub cichą działalność.
Tel. 695-622-848
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tel. 663-677-701

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1, 2 i 3.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761

ogrzewana HALA

■

www.anteny-kamery.pl

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

www.dogadajciesie.pl

DO WYNAJĘCIA

M O N TA ˚ :

DROBNE REMONTY I NAPRAWY

SPRZÑTANIE
STRYCHÓW I PIWNIC
503 065 403
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ul. Ostrobramska 73, 04-174 Warszawa

tel.: 519 486 086, mfp.kadry@gmail.com

501 14 14 40

17
4

◗ Nauczycielka j´zyka angielskiego udzieli korepetycji. Dojazd do ucznia. Lekcja – 40 z∏. tel.:
733 250 300.

◗ J¢ZYK ROSYJSKI – SKUTECZNIE & SYMPATYCZNIE z doÊwiadczonym t∏umaczem i lektorem,
ka˝dy poziom nauczania, MATURA 2016, t∏umaczenia, konsultacje. Weso∏a i on-line: tel.
504 69 79 18.

503 065 403

260

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

Pracownik
restauracji McDonald’s

BIURA, WSPÓLNOTY,
OSIEDLA, PARKINGI

14
8

Na naszych ∏amach mo˝na zamieÊciç dwa typy og∏oszeƒ drobnych:
- 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.

◗ Sprzedam dom wolnostojàcy: parter 120m,
przyziemie 180m (mo˝liwoÊç dzia∏alnoÊci),
dzia∏ka 665m; Osiedle Stara Mi∏osna – Cyklamenowa 10. Informacje na miejscu.

PRACA STAŁA LUB DODATKOWA
NA UMOWĘ, ELASTYCZNY GRAFIK

SPRZÑTANIE

25
6

OG¸OSZENIA DROBNE
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REKL AMA

KANCELARIA ADWOKACKA
SPRAWY CYWILNE:
✔
✔

spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

SPRAWY RODZINNE:
✔

rozwody

✔

opiekuƒcze

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

G

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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WESO¸A

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

K L I N I K A D E N T YST YC Z N A

Galeria Sosnowa
ul. Jeździecka 21f, lok. 5, Warszawa-Wesoła
tel. (22) 773 21 12; 518 662 799
Oferujemy kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych:

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
- OBSŁUGA I NAPEŁNIANIE KLIMATYZACJI

28

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

w

Leczenie zachowawcze

w

Protetyka

w

Leczenie ortodontyczne

w

Chirurgia

w

Zabiegi estetyczne

w

Implantologia

w

Diagnostyka radiologiczna na miejscu: rtg cyfrowe,
pantomogram, cefalometria, tomograﬁa szczęk i zatok
Możliwość płatności kartą

www.klinikaelixir.pl
Jesteśmy na Facebooku – Klinika Dentystyczna Elixir
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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. 22 870 55 55
www.gadomska.pl
ewa@gadomska.pl
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