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Kol´dowanie
z Tadeuszem Woêniakiem
W dniu 26 grudnia 2015 r. o godz.
18.45 w koÊciele pod wezwaniem Êw.
Antoniego Padewskiego w Parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa przy ul.
Borkowskiej 1 w Weso∏ej odby∏ si´
koncert kol´d w wykonaniu Tadeusza
Woêniaka i jego zespo∏u. Organizatorami koncertu byli Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a oraz Ksiàdz Krzysztof Cyliƒski – proboszcz Parafii.
Tadeusz Woêniak to artysta powszechnie znany polskiej publicznoÊci, autor
i wykonawca wielu kultowych piosenek,
który w ciàgu niemal pó∏wiecza napisa∏
muzyk´ do kilkuset tekstów, prawie stu
sztuk teatralnych, wielu spektakli Teatru
TV oraz filmów. Do historii polskiej muzyki wszed∏ w 1972 r., wygrywajàc festiwal w Opolu piosenkà „Zegarmistrz
Êwiat∏a” z tekstem Bogdana Chorà˝uka.

W roku 2016 Tadeusz Woêniak
obchodziç b´dzie 50-lecie swej
pracy artystycznej, koncert w Weso∏ej by∏ wi´c swoistym preludium do cyklu wydarzeƒ artystycznych, jakie b´dà organizowane w obecnym roku, by uczciç
ten pi´kny jubileusz.
Koncert wzbudzi∏ ogromne zainteresowanie wÊród mieszkaƒców Weso∏ej, którzy t∏umnie wype∏nili drewniany koÊció∏.
Artysta wystàpi∏ z zespo∏em w sk∏adzie:
Tadeusz Woêniak – wokal, gitara, Jolanta
Majchrzak – wokal, inst. klawiszowe,
Piotr Woêniak – gitara, wokal oraz Mariusz Jagoda – skrzypce, wokal. Wyst´p
spotka∏ si´ z ciep∏ym, a momentami goràcym odbiorem publicznoÊci. Ju˝ samo
wejÊcie piosenkarza, wchodzàcego do
koÊcio∏a z gitarà z zewnàtrz i przeciskajà-

cego si´ przez zgromadzonà publicznoÊç,
wzbudzi∏o ogromny entuzjazm i aplauz.
Tadeusz Woêniak zaÊpiewa∏ wiele znakomitych utworów, w tym wiele kol´d
nieznanych w oryginalnych, niestandardowych aran˝acjach, a wspólnie z publicznoÊcià wykona∏ takie kultowe piosenki jak „Zegarmistrz Êwiat∏a”, „Smak
i zapach pomaraƒczy” oraz szereg tradycyjnych kol´d.
Karolina Mosio∏ek
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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Polędwica Sopocka
cena za kilogram
Stół Polski

Promocja obowiązuje do końca stycznia 2016 r. lub do wyczerpania zapasów
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Mleko
Łaciate UHT 3,2%
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Corn Flakes

Sok Tymbark
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Ptasie Mleczko
waniliowe
380 g
Wedel

OKAZJA
Kupujàc do koƒca stycznia 7% rabatu!
Stan deweloperski, inwestycja zakończona, gotowe do użytkowania.

Pomoc architekta wnętrz przy koncepcji
urządzenia mieszkania GRATIS!
Wi´cej informacji: tel.: 505-283-785
e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
www.ulicamotylkowa.pl
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Z prac Rady Dzielnicy
Grudniowa sesja Rady
Dzielnicy odby∏a si´
17 grudnia. W wi´kszoÊci dotyczy∏a spraw
organizacyjnych Rady.
W szczególnoÊci zosta∏
uchwalony plan pracy
Rady Dzielnicy na rok
2016. Jest on bardzo
podobny do ubieg∏orocznego, planowana
jest jedna sesja zwyczajna w ka˝dym miesiàcu. Na ka˝de posiedzenie zaplanowa-

no 2–5 tematów,
zwiàzanych z kompetencjami Dzielnicy,
które majà byç przedmiotem analizy
i dyskusji ze strony radnych. Prócz tego
poszczególne komisje Rady przedstawi∏y
projekty swoich planów pracy. Poza tym
Rada wybra∏a jednomyÊlnie pana Mieczys∏awa O∏dzieja (PiS) na swojego
przedstawiciela w Radzie Seniorów
Dzielnicy Weso∏a.
Wa˝nym punktem sesji mia∏a byç informacja o pracach nad przebiegiem WOW
przez Weso∏à. Jednak w zwiàzku z tym,
˝e procedura prowadzona przez RDOÂ

Bud˝et partycypacyjny 2017
Od 16 listopada 2015
roku trwa jeden z wa˝niejszych etapów bud˝etu partycypacyjnego
– zg∏aszanie projektów.
B´dzie on trwa∏ do
15 stycznia 2016 roku.
W zwiàzku z tym 7 grudnia o godzinie 18.00 odby∏o si´ w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a
otwarte spotkanie dyskusyjne z udzia∏em
mieszkaƒców, Zarzàdu Dzielnicy oraz
cz∏onków Zespo∏u ds. Bud˝etu Partycypacyjnego dotyczàce priorytetów rozwojowych dla naszej dzielnicy. Nie zabrak∏o
równie˝ dyskusji o potrzebach i bolàczkach
dnia codziennego mieszkaƒców Weso∏ej.
O ogólnych zamierzeniach dzielnicowych
i dzia∏aniach podejmowanych w zakresie
kreowania przestrzeni mówi∏ Burmistrz
Dzielnicy Pan Edward K∏os. Nast´pnie wiedz´ o zasadach tworzenia bud˝etu partycypacyjnego i za∏àczników bud˝etowych dla
dzielnic przybli˝y∏a zebranym Pani Katarzyna Popowicz, pracownik Wydzia∏u Bud˝etowo-Ksi´gowego. O planach inwestycyjnych na 2016 rok dla Weso∏ej opowiedzia∏
Wiceburmistrz Dzielnicy Pan Krzysztof
Kacprzak. Priorytety w tym zakresie to: in-

westycje drogowe (na ponad 3 mln z∏), inwestycje kubaturowe (np. dom dziennego
pobytu dla seniorów, biblioteka i dom kultury w Zielonej, przedszkole i ˝∏obek w Starej Mi∏oÊnie) oraz przebudowa oÊwietlenia
ulic – program Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy (na ponad 2,5
mln z∏). Natomiast o dzia∏aniach podejmowanych w zakresie oÊwiaty, kultury i sportu
w Weso∏ej mówi∏ Wiceburmistrz Dzielnicy
Pan Marian Mahor. Sà nimi: Warszawski
Program Edukacji Kulturalnej, zaj´cia dla
seniorów (np. Uniwersytet III Wieku),
opieka nad dzieçmi w wieku przedszkolnym
w czasie wakacji i ferii zimowych, budowa
boiska trawiastego oraz rolkostrady z bud˝etu partycypacyjnego.
Temat strategii rozwoju m.st. Warszawy
do 2030 roku przybli˝y∏ zebranym Pan
Bartosz Baraƒski, przedstawiciel Biura
Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego. Wi´cej na stronie internetowej:
www.2030.um.warszawa.pl.
Koordynator ds. bud˝etu partycypacyjnego w dzielnicy Weso∏a Pani Dorota Gajewska przypomnia∏a uczestnikom spotkania
o tzw. inicjatywie lokalnej. Jest to forma
wspó∏pracy jednostek samorzàdu terytorialnego z mieszkaƒcami w celu wspólnego

utkn´∏a w miejscu, nie by∏o ˝adnych nowych informacji, które mog∏yby byç
przedmiotem dyskusji.
Rada zapozna∏a si´ jeszcze z informacjà o przygotowaniach do akcji „Zima
w mieÊcie” oraz informacjà z dzia∏alnoÊci
mi´dzysesyjnej Zarzàdu Dzielnicy.
Kolejna sesja Rady zaplanowana jest
na dzieƒ 21 stycznia na godzin´ 14.00.
Program b´dzie dost´pny na 7 dni przed
sesjà na stronach Urz´du Dzielnicy. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

realizowania zadania publicznego na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej.
Wi´cej na stronie: www.inicjatywa.um.warszawa.pl.
W dalszej cz´Êci spotkania
dyskutowano, jak najlepiej wykorzystaç bud˝et partycypacyjny dla
dobra dzielnicy, jakie projekty poszerzà ofert´ dzia∏aƒ urz´du na lata
nast´pne, ale przede wszystkim starano si´ poznaç oczekiwania i potrzeby mieszkaƒców.
W dniach 9–10 grudnia 2015
roku w godzinach 17.00–19.00
w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a odby∏y si´ dy˝ury konsultacyjne, na których pracownicy merytoryczni
Urz´du Dzielnicy oraz przedstawiciele Zespo∏u ds. Bud˝etu Partycypacyjnego pomagali mieszkaƒcom
w przygotowaniu projektów.
Wszystkich zainteresowanych bud˝etem
partycypacyjnym zapraszam na naszà stron´: facebook.pl/BPWesola.
Goràco zach´cam do sk∏adania projektów. Bàdêcie twórcami bud˝etu partycypacyjnego!
Katarzyna Zakrzewska
radna dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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lub u naszego przedstawiciela handlowego: Bo˝ena Dole˝a∏,
tel. 607-306-979, reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
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XXIV Fina∏

WOÂP
w Weso∏ej
W niedziel´ 10 stycznia
2016 roku w Gimnazjum nr 119
w Starej Mi∏oÊnie odby∏ si´ Fina∏
Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy.
Podobnie jak w latach ubieg∏ych dopisali darczyƒcy, goÊcie,
uczniowie i nauczyciele – wspólnie zbieraliÊmy fundusze na zakup urzàdzeƒ medycznych dla oddzia∏ów pediatrycznych oraz
dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.
Ju˝ od 10 rano uczniowie dzielnie zbierali datki do puszek na
weso∏owskich ulicach.
Tradycyjnie w godzinach popo∏udniowych odby∏y si´ w auli naszego gimnazjum popisy wokalne, instrumentalne, taneczne
i sportowe zaproszonych goÊci i uczniów ze SP 171, SP 173,
SP 353 oraz Gimnazjum 119. Podczas imprezy odby∏y si´ aukcje,
a wyst´pom towarzyszy∏ kiermasz r´kodzie∏a artystycznego i nieodzowna uczniowska kawiarenka. Szko∏a rozbrzmiewa∏a pi´knym Êpiewem w wykonaniu Chóru Gospel, a dla pasjonatów aktywnoÊci fizycznej atrakcjà z pewnoÊcià by∏y pokazy Aikido czy
radosna, roztaƒczona Zumba.
Serdecznie dzi´kujemy Wszystkim Uczestnikom i Sympatykom naszych dzia∏aƒ za obecnoÊç, wsparcie i Êwietnà zabaw´.
Niepowtarzalna atmosfera tej wyjàtkowej styczniowej niedzieli
co roku pokazuje, ile dobra jest w drugim cz∏owieku i jak niesamowicie rozprzestrzenia si´ ono, nie tylko w gestach zape∏niania
woÊpowych puszek, ale tak˝e w serdecznoÊci, jakà darzà si´
uczestnicy tych wydarzeƒ.
Szanowni Paƒstwo!
Efekt naszych wspólnych staraƒ to – rekordowa w naszym
sztabie suma!!!

44 876,39 z∏
Dzi´kujemy i do zobaczenia za rok!
Sztab WOÂP przy Gimnazjum 119 w Warszawie-Weso∏ej

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Bez planów wolno wszystko i nic
Plan Zagospodarowania
Przestrzennego to jeden
z podstawowych dokumentów ka˝dej gminy,
okreÊlajàcy jej kierunki
rozwoju. To PZP okreÊlajà
linie rozgraniczajàce dróg,
przeznaczenie gruntów
oraz rodzaj i parametry
dopuszczalnej zabudowy. Dzi´ki nim, kupujàc
nieruchomoÊç, wiemy, co mo˝emy na niej zbudowaç i (co czasem wa˝niejsze) co mo˝e zbudowaç sàsiad. Niestety, proces ich uchwalania jest
d∏ugi i trudny. Bowiem to na etapie ich przygotowywania i uchwalania trzeba rozstrzygnàç
cz´sto ca∏kowicie sprzeczne interesy w∏aÊcicieli
gruntów czy istniejàcych nieruchomoÊci.
Do tego dochodzà jeszcze czasoch∏onne procedury uzgadniania za∏o˝eƒ planów pomi´dzy
najró˝niejszymi instytucjami. Efekt? W olbrzymiej cz´Êci gmin w ca∏ej Polsce ogromne obszary pozbawione sà wa˝nych PZP. Niestety tak te˝
jest w Warszawie, a co za tym idzie – i w naszej
dzielnicy. I nawet nie jest to kwestia jakichÊ
wi´kszych zaniedbaƒ ze strony Miasta. Ju˝ dawno temu zosta∏y podj´te uchwa∏y o przystàpieniu
do sporzàdzania planów dla prawie wszystkich
obszarów Weso∏ej. Sprawnie wy∏oniono wykonawców, którzy doÊç szybko przygotowali
wst´pne wersje planów. No i si´ zacz´∏o...
G∏ównym hamulcowym okaza∏ si´ Marsza∏ek
Województwa Mazowieckiego pan Adam Struzik.
Z odleg∏ego P∏ocka wie lepiej, jak ma si´ rozwijaç
Warszawa, jakie sà oczekiwania w∏aÊcicieli gruntów i jak chroniç po∏o˝one na prywatnych gruntach lasy. Kolejnymi k∏odami pod nogami projektantów planów sà spory sàsiedzkie. No i swoje
trzy grosze potrafi te˝ wrzuciç konserwator przyrody. Efekt? PZP nie ma, inwestycje powstajà
w sposób losowy, na zasadzie „dobrego sàsiedztwa”, co jest bardzo szeroko rozumianym terminem, i cz´sto sàsiedzi ze zdziwieniem odkrywajà
tu˝ za swoim p∏otem zaskakujàcà inwestycj´.
Dlatego te˝ uchwalenie w grudniu ub. r. PZP
dla osiedla Plac Wojska Polskiego, choç niewiel-

kiego obszarem, jest takim wielkim sukcesem.
Tam akurat najwi´cej problemów spowodowa∏
Konserwator Zabytków przez wpisanie 2 bloków z lat 60. do gminnego rejestru zabytków,
co w du˝ej mierze ogranicza prawa ich mieszkaƒców w zakresie prowadzenia remontów
i modernizacji. Trzeba by∏o naprawd´ du˝o zabiegów, by procedur´ uchwalania planu doprowadziç do koƒca. Wielka w tym zas∏uga ca∏ej
Komisji Bud˝etu i Planowania Przestrzennego
naszej Rady, a w szczególnoÊci jej Przewodniczàcego Mariana BabuÊki.
Tylko w roku 2014 od czasu wys∏uchania publicznego przyj´tych do planu za∏o˝eƒ odby∏ kilkanaÊcie spotkaƒ z p. Karolem Gudmajerem –
Naczelnikiem w biurze Sto∏ecznego Konserwatora Zabytków oraz p. Ewà Podhorskà – Kierownikiem Wydzia∏u Planowania Miejscowego Dzia∏
Wschód. Wobec braku zrozumienia Konserwatora Zabytków dla potrzeby wy∏àczenia z rejestru
zabytków bloków nr 11 i 12 w roku 2015 odby∏
si´ szereg posiedzeƒ Komisji Bud˝etu i Planowania Przestrzennego z udzia∏em zaproszonych goÊci – przedstawicieli Biura Architektury, firmy
przygotowujàcej projekt planu, mieszkaƒców
osiedla oraz Zarzàdu Dzielnicy.
Podczas tych spotkaƒ wypracowano kompromisowe stanowisko, w wyniku czego najpierw
Komisja, a potem ca∏a Rada Dzielnicy pozytywnie zaopiniowa∏a projekt planu z zastrze˝eniem
o koniecznoÊci wy∏àczenia bloków 11 i 12 z rejestru zabytków. W imieniu naszej Rady na posiedzeniu Komisji ¸adu Przestrzennego Rady m.st.
Warszawy stanowisko to przedstawi∏ pan Marian BabuÊka. Niestety, ze wzgl´du na mo˝liwoÊç
cofni´cia prac nad planem do punktu wyjÊcia Komisja nie podzieli∏a tego stanowiska i zarekomendowa∏a Radzie Miasta przyj´cie PZP w wersji przygotowanej przez projektantów, co te˝ si´
sta∏o 26 listopada 2015 r.
Warto zauwa˝yç, ˝e PZP dla osiedla Plac Wojska Polskiego by∏ dosyç „prosty”. Nie by∏o koniecznoÊci odlesiania terenów, wytyczania nowych ulic czy sporów sàsiedzkich. A i tak procedura jego powstawania trwa∏a dobre 7 czy 8 lat. I to

Otwarte nieotwarte
Niestety zima w koƒcu przysz∏a, mo˝e
niezbyt pi´kna, taka chlapowata i ponura,
ale skutecznie zablokowa∏a dokoƒczenie
budowy przed∏u˝enia ul. Granicznej w kierunku Mi´dzylesia. Wiele nie zabrak∏o:
ostatnia warstwa asfaltu, Êcie˝ka rowerowa,
przystanki autobusowe przy Kociszewskich
oraz trawniki. Formalnie, poniewa˝ budowa
jest nieskoƒczona, przejazd jest zamkni´ty,
choç nieformalnie po nowym, równiutkim
asfalcie przejechaç mo˝na i sporo osób ju˝
z tego korzysta. Stan ten pewnie si´ utrzyma
do wiosny, bo warstw´ Êcieralnà asfaltu
mo˝na k∏aÊç dopiero wówczas, gdy temperatury stabilnie przekroczà +5°C.
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Niestety nadejÊcie wiosny b´dzie si´
wiàza∏o z rozpocz´ciem prac nad kolejnym
odcinkiem tej drogi. Obecnie zakresem
prac jest obj´ty fragment od granicy Weso∏ej do skrzy˝owania z ul. Kociszewskich.
Kolejny etap obejmujàcy fragment do ul.
Mchów (tam gdzie jest p´tla 147) jest
w ostatniej fazie pozyskiwania zgód i zezwoleƒ. W lutym spodziewane jest wydanie decyzji ZRiD i pewnie od marca-kwietnia wykonawca zamknie kolejny odcinek, na szcz´Êcie ju˝ na nied∏ugo,
bowiem zakres prac jest tam niewielki, nie
ma potrzeby wykonywania wi´kszych robót ziemnych, nie ma obiektów in˝ynieryj-

STYCZNIOWE SPOTKANIA

„BEZPIECZNE OSIEDLE”
Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego w Dzielnicy Weso∏a zaprasza mieszkaƒców do budynku Urz´du
Dzielnicy Warszawa Weso∏a na spotkania
w ramach realizacji programu „Bezpieczne Osiedle” w terminach 20 i 27 stycznia.
Spotkania odb´dà si´ w pokoju nr –111
(niski parter) w godz. 10.00–15.00.
Zapraszamy mieszkaƒców, przedstawicieli
wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeƒ
i inne podmioty zainteresowane udzia∏em
w dyskusji o bezpieczeƒstwie w dzielnicy
Weso∏a. Zach´camy równie˝ do zg∏aszania wszelkich problemów zwiàzanych
z bezpieczeƒstwem na terenie naszej
dzielnicy pod numer tel. 22 773 60 92
lub tel./fax 22 773 73 07 w godzinach
pracy delegatury 8.00–16.00.
Delegatura BBiZK w Dzielnicy Weso∏a

mimo olbrzymiego zaanga˝owania radnych
z osiedla p. Mariana BabuÊki i p. Stefana S∏owikowskiego. Dlatego dla innych obszarów, gdzie
problemów do rozstrzygni´cia jest du˝o wi´cej,
procedowanie PZP niestety ciàgnie si´ ju˝ i b´dzie
ciàgnàç przez kolejne lata. Na nic si´ zdajà interwencje radnych, regularne spotkania z p. Naczelnik Ewà Podhorskà. Planów nie ma, a ró˝ne niezbyt chciane inwestycje powstajà w miejscach,
które mia∏y inne przeznaczenie. Przy planie dla
osiedla Stara Mi∏osna dosz∏o do sytuacji, ˝e firma, która przygotowywa∏a plan, po kilkunastu
latach oczekiwania na przezwyci´˝enie oporu
marsza∏ka Adama Struzika wypowiedzia∏a Miastu umow´ i zrezygnowa∏a z jego ukoƒczenia.
Bez zmiany prawa w tym zakresie i uproszczenia procedur planistycznych pat b´dzie trwa∏
nadal, a w∏aÊciciele i nabywcy nieruchomoÊci
b´dà graç w rosyjskà ruletk´ o to, co i gdzie
mo˝na zbudowaç.
Marcin J´drzejewski

nych itp., wiec szacuj´, ˝e okres ten nie powinien byç d∏u˝szy ni˝ 2 miesiàce.
OczywiÊcie w pe∏ni z wygody tego po∏àczenia i tak b´dziemy mogli korzystaç dopiero wówczas, gdy zostanie zbudowany
ca∏y w´ze∏ drogowo-kolejowy w Mi´dzylesiu, w skrócie zwany „tunelem pod torami”. To olbrzymie i zakrojone na szerokà
skal´ przedsi´wzi´cie, bo prócz wspomnianego tunelu powstajà 4 ronda, przebudowywane sà spore odcinki Mrówczej, Zwoleƒskiej i ˚egaƒskiej, powstajà Êcie˝ki rowerowe i chodniki. Inwestycja ta ma byç
zakoƒczona do koƒca tego roku i jak na
razie jej budowa przebiega zgodnie z harmonogramem.
Marcin J´drzejewski
Nr 176 / Styczeƒ 2016
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10. Projekty wielowymiarowe – inicjatywy
niemieszczàce si´ w pozosta∏ych kategoriach
konkursowych lub ∏àczàce ró˝ne kategorie.

Konkurs S3KTOR 2015
szósta edycja ju˝ og∏oszona

Ka˝dego roku organizacje pozarzàdowe podejmujà liczne inicjatywy na rzecz
mieszkaƒców naszego miasta. Organizowane przez nie akcje i wydarzenia promujà mi´dzy innymi kultur´, aktywny
i zdrowy styl ˝ycia, a tak˝e wspieranie
osób potrzebujàcych. Miasto wspó∏pracuje z organizacjami pozarzàdowymi – wspiera ich dzia∏ania, konsultuje dokumenty w komisjach dialogu spo∏ecznego, a tak˝e powierza im realizacj´
zadaƒ publicznych. W roku 2015 na rzecz organizacji pozarzàdowych m.st. Warszawa przeznaczy∏o 130 mln z∏, a w planach na rok 2016 kwota ta wzrasta do blisko 140 mln z∏.
Cz´sto nie zdajemy sobie sprawy z tego, ˝e
akcja, w której ch´tnie uczestniczymy – piknik
rodzinny, festyn czy impreza sportowa – zosta∏a
zorganizowana w∏aÊnie przez organizacj´ pozarzàdowà. Aby zmieniç ten stan rzeczy i pomóc
w nag∏oÊnieniu dzia∏alnoÊci tak˝e mniejszych,
mniej znanych organizacji, m.st. Warszawa organizuje konkurs promujàcy dzia∏alnoÊç organizacji
trzeciego sektora – czyli organizacji pozarzàdowych. Konkurs odbywa si´ od 2010 r. – do tej
pory w jego czterech edycjach wzi´∏o udzia∏ ponad 700 inicjatyw zg∏oszonych przez mieszkaƒców i organizacje.
W ostatniej edycji konkursu S3KTOR zg∏oszone
zosta∏y 194 inicjatywy, warszawiacy oddali blisko
4000 g∏osów i przyznali Nagrod´ Mieszkaƒców.
Celem konkursu jest wytypowanie dziesi´ciu
najlepszych warszawskich inicjatyw 2015 roku,
których realizatorami by∏y organizacje pozarzàdowe, oraz promocja dzia∏aƒ warszawskich organizacji trzeciego sektora wÊród mieszkaƒców stolicy.
Od 4 stycznia do 12 lutego 2016 roku mo˝na zg∏osiç wybranà inicjatyw´ do konkursu.
Inicjatywy mo˝na zg∏aszaç w nast´pujàcych
kategoriach:
1. Edukacja – inicjatywy, które rozwijajà umiej´tnoÊci, wiedz´, zainteresowania mieszkaƒców Warszawy;
2. Ekologia i Êrodowisko przyrodnicze – inicjatywy i dzia∏ania edukacyjne na rzecz kszta∏towania i ochrony Êrodowiska przyrodniczego,
∏adu przestrzennego, jego wartoÊci estetyczno-widokowych, przyrodniczych, zachowania
dziedzictwa przyrodniczego, promowanie,
wdra˝anie, wspieranie inicjatyw i zachowaƒ
proekologicznych mieszkaƒców Warszawy;
3. Kultura i sztuka – inicjatywy aktywizujàce
mieszkaƒców do czynnego uczestnictwa
w kulturze, dzia∏ania animujàce i edukacyjne,
które wzmacniajà znaczenie kultury w codziennym ˝yciu, inicjatywy dotyczàce twórczoÊci artystycznej;
4. Projekty spo∏eczne – inicjatywy, które nastawione sà na wspieranie osób i rodzin znajdujàcych si´ w trudnej sytuacji ˝yciowej, na profilaktyk´ uzale˝nieƒ i przemocy w rodzinie; wspierajàce sp´dzanie wolnego czasu rodziców
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Specjalna nagroda zostanie przyznana równie˝ przez partnera konkursu portal ngo.pl.

z dzieçmi w Warszawie, inicjatywy wielopokoleniowe oraz dzia∏ania skierowane bezpoÊrednio
do seniorów i osób z niepe∏nosprawnoÊciami;
5. Przestrzeƒ miejska – inicjatywy majàce na
celu kszta∏towanie ∏adu przestrzennego, estetyki przestrzeni miejskiej;
6. Spo∏eczeƒstwo obywatelskie i prawa cz∏owieka – inicjatywy, które promujà aktywnoÊç
obywatelskà, wspierajà kszta∏towanie demokratycznego spo∏eczeƒstwa, odnoszà si´ do
praw cz∏owieka, upowszechniajà postawy tolerancji wobec ró˝norodnoÊci i przeciwdzia∏ajà dyskryminacji;
7. Spo∏ecznoÊç lokalna – inicjatywy, które
sprzyjajà rozwojowi Êrodowisk lokalnych oraz
integracji mieszkaƒców w poszczególnych
dzielnicach, np. wspólnot terytorialnych;
8. Sport i rekreacja – inicjatywy zach´cajàce
mieszkaƒców do zdrowego i aktywnego sp´dzania wolnego czasu lub inicjatywy dotyczàce szkolenia i wspó∏zawodnictwa sportowego;
9. Zdrowie – inicjatywy majàce na celu realizacj´
dzia∏aƒ w zakresie ochrony i promocji zdrowia;

Do konkursu mogà byç zg∏aszane inicjatywy,
które ∏àcznie spe∏niajà nast´pujàce warunki:
1. realizowane by∏y w 2015 roku, niezale˝nie od
terminu ich rozpocz´cia oraz zakoƒczenia (czyli równie˝ projekty wieloletnie), z wyjàtkiem
inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu;
2. realizatorem by∏y organizacje pozarzàdowe;
3. realizowane by∏y na rzecz Warszawy i jej
mieszkaƒców.
W przypadku inicjatyw wieloletnich oceniany b´dzie wyodr´bniony etap danego projektu, realizowany od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
Jedna osoba mo˝e zg∏osiç do konkursu kilka inicjatyw. Mo˝liwe jest tak˝e zg∏oszenie do konkursu
wi´cej ni˝ jednej inicjatywy danej organizacji pozarzàdowej – ka˝da z nich b´dzie oceniana odr´bnie.
By zg∏osiç inicjatyw´, wystarczy wype∏niç
kart´ zg∏oszenia i dostarczyç jà osobiÊcie, drogà
pocztowà lub mailowo (ngo@um.warszawa.pl)
do Centrum Komunikacji Spo∏ecznej (ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa). Istnieje równie˝
mo˝liwoÊç zg∏oszenia za pomocà formularza
on-line dost´pnego na stronie konkursu.
Karta zg∏oszenia inicjatywy oraz szczegó∏owe
informacje na temat konkursu znajdujà si´ na
stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/wydarzenia/
s3ktor-2015.
Zapraszamy tak˝e na stron´ internetowà „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, gdzie znajduje si´ rozbudowany artyku∏ o konkursie: http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/0/n/8685.
Tomasz WiÊniewski

REKL AMA
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Wigilia Mi´dzypokoleniowa w Weso∏ej
Dnia 12.XII.2015 r. w budynku Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej w ramach
Spotkaƒ Pokoleniowych odby∏a si´ uroczysta
Wigilia. Spotkanie to uÊwietni∏y nast´pujàce
osoby: senator RP p. Marek Borowski, burmistrz dzielnicy Weso∏a p. Marian Machor,
proboszcz parafii pw. OpatrznoÊci Bo˝ej ks.

ksi´˝a równie˝ do∏àczyli si´
do ˝yczeƒ, nast´pnie poÊwi´cili op∏atki. Po podzieleniu
si´ op∏atkiem wszyscy zasiedli do obficie zastawionych
sto∏ów. GoÊcie uÊmiechali si´
i gaw´dzili przyjaênie, wspominajàc dawne dzieje. Degustacja wypad∏a znakomicie.
Potrawy przyrzàdzone przez
panie Seniorki, poczàwszy
od kapusty, pierogów, ryb,
barszczu, a na ciastach skoƒczywszy, wszystkim bardzo
smakowa∏y.
Spotkanie umili∏a nam pani Dorota Czajkowska wraz ze swojà uczennicà, Êpiewajàc

kol´dy. Atmosfera by∏a bardzo uroczysta, rodzinna
i podnios∏a, czuliÊmy si´ jak
u babci na Wigilii.
Na koniec zostaliÊmy obdarowani przez panià Kaêmierczak paczkà s∏odyczy. Dzi´ki
temu spotkaniu zrozumieliÊmy, ˝e cz∏owiek ma tyle lat,
na ile si´ czuje. Wiek jest tylko
umowny.
Dzi´kujemy p. Helenie
Kaêmierczak i przemi∏ym Seniorom i Seniorkom za serdeczne przyj´cie nas i za
wspólnie sp´dzone chwile.
W imieniu kole˝anek i kolegów z Gimnazjum nr 120.
Natalia Soszyƒska

APEL O POMOC BEZDOMNYM
Mariusz T∏okiƒski, wikariusz parafii wojskowej Êw. Jana Paw∏a II ks. Marek Bolanowski,
reprezentant stra˝y po˝arnej p. Andrzej
Kleczkowski. W wydarzeniu po raz kolejny
uczestniczyli równie˝ uczniowie Gimnazjum
nr 120 wraz z opiekunem p. Bo˝enà ¸uniewskà. Wszystkich zebranych goÊci ciep∏o powita∏a p. Helena Kaêmierczak, po czym z∏o˝y∏a
˝yczenia Êwiàteczne. Obecni na spotkaniu

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy zwraca si´ z proÊbà do wszystkich mieszkaƒców dzielnicy o pomoc i wsparcie.
Zima to ci´˝ki okres dla osób bezdomnych,
apelujemy wi´c do Paƒstwa o kontakt telefoniczny bàdê osobisty z OÊrodkiem Pomocy
Spo∏ecznej, jeÊli wiedzà Paƒstwo o potrzebujàcych szukajàcych schronienia w ogródkach
dzia∏kowych, pustostanach, piwnicach czy
klatkach schodowych.

AKCJA REAKTYWACJA
10 grudnia odby∏y si´ wybory do M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy Weso∏a. M∏odzi
z naszej dzielnicy ze szkó∏ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zdecydowali
o sk∏adzie wspólnoty samorzàdowej.
Od kiedy dzia∏amy?
M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy Weso∏a powsta∏a w 2008 roku, aby u∏atwiç komunikacj´ m∏odzie˝y mieszkajàcej w Weso∏ej z jej w∏adzami.
W ciàgu tych kilku lat MR stara∏a si´ dbaç o rozwój naszej dzielnicy. Wzi´∏a udzia∏ w ró˝nych
przedsi´wzi´ciach, by∏y to m.in. konkurs amatorskich zespo∏ów rockowych „ROCK ON”, wspieranie „Weso∏ej Paczki”, inicjatywa budowy skateparku czy kina plenerowego.
Nowa m∏odzie˝ = nowe pomys∏y
Po roku przerwy M∏odzie˝owa Rada, czyli
czternastka m∏odych i kreatywnych ludzi, bierze
znowu sprawy w swoje r´ce!!! Nadszed∏ czas na
nowà kadencj´! W dniach 17–18 grudnia br.
mieliÊmy warsztaty dla radnych wybranych
w wyborach. Warsztaty poprowadzili doÊwiadczeni w pracy z m∏odzie˝owymi radami trenerzy
Fundacji Civis Polonus.
Podczas pierwszego dnia warsztatów zapoznaliÊmy si´ z zadaniami, celami i obowiàzkami MR. Integracja nastàpi∏a poprzez wspólne wykonywanie
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zadaƒ, wtedy te˝ zrodzi∏y si´ pierwsze wspólne pomys∏y oraz ustalaliÊmy priorytety na przysz∏oÊç.
Kolejny dzieƒ rozpocz´liÊmy od spotkania z Wiceburmistrzem Dzielnicy Weso∏a P. Marianem Mahorem. Na naszym pierwszym spotkaniu zosta∏y
poruszone zagadnienia takie jak: zakres dzia∏aƒ
dzielnicy na najbli˝szy okres oraz sposób, w jaki
M∏odzie˝owa Rada mo˝e si´ w∏àczyç w zaplanowane przedsi´wzi´cia. Spotkanie min´∏o w ciep∏ej
atmosferze, pod której wp∏ywem narodzi∏y si´
wspólne idee dalszego rozwoju dzielnicy.

Reagujmy, aby nie by∏o za póêno.
Wszelkie informacje mo˝na zg∏aszaç pod
nr. tel. 22 773 44 12 od poniedzia∏ku do
piàtku w godz. 8.00-16.00 lub w siedzibie
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21A oraz ca∏odobowo do Stra˝y
Miejskiej, tel. 986.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Do pracy... gotowi... start!
21 grudnia wzi´liÊmy udzia∏ w pierwszej sesji,
podczas której z∏o˝yliÊmy uroczyste Êlubowanie,
co jest niezb´dnym warunkiem, aby rozpoczàç
dzia∏alnoÊç w m∏odzie˝owej radzie. W Êlubowaniu
wzi´li udzia∏ radni z Gimnazjum
nr 120, Gimnazjum nr 118,
Gimnazjum nr 119 oraz szkó∏
ponadgimnazjalnych. Wybrane
zosta∏o te˝ prezydium w sk∏adzie: przewodniczàcy Wojtek
Mastalski, wiceprzewodniczàcy Adam Kalinowski oraz sekretarz Aleksandra Bakiera.
Czym jest wiek? Czasem?
Ograniczeniem? Nie! To jest jedynie liczba, m∏odzie˝ mo˝e
te˝ zdzia∏aç wiele! Dlatego my,
zwarci i gotowi do pracy, bierzemy sprawy w swoje r´ce!
Pami´tajcie, ˝e Po∏àczenie si∏ to poczàtek, pozostanie razem to post´p, wspólna praca to sukces (Henry Ford).
Zapraszamy do wspó∏pracy!
JeÊli macie dla nas jakieÊ sugestie, ciekawe
pomys∏y albo pytania, piszcie na mrwesola@
gmail.com. Zapraszamy te˝ na nasz profil na Facebooku: www.facebook.com/mrdwesola/.
Aleksandra Bakiera
M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy Weso∏a
Nr 176 / Styczeƒ 2016
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Sukces dzi´ki konsekwencji
Historia klubowiczki Mrs.Sporty Weso∏a
Od dawna przeszkadza∏y mi zb´dne kilogramy, ale nie umia∏am sobie z nimi poradziç. Czu∏am, ˝e potrzebuj´ czegoÊ wi´cej ni˝ dieta odchudzajàca. Dlatego zainteresowa∏ mnie program ˝ywieniowy Vital w klubie Mrs.Sporty niedaleko mnie.
To by∏ strza∏ w dziesiàtk´. Gdy zacz´∏am przychodziç systematycznie na wieczorki ˝ywieniowe – coÊ si´ we mnie zmieni∏o. Nie
by∏y to zwyk∏e pogadanki, wiedz´ przekazywanà przez dietetyczk´ chcia∏o si´ ch∏onàç jak gàbka i wcielaç w ˝ycie natychmiast.
Dobrze zbilansowana dieta, cotygodniowe indywidualne spotkania z dietetykiem i „chwila prawdy”, czyli wchodzenie na wag´, a tak˝e 3 razy w tygodniu çwiczenia spowodowa∏y, ˝e schud∏am 10 kilogramów w ciàgu 2 miesi´cy! Dzi´ki mojej determinacji, obowiàzkowoÊci i zorganizowaniu uda∏o mi si´ osiàgnàç
wi´cej, ni˝ zamierza∏am. Przy pomocy wszystkich trenerek oraz
dzi´ki ich wsparciu ∏atwiej mi by∏o przejÊç przez te 8 tygodni.
W Klubie jestem od kwietnia 2015 roku. Dzi´ki systematycznym treningom zmniejszy∏o mi si´ nadciÊnienie t´tnicze,
wobec czego bior´ mniejszà dawk´ leku, poprawi∏am swojà
kondycj´ i zdrowie oraz jest mnie o par´ centymetrów mniej.
Polecam ten Klub ka˝dej kobiecie, która chce zrobiç coÊ
dla siebie. ˚eby mieç si∏´ dla dzieci, partnera, rodziny, ˝eby
dobrze pracowaç i podo∏aç codziennoÊci, trzeba mieç „koƒskà
si∏´”. T´ si∏´ mo˝na tutaj zdobyç!
Bo˝ena

Santana
Butik

W oczekiwaniu na wiosn´
wstàp do nas i popraw sobie humor
zakupami po obni˝onych cenach.

RABAT DO

–70%

ul. Jana Pawła II 15o
Godziny otwarcia: pon.-pt. 11.00-19.00, sob. 10.30-14.30.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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 Listy do redakcji
Witam. Wspólnie z mieszkaƒcami osiedla
przy ulicy Kamyk w Starej Mi∏oÊnie prosimy
o artyku∏ w sprawie dojazdu do tego osiedla
od strony ulicy Jod∏owej (która jest zagrodzona betonowymi blokami), jak to
jest mo˝liwe, ˝eby ktoÊ móg∏ sobie
zamknàç ulic´. Dodatkowo przy naszym osiedlu ma ruszyç przychodnia
dla dzieci. Nasze pytanie brzmi: Jak
te biedne matki z wózkami majà tam
dojechaç? Od ulicy Jaspisowej? To
jakiÊ Êmiech (na pewno jakieÊ dziecko wpadnie do kana∏ku). Bardzo
prosimy o artyku∏ w tej sprawie.

ma ˝adnego logicznego uzasadnienia. Przywrócenie mieszkaƒcom osiedla mo˝liwoÊci przejazdu drogà publicznà wymaga niezw∏ocznych
dzia∏aƒ ze strony w∏adz dzielnicy.
Mieszkaƒcy nowo powsta∏ych bloków oczekujà na budow´ dogodnego dojazdu do domów. Nie wszyscy pami´tajà czasy wszechobec-

Imi´ i nazwisko Czytelnika
do wiadomoÊci redakcji
Mieszkaƒcy osiedla Stara Mi∏osna,
a dok∏adniej zbiegu ulic Kamyk i Jod∏owej, od pewnego czasu borykajà si´ z niedogodnoÊciami zwiàzanymi z prowadzonymi
w ich okolicy inwestycjami. Nie powsta∏y jeszcze docelowe drogi dojazdowe, a przejazd jednà
z ulic zosta∏ zagrodzony betonowà barierà.
W czasie budowy bloków zamkni´to dla pojazdów budowy mo˝liwoÊç przejazdu ulicà Jod∏owà, obecnie utrzymywanie tego stanu rzeczy nie

nych p∏yt betonowych, bo dzisiejsza Stara Mi∏osna bardzo si´ ró˝ni od tej sprzed lat. Wielu
z nas od dawna czeka jeszcze na budow´ osiedlowych uliczek, choç w tym przypadku istnieje
dodatkowa potrzeba zapewnienia dojazdu do
nowej przychodni przy ulicy Jod∏owej.
Budowa ulicy Kamyk ze wzgl´du na posiadane Êrodki realizowana jest etapowo. Wyko-

nano kompletne projekty drogowe (z oÊwietleniem i odwodnieniem) obu ulic, które MZBDWiJ Sp. z o.o. przekaza∏a do urz´du. Inwestor
budujàcy na pobliskiej dzia∏ce obiekt handlowo-us∏ugowy wykona∏ pierwszy fragment ulicy
Kamyk (do wysokoÊci ulicy Grafitowej). Rozpocz´cie inwestycji poprzedzone by∏o pracami
zwiàzanymi z wymianà rur kanalizacyjnych i procesem przesadzenia d´bów, by∏y to dzia∏ania niezb´dne, choç
znaczàco opóêni∏y planowanà budow´ obiektu. Podobnie ca∏oÊciowa realizacja przekazanych projektów ulic
osiedlowych jest procesem z∏o˝onym,
ÊciÊle zwiàzanym z mo˝liwoÊcià pozyskania Êrodków do bud˝etu dzielnicy.
Zaplanowano i rozpocz´to budow´ dogodnego i bezpiecznego ciàgu
pieszego wzd∏u˝ Kana∏ku Wawerskiego od strony ulicy Jaspisowej wraz
z modernizacjà istniejàcej k∏adki. Do
czasu dokoƒczenia budowy ulicy Jod∏owej dzia∏ania te usprawnià mo˝liwoÊci dojÊcia do nowej przychodni.
Dopiero dokoƒczenie budowy sklepu, modernizacja przepompowni i przywrócenie przejezdnoÊci publicznymi drogami znormalizujà
i poprawià warunki ˝ycia zdecydowanej wi´kszoÊci okolicznych mieszkaƒców.
Arkadiusz Ciupak
REKL AMA

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:
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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– spo∏eczna inicjatywa m∏odych dla starszych
Projekty spo∏eczne sà coraz cz´stszym zjawiskiem w naszym kraju. To dobra wiadomoÊç,
bioràc pod uwag´, ˝e to w∏aÊnie oddolne inicjatywy kszta∏tujà nasze spo∏eczeƒstwo.
Ola, Micha∏, Ewa i Rafa∏ to studenci najbardziej
presti˝owych uczelni nie tylko w kraju, ale i w Europie. WÊród nat∏oku swoich obowiàzków postanowili pójÊç krok dalej i zaczàç robiç coÊ dla innych. Gdy zorientowali si´, ˝e coraz wi´cej osób
starszych – ich dziadków, krewnych, znajomych
– nie umie korzystaç z codziennych udogodnieƒ
bàdê ma z tym du˝e trudnoÊci, wpadli na pomys∏
stworzenia projektu spo∏ecznego iGrandpa. Kompletujàc zespó∏ w ramach olimpiady Zwolnieni
z Teorii, stworzyli projekt, majàcy na celu pomoc
osobom w ten sposób wykluczonym.
„Problemem, który zauwa˝yliÊmy w spo∏eczeƒstwie, jest wykluczenie starszych ludzi
w dzisiejszym Êwiecie zdominowanym g∏ównie
przez technologie i internet. Komputery, tablety, smartfony – to urzàdzenia, które w znacz-

nym stopniu u∏atwiajà nam codzienne funkcjonowanie. Nieumiej´tnoÊç ich obs∏ugi wià˝e si´
z utrudnieniami w korzystaniu z us∏ug wspó∏czeÊnie oferowanych np. przez banki” – mówi
Micha∏, student finansów i rachunkowoÊci na Akademii Leona Koêmiƒskiego i cz∏onek zespo∏u.
Ola zauwa˝a jednak, ˝e obs∏uga technologii to
nie tylko utrudnienia, ale niekiedy i wymóg funkcjonowania, którego seniorzy nie sà w stanie spe∏niç. „To wr´cz niemo˝noÊç korzystania z licznych u∏atwieƒ, np. z wszechobecnych przelewów, które coraz cz´Êciej stajà si´
koniecznoÊcià. Podobnie, w czasach du˝ej mobilnoÊci m∏odszego pokolenia, osoby starsze
mogà napotykaç problemy w znalezieniu odpowiedniego kana∏u komunikacji, czy to
z wnuczkami, czy znajomymi, w sytuacji, gdy
nie znajà popularnych bezp∏atnych programów, typu Skype czy Viber” – zaznacza. „Dlatego ja z Micha∏em oraz Ewa z Rafa∏em zdecydowaliÊmy si´ pozyskaç potrzebne Êrodki i wspól-

nymi si∏ami pomóc jak najwi´kszej liczbie takich osób, w jak najkrótszym czasie, w jak najbardziej podstawowym i potrzebnym zakresie.
B´dà to g∏ównie ludzie z naszych rejonów (Weso∏a, Miedzeszyn), ale jesteÊmy gotowi rozszerzyç swojà dzia∏alnoÊç, jeÊli nasz projekt, który
nazwaliÊmy iGrandpa, oka˝e si´ sukcesem”.
Szkolenia b´dà organizowane w dwóch miejscach, w terminie od 21 do 23 stycznia 2016 r.
Obejmowaç b´dà obs∏ug´ komputerów i tabletów oraz ró˝nego rodzaju us∏ug internetowych,
takich jak Skype, bankowoÊç online, zakupy
przez internet.
Wi´cej informacji pod numerami telefonu:
■ 695 443 925 (Ola, Weso∏a)
■ 725 291 521 (Micha∏, Weso∏a)
■ 692 223 857 (Ewa, Miedzeszyn)
■ 531 078 780 (Rafa∏, Miedzeszyn)
MK

Podatki lokalne niezmienne od dwóch lat
Wraz z nadejÊciem nowego roku teoretycznie
powinny ulec zmianie podatki lokalne. W Warszawie ju˝ drugi rok z rz´du op∏aty nie uleg∏y
podwy˝szeniu, co jest istotne z punktu widzenia
naszych portfeli :-).
W 2016 roku obowiàzywaç nas b´dà stawki
z 2014 roku. Podatki od nieruchomoÊci i Êrodków transportu w stolicy nie rosnà od dwóch lat.
Jak podaje na swojej oficjalnej stronie Urzàd
m.st. Warszawy: Przyk∏adowo za 1 mkw. powierzchni u˝ytkowej mieszkania zap∏acimy tyle
samo co w 2014 i 2015 roku, czyli 0,74 z∏. Korzystnà zmian´ odczujà w∏aÊciciele nieruchomoÊci przeznaczonych na cele zwiàzane z dzia∏alnoÊcià gospodarczà, np. lokali u˝ytkowych.
W przysz∏ym roku za ka˝dy mkw. zap∏acà

o 17 gr mniej ni˝ w mijajàcym roku (tj. 22,86
z∏/mkw.). Podatek od nieruchomoÊci przeznaczonych na dzia∏alnoÊç po˝ytku publicznego
wyniesie 7,68 z∏/mkw., czyli o 5 gr mniej ni˝
w 2014 i 2015 r.
Podobnie jest równie˝ ze Êrodkami transportu.
Za samochód ci´˝arowy o dopuszczalnej masie
ca∏kowitej powy˝ej 3,5 tony do 5,5 tony w∏àcznie zap∏acimy podatek 545,00 z∏, natomiast za
autobus z 30 miejscami lub wi´cej – 1209 z∏.
W∏adze stolicy postanowi∏y w tym roku objàç
zni˝kà w∏aÊcicieli pojazdów ekologicznych. Za
tego rodzaju samochód ci´˝arowy podatek wyniesie 327 z∏, a za autobus 725 z∏.
Od 1 stycznia 2016 roku z pewnoÊcià ulg´ odczu∏y osoby dokonujàce sprzeda˝y na targowi-

Twoja choinka ogrzeje Warszaw´
JeÊli w Twoim domu jest jeszcze bo˝onarodzeniowe drzewko, mo˝esz oddaç je do mobilnego
punktu odbioru, aby zosta∏o przerobione na tzw.
biomas´, która zostanie zu˝yta do produkcji ciep∏a.
„Ciep∏o z natury” to wspólna akcja Urz´du
m.st. Warszawy oraz PGNiG Termika SA. W czasie jej trwania we wszystkich 18 dzielnicach
ustawiane sà specjalne kontenery na choinki, do
których warszawiacy mogà wrzucaç niepotrzebne ju˝ Êwiàteczne drzewka.
Zebrane w ten sposób Êwierki i jod∏y trafià do
warszawskich elektrociep∏owni i jako zielone paliwo powrócà do nas w postaci ekologicznie czystej energii cieplnej i elektrycznej.
W 2015 roku uda∏o si´ zebraç choinki, które
pos∏u˝y∏y do produkcji a˝ 548 ton biomasy. Podczas wszystkich dotychczasowych edycji akcji zebrano ponad 2248 ton ekologicznego paliwa.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Warto poznaç ciekawostki, które z pewnoÊcià
zach´cà i Was do po˝egnania si´ w∏aÊnie w ten
sposób ze swoim Êwiàtecznym drzewkiem:
■ 100 ton choinek zast´puje 60 ton w´gla
■ 60 ton w´gla = 920 GJ ciep∏a (wystarczy na
ogrzanie 30 szeÊçdziesi´ciometrowych mieszkaƒ przez rok)
■ 60 ton w´gla = 128 MWh energii elektrycznej (roczne zu˝ycie energii przez 50 rodzin).
Weso∏a jest ostatnim punktem na trasie mobilnego punktu odbioru. Kontener pojawi si´ na
parkingu przy Urz´dzie Dzielnicy (ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33) dopiero 6 lutego, w godzinach 10.00–18.00.
JeÊli jednak nie chcecie czekaç a˝ do lutego
lub macie daleko do punktu zbiórki, mo˝ecie pozbyç si´ drzewek tak jak typowych odpadów. Jak

skach znajdujàcych si´ poza budynkami, bowiem od nowego roku miasto zrezygnowa∏o
z pobierania op∏aty targowej. W ubieg∏ym roku
tego rodzaju podatek lokalny stanowi∏ 0,036
proc. dochodów bud˝etowych Warszawy.
Podatki od nieruchomoÊci i Êrodków transportu wynoszà oko∏o 9 proc. dochodów miasta.
Fundusze uzyskane dzi´ki opodatkowaniu przeznaczane sà m.in. na popraw´ stanu sto∏ecznych
dróg, budow´ Êcie˝ek rowerowych, zakup miejskich Êrodków transportu czy piel´gnacj´ sto∏ecznych parków. Utrzymanie podobnych stawek
podatku lokalnego zwiàzane jest z deflacjà.
Olga ¸´cka
êród∏o: UM Warszawa

informuje firma Lekaro, wywo˝àca Êmieci z naszych dzielnic, odbiór choinek odbywa si´ w nast´pujàcym trybie:
W zabudowie wielorodzinnej – prosimy, aby
Zarzàdca zg∏asza∏ potrzeb´ odebrania choinek
bezpoÊrednio do naszego Biura Obs∏ugi Klienta telefonicznie lub mailowo (22 112-02-84,
warszawa@lekaro.pl), wtedy wyznaczymy termin odbioru tych odpadów.
W zabudowie jednorodzinnej – prosimy, by
ma∏e choinki (do 1 m wysokoÊci) by∏y wystawiane
wraz z odpadami zmieszanymi, w dniu odbioru
odpadów zmieszanych. Zostanà one wtedy zabrane. Wi´ksze choinki muszà byç jednak zg∏oszone
jako gabaryty i zostanà odebrane po pisemnym
lub telefonicznym zg∏oszeniu w wyznaczonym
dniu odbioru gabarytów. Terminy odbioru odpadów zmieszanych i odpadów wielkogabarytowych dost´pne sà na stronie www.lekaro.pl.
Redakcja / Urzàd m.st. Warszawy
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Wi´cej punktów i cenne medale
dla naszych szablistów

Do tych wyników w skali ogólnopolskiej nale˝y dodaç pi´ç medali w Warszawskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y za 2015 rok. Zawody te rozegrane zosta∏y w 5 kategoriach wiekowych
w czerwcu 2015 r.
■ Do lat 20 – juniorzy – Micha∏ Kisiel, II m-ce
■ Do lat 17 – juniorzy m∏odsi – Cezary Bia∏ecki,
II m-ce
■ Do lat 14 – m∏odzicy – Jakub Broniszewski,
I m-ce
■ Do lat 10 – dzieci – Marcel Broniszewski, II m-ce,
Maksym Jab∏oƒski, III m-ce.

Wielu naszych czo∏owych zawodników, którzy
groziç. Idàc pewnie od zwyci´stwa do zwyci´tworzyli sekcj´ szermierczà naszego klubu, starstwa, wygrywa∏ walki i zdoby∏ tytu∏ mistrza Poltuje dzisiaj w kategorii m∏odzie˝owej (do lat 23)
ski w tej kategorii wiekowej.
i nadal sà w czo∏ówce krajowej. Adam S´czek
W dwóch pozosta∏ych kategoriach wiekowych
w marcu zdoby∏ dwa srebrne medale M∏odzie˝omieliÊmy mniej szcz´Êcia, ale uzyskaliÊmy te˝
wych Mistrzostw Polski do lat 23. Indywidualnie
wartoÊciowe rezultaty. W Mistrzostwach Polski
uleg∏ dopiero w walce o z∏oto reprezentantowi
juniorów do lat 20 Micha∏ Kisiel by∏ siódmy,
KKSz Konin Damianowi Dzwoniarskiemu. Szkoa dru˝yna w sk∏adzie: M. Kisiel, C. Bia∏ecki i Filip
To by∏ bardzo udany sezon dla sekcji szermierda, ˝e ju˝ w spotkaniu o pó∏fina∏ spotkaç si´ muGrzegorek zaj´∏a czwarte miejsce. Równie˝
czej Mi´dzyszkolnego Uczniowskiego Klubu
sia∏ z kolegà klubowym Miko∏ajem Grzegorkiem,
czwartà lokat´ zaj´li nasi szabliÊci w MistrzoSportowego „VICTOR”.
który te˝ wykazywa∏ si´ tego dnia wysokà forstwach Polski Seniorów (M. Grzegorek, D. OlejNowy sezon startowy, który rozpocz´liÊmy
mà. Gdyby nie pechowe rozstawienie drabinki
nik, B. Olejnik), a M. Grzegorek by∏ piàty w turwe wrzeÊniu, zaczà∏ si´ pomyÊlnie dla naszej
pucharowej, mogliÊmy mieç dwa medale. Drunieju indywidualnym.
sekcji szablowej. W rozegranych
giego dnia mistrzostw Adam pona jesieni zawodach szablowych
prowadzi∏ dru˝yn´ po srebro. Obok
o Puchar Europy Kadetów (do lat
niego walczyli: Miko∏aj Grzegorek,
17) nasz szablista Cezary Bia∏ecki
Micha∏ Tomasiak i Filip Jastrz´bski.
dwukrotnie zosta∏ sklasyfikowany
Bardzo dobrze zaprezentowali
na 10 pozycji na 245 startujàcych
si´ na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
w tej imprezie zawodników, b´dàc
M∏odzie˝y do lat 17 nasi ch∏opcy
o jedno trafienie od czo∏owej
w turnieju dru˝ynowym, zajmujàc
ósemki. Dobrze to wró˝y przed Midrugie miejsce. W meczu o fina∏
strzostwami Europy kadetów, któpokonali faworyzowanà dru˝yn´
re b´dà rozegrane w Serbii na poz Konina 45:43. Ostania walka teczàtku marca 2016 r. Bioràc pod
go meczu by∏a bardzo emocjonujàuwag´ aktualny ranking Polskiego
ca. Bia∏ecki pokona∏ w niej medaliZwiàzku Szermierczego, nasz zast´ turnieju indywidualnego Matewodnik ma pewne miejsce w reusza Borkiewicza i mogliÊmy ju˝
prezentacji na t´ imprez´.
cieszyç si´ z fina∏u. W meczu o z∏oTrenerami, którzy kierowali proto walczyliÊmy z Jagiellonià Bia∏ycesem szkoleniowym w tym roku,
stok, która w swoim trzyosoboMistrz Polski M∏odzików Kuba Broniszewski na podium.
byli: Krzysztof Grzegorek, Bart∏owym sk∏adzie mia∏a dwóch medalimiej Olejnik i Adam S´czek.
stów turnieju indywidualnego.
Przy okazji podsumowania koƒczàcego si´
Mecz do ostatniej walki nale˝a∏ do przeciwniOpisane powy˝ej rezultaty da∏y nam w Ogól2015 roku sekcja szermiercza pragnie podzi´koków, którzy przed ostatnià walkà prowadzili
nopolskiej Klasyfikacji Sportu Dzieci i M∏odzie˝y
waç g∏ównym sponsorom naszej sekcji, Dyrekcji
40:31 (mecz toczymy do 45 trafieƒ). Nasz lider
105 punktów, co jest na pewno rekordem
Sportu Miasta Sto∏ecznego Warszawy, W∏adzom
dru˝yny Czarek Bia∏ecki po bardzo udanych akw sportach indywidualnych dla naszej dzielnicy.
Dzielnicy Weso∏a. Dzi´kujemy równie˝ prezesocjach przeciwko Piotrowi Kurzynie, indywidualNa 3150 klubów z ca∏ej Polski uczestniczàcych
wi firmy Winterhalter Wojciechowi Chojnickiemu
nemu mistrzowi Polski, doprowadzi∏ do stanu
w tej klasyfikacji nasza sekcja szablowa jest barza wsparcie naszej sekcji.
42:44. Niestety dla nas ostatnie trafienie nale˝adzo wysoko oceniana.
Zapraszamy w nowym roku ch´tnych do upra∏o do przeciwnika. Pomimo to Czarek zas∏uguje
Mo˝emy pochwaliç si´ równie˝ bardzo dobrà
wiania tej dyscypliny sportowej w naszym kluna s∏owa uznania za t´ walk´, którà wygra∏
postawà naszego wychowanka Miko∏aja Grzebie. Nowe osoby przyjmujemy przez ca∏y rok
12:5. ZdobyliÊmy srebrny medal, na który trudno
gorka na Akademickich Mistrzostwach Âwiata
(oprócz wakacji szkolnych).
by∏o wczeÊniej liczyç. W dru˝ynie obok Bia∏eckie(Uniwersjada), które rozgrywane by∏y w tym roZaj´cia dla poczàtkujàcych prowadzimy w sali
go walczyli: Jakub Broniszewski i Piotr Szczepaku w Korei Po∏udniowej w lipcu. Miko∏aj okaza∏
szermierczej na drugim pi´trze hali sportowej
nik. Nale˝y dodaç, ˝e byliÊmy najm∏odszà dru˝ysi´ na tej imprezie liderem zespo∏u szablowego,
Weso∏a – Stara Mi∏osna, ulica Klimatyczna 1
nà wÊród medalistów tego turnieju.
który sprawi∏ dwie du˝e niespodzianki, pokonu(wejÊcie od Jana Paw∏a II) w godz. 17.00–18.15
Najm∏odszy cz∏onek tej dru˝yny Kuba Bronijàc o ósemk´ dru˝yn´ W´gier i o czwórk´ fawoZaj´cia prowadzà trenerzy z wieloletnim doszewski pokaza∏ bogaty arsena∏ dzia∏aƒ na Miryzowanych szablistów W∏och. Gdyby jego koleÊwiadczeniem. Mo˝ecie prze˝yç wspania∏à przystrzostwach Polski M∏odzików do lat 14. Zawody
dzy walczyli równie dobrze, dru˝yna mog∏a zdogod´ ze sportem szermierczym.
te rozegrano na hali sportowej we Wroc∏awiu
byç medal. Niestety skoƒczy∏o si´ na czwartym
5 czerwca 2015 r. Nasz zawodnik nie znalaz∏ na
miejscu, co i tak uznano za wielki sukces i nieKrzysztof Grzegorek
tym turnieju przeciwnika, który móg∏by mu zaspodziank´.
REKL AMA
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Rekordowa frekwencja na inauguracji
sezonu biegów zimowych
Sezon zimowy Weso∏ych Biegów Górskich i WesolInO ruszy∏ z kopyta! Organizator zawodów, Team
360 Stopni, z dumà mo˝e pochwaliç si´ rekordowà
frekwencjà. W sobotnich zawodach w Starej Mi∏oÊnie wystartowa∏o ponad 250 osób, które Êciga∏y
si´ zarówno na trzech dystansach (2, 6 i 10 km), jak
i na szeÊciu trasach w biegu na orientacj´.
Mimo ˝e zima ∏askawie odpuÊci∏a nam walk´
z mrozem i zawody odby∏y si´ w warunkach odwil˝owych, emocji i tak nie brakowa∏o. Na starcie pojawi∏o si´ wielu naprawd´ mocnych zawodników. Na 10 km Êwietny wyÊcig odby∏ si´
mi´dzy Paw∏em Bia∏ym (SKB KraÊnik, 40:19) oraz
zawodnikami kadry narodowej juniorów w biegach na orientacj´ – Fryderykiem Pryjmà (Funexports, 40:48) i Krzysztofem Wo∏owczykiem
(UNTS Warszawa). Ten dystans cieszy∏ si´ najwi´kszà popularnoÊcià – wystartowa∏o bowiem
na nim 116 osób. Na szeÊciokilometrowej trasie
zwyci´˝y∏ by∏y minister sportu i chodziarz Tomasz Lipiec (24:44). Kolejne miejsca zaj´li Karol

Galicz (Kusy Warszawa Orienteering, 26:27) i Jacek Goryszewski (26:48). Âciga∏o si´ 50 osób. Na
dwa kilometry najlepszy wynik (9:15) uzyska∏
Kamil Herman (UKS Gazela Wo∏omin). WÊród
paƒ najszybsze by∏y – na 2 km: Monika Zarzyƒska (FunFly, 11:56), na 6 km – Gizela Grabiƒska
(AZS UW Warszawa, 32:02) i na 10 km – Patrycja Bereznowska (Lechici Zielonka, 50:20).
W zawodach na orientacj´ zaÊ triumfowali:
Julia Rejmer, Katarzyna Sypu∏a i Agnieszka Kociƒska wÊród Paƒ oraz Eryk Szymaƒski, Adam
Wroniak i Kuba Dràgowski wÊród Panów.
Sponsorzy i partnerzy: Helion S.A., Rusz si´,
Regata – Great Outdoors, Perfect Sport, Manana,
Pizzeria Pe-Pe, Legia Warszawa, Hotel Brant,
DoktorA – skupieni na Tobie.
Media: Silne-Studio.pl, WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a, Gazetka Sàsiedzka – Weso∏a, Orienteering.waw.pl, Biegam Bo Lubi´, MaratonyPolskie.pl, Maratony24.pl, Maratonczyk.pl.

Biegi rozgrywane sà w lesie w Weso∏ej, w pobli˝u skrzy˝owania ulic Bronis∏awa Czecha
i 1. Praskiego Pu∏ku – kolejne zawody odb´dà
si´ w terminach: 16 stycznia, 13 lutego, 5 marca, 12 marca, 26 marca (bieg fina∏owy).
Baza zawodów: Szko∏a Podstawowa nr 173
w Warszawie-Weso∏ej.
Zg∏oszenia: www.team360.pl. Udzia∏ w zawodach wià˝e si´ z op∏atà startowà.
Igor B∏achut

Fina∏ Turnieju Szachowego Grand Prix SP 353 2015
12 grudnia w Szkole Podstawowej nr 353 zosta∏ rozegrany fina∏owy Turniej Szachowy Grand
Prix SP 353. Zawody sk∏ada∏y si´ z 5 turniejów.
Zawodnicy grali w dwóch grupach wiekowych.
W turnieju g∏ównym A gra∏y dzieci i m∏odzie˝ do
19 lat. W turnieju B – dzieci rocznik 2007 i m∏odsze. Cykl turniejów zorganizowa∏ Uczniowski
Klub Sportowy „Gambit” - Weso∏a oraz Szko∏a
Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców.

■

■

IV miejsce – Maciej Groszyk, UKS „Gambit” Weso∏a
V miejsce – Piotr Budny, KSz Polonia Warszawa.

Puchar dla najlepszego zawodnika UKS „Gambit” - Weso∏a trafi∏ do Macieja Groszyka, który
w klasyfikacji ca∏ej edycji Grand Prix uplasowa∏
si´ równie˝ w czo∏ówce, zajmujàc IV miejsce.
Najwy˝sze wyniki w ca∏ej edycji Grand Prix
SP 353 (rocznik 2007 i m∏odsi) osiàgn´li:
■ I miejsce – Jeremi Ornoch, MOK Józefów

■
■

II miejsce – Piotr Kowalik, KSz Polonia Warszawa
III miejsce – Konrad Uzi´b∏o, UKS „Gambit” Weso∏a (uczeƒ SP 353).

Finalistom puchary, dyplomy oraz nagrody
rzeczowe mia∏a przyjemnoÊç wr´czaç Wicedyrektor Szko∏y Podstawowej nr 353 im. Wielkich
Odkrywców Mariola Wróblewska.
Gratulujemy!!!
Projekt wspó∏finansowany przez Dzielnic´
Weso∏a m.st. Warszawy.
Teresa Osypiuk

REKL AMA

Rozgrywki by∏y niesamowicie emocjonujàce,
o zwyci´stwie decydowa∏y pozytywnie rozegrane ostatnie partie. S´dzià turnieju by∏a arcymistrzyni Agnieszka Brustman, która og∏osi∏a najlepsze wyniki w poszczególnych kategoriach.
WÊród zawodników dzieci i m∏odzie˝y do
lat 19 najlepszymi w Grand Prix okazali si´:
■ I miejsce – Krystian Furmaƒski, KSz Polonia
Warszawa
■ II miejsce – Magdalena Haraziƒska, KMKSzach
Viktoria Komplexbud (uczennica SP353)
■ III miejsce – Tomasz Woênica, KSz Polonia
Warszawa
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Najlepsi w 2015, czyli
muzyczne podsumowanie roku
Tak, tak, styczeƒ
to zawsze czas
podsumowaƒ.
Tak wi´c i tym
razem w kilku
s∏owach zaprezentuj´, co
najbardziej poruszy∏o mnie
w minionym roku – p∏ytowo
oraz koncertowo. Zaczynamy!

niu swojego kolejnego albumu w szerokim Êwiecie pojawi∏a si´ te˝ Trupa Trupa
– polska kapela czerpiàca garÊciami
z ró˝nych gatunków, kr´càca si´ gdzieÊ
mi´dzy psychodelià, post-rockiem czy
no-wave'em. Zawsze zalani sà ponurym
sosem zmuszajàcym do refleksji nad istnieniem oraz muzycznymi mantrami
wprowadzajàcymi w niecodzienny trans.
Jak mówià sami muzycy, album „Headache” jest niczym Twin Peaks, co pasuje
idealnie do prezentowanych przez nich
niepokojàcych dêwi´ków.

NAJLEPSZY ALBUM – ZAGRANICA

NAJLEPSZY KONCERT

Godspeed You! Black Emperor
– Asunder, Sweet and Other Distress
Nowy Godspeed, jak ka˝dy Godspeed,
to dobry Godspeed. Nie zabrak∏o znanej
z ich wczeÊniejszych wydawnictw mocy
bogatego instrumentarium, niecodziennych rozwiàzaƒ kompozycyjnych oraz
przekazu zrozumia∏ego nawet bez s∏ów.
Nie umieÊci∏abym mo˝e tego albumu
w zestawieniu dekady, ale na pewno wyró˝nia si´ on na tle pozosta∏ych wydawnictw tego roku, spoÊród których wcale
nie tak ∏atwo by∏o mi wybraç to jedno
zdecydowanie najlepsze. GY!BE nie zawodzà, dajà nam to, czego oczekujemy,
i za ka˝dym razem jeszcze wi´cej.

NAJLEPSZY ALBUM – POLSKA
Trupa Trupa – Headache

WARTO ZOBACZYå

Od lat czeka∏am na porzàdny zespó∏
na polskiej scenie muzycznej, który dodatkowo jest doceniany za granicà. Do
tej pory jedynym zespo∏em, który znajdowa∏ swoje miejsce w zagranicznej prasie, by∏ Behemoth, którego za dobry muzycznie nie uznaj´. W tym roku po wyda-
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Patti Smith – OFF Festival
D∏ugo bi∏am si´ z myÊlami, co wybraç
spoÊród koncertowego urodzaju tego
roku (na wspomnienie zas∏uguje tu chocia˝by Thurston Moore w Warszawie, na
którego prawie nikt nie przyszed∏, oraz
Einsturzende Neubauten w Lublinie,
którzy pewnie znaleêliby si´ na pierwszym miejscu, gdyby nie Patti). W koƒcu
zdecydowa∏am si´ na Smith, bo przecie˝
wydarzenie roku powinno byç czymÊ
wi´cej ni˝ koncertem. I taki w∏aÊnie by∏
wyst´p Patti Smith wieƒczàcy tegoroczny OFF Festival. PoczuliÊmy si´ jakby
przeniesieni do ery dzieci kwiatów, po∏àczeni wspólnymi myÊlami, buntowniczo,
ale pacyfistycznie nastawieni do Êwiata.
Gigantyczny t∏um da∏ sobà dyrygowaç,
kiedy by∏o trzeba, szala∏, a kiedy indziej
milcza∏. Patti Smith udowodni∏a, ˝e
wcià˝ jest znaczàcà artystkà, która potrafi zamieniç odegranie „Horses” w niesamowite wydarzenie, które zapad∏o mi
w pami´ç na ca∏y rok.
Martyna Nowosielska,
martyna.nowo@gmail.com

Roman Opa∏ka – mistrz cyfr
Do 7 lutego 2016 r. w budynku Spectra
przy ul. Bobrowieckiej 6 w Warszawie
w soboty i niedziele w godz. 11.00–
–18.00 mo˝na zobaczyç dzie∏a Romana Opa∏ki. Artysta, nazwany przez
dziennik „New York Times” „artystà

liczb”, w 1965 r. rozpoczà∏ projekt swojego ˝ycia, który przyniós∏ mu s∏aw´
i w koƒcu uznanie: „Opa∏ka 1965 /1 – ∞”.
Artysta bia∏à farbà zapisywa∏ na p∏ótnie szeregi liczb. Ka˝dà liczb´ dodatkowo wymawia∏, nagrywajàc jà na ma-

Dom letni
z basenem
Herman Koch
Kolejna, równie
udana powieÊç holenderskiego pisarza Hermana Kocha. Znany aktor
przychodzi do lekarza pierwszego
kontaktu po porad´. Lekarzem jest
jego znajomy. Niestety wizyta przyniesie nieoczekiwane skutki, zmieni
˝ycie nie tylko ich samych, ale tak˝e
ich rodzin. Atmosfera zacznie si´ niepokojàco zag´szczaç, a wspólny pobyt
na wakacjach zakoƒczy si´ tragedià.
Autor znakomicie oddaje skrywane emocje, po˝àdania i ambicje
wspó∏czesnych nowobogackich.
Goràco polecam!
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Koch H. – Dom letni z basenem
(powt.)
2. Meyer D. – Martwi za ˝ycia
3. Michalak K. – Amelia
4. Musso G. – Central Park
5. Nurowska M. – Wariatka z Komaƒczy
6. Bonda K. – Sprawa Niny Frank
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Nela Ma∏a Reporterka – Nela na
tropie przygód
2. Nowicki A., Brykczyƒski M.
– Opowiem ci, mamo, co robià samoloty
3. Cali D. – Spóêni∏em si´ do szko∏y,
bo...
4. Dittrich G., Hagedorn U., Neukirch-Seibert M., prze∏o˝y∏a Sobolewska M. – Moje cia∏o nale˝y do mnie.
Naucz dziecko mówiç „nie”!
Literatura popularnonaukowa:
1. Davies N. – Szlak nadziei
2. Wilczak-Krupa M. – Kilar: geniusz
o dwóch twarzach
Iza Zych

gnetofon, a do skoƒczonego obrazu
dodawa∏ swoje aktualne zdj´cie.
Wst´p bezp∏atny.
Prace, m.in. obrazy liczone, pochodzà z kolekcji Anny i Jerzego
Staraków.
Maria Surawska
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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.

W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
Spotkanie autorskie
Piotr Dzi´cio∏owski – dziennikarz, mi∏oÊnik
koni, pisarz – by∏ goÊciem spotkania, które odby∏o si´ 3 grudnia. Jednak g∏ównym jego bohaterem by∏ Ludwik Maciàg – wybitny artysta malarz, profesor warszawskiej ASP, cz∏owiek nietuzinkowy, który realizowa∏ swoje marzenia
i wizje malarskie. Ludwik Maciàg nie podà˝a∏ za
modà, malowa∏ to, co w jego duszy gra∏o i co
by∏o w zgodzie z nim samym. Piotr Dzi´cio∏owski zebra∏ wypowiedzi kilkudziesi´ciu osób
zwiàzanych z Profesorem. Pojawi∏y si´ w niej
g∏osy rodziny, uczniów, przyjació∏, znajomych,
którzy wspominajà Artyst´. Wielog∏os uk∏ada

pradawny las. Warto przyjrzeç si´ z uwagà ska∏om i minera∏om, a zachwycà nas swoja urodà
i zdradzà wiele tajemnic odleg∏ej przesz∏oÊci.
M∏odzi poszukiwacze
wiedzy podczas nast´pnego spotkania, które prowadzi∏a Anna Sonczyk-Zapa∏a – lekarz, zapoznali
si´ z tym, jak funkcjonuje
ludzki organizm. GoÊciem
specjalnym by∏ uroczy Hipolit – szkielet we w∏asnej
osobie. Prezentujàc zacnego Hipolita, pani Anna
w wyczerpujàcy sposób
opowiedzia∏a
m∏odym
studentom o ludzkim organizmie, o tym czy koÊci
sà potrzebne i dlaczego
ludzki mózg jest os∏oni´ty czaszkà. Co robiç, gdy
si´ skaleczymy lub zranimy, dlaczego z∏amane
koÊci muszà byç usztywnione gipsem. Warsztaty mia∏y tak˝e charakter praktyczny. Wszyscy
ch´tni uczestnicy mogli zagipsowaç sobie r´k´.

cych jeszcze uczestników tamtych wydarzeƒ.
A byli to powstaƒcy – najcz´Êciej dzieci: „Mirek
Jajko” – warszawski cwaniak, który ciàgle opowiada∏ farmazony (do PW trafi∏ jako 14-latek);
Jureczek – najm∏odszy ˝o∏nierz AK, bardzo dobrze zna∏ Mokotów, przeprowadza∏ przezeƒ oddzia∏y powstaƒcze; „Miki Bandyta” – ocala∏ z powstania w getcie, potem trafi∏
do PW. Us∏yszeliÊmy o „Antku
Rozpylaczu”, w którym kocha∏y
si´ wszystkie sanitariuszki. PoznaliÊmy „Hipka” – szczura kana∏owego, „Kazimierza” – kolportera gazet, „Jag´”, z którà
nigdy nie by∏o nudno... Po spotkaniu dzieci mog∏y porozmawiaç z autorkà, kupiç ksià˝k´
i otrzymaç autograf.
Biblioteka serdecznie dzi´kuje Ewie Skolimowskiej za pomoc
w organizacji spotkania, a Klubowi KoÊciuszkowiec za udost´pnienie sali widowiskowej.

Styczeƒ w Bibliotece
■

14 stycznia zapraszamy na Otwartà Lekcj´
Historii poÊwi´conà „Jaworzniakom”.
W temat wprowadzi nas film dokumentalny
„Dywizja nastolatków” (re˝. Alina Czerniakowska). O historii m∏odzie˝y polskiej po
II wojnie Êwiatowej, zaanga˝owanej w dzia∏alnoÊç podziemnà w ró˝nych organizacjach
patriotycznych w latach 1949–1956 opowiedzà nam równie˝ goÊcie – „Jaworzniacy”
– Jerzy Pruszyƒski i Jerzy Stokowski, mieszkaniec Starej Mi∏osny.

■

28 stycznia b´dziemy goÊciç Krystyn´ Gucewicz – dziennikark´, krytyka sztuki, satyryka,
pisark´, promotork´ kultury, kobiet´ kochajàcà ˝ycie. Jest ona pomys∏odawczynià i autorkà
scenariuszy „Ostrego Dy˝uru Poetyckiego”.
B´dzie o szcz´Êciu i nieszcz´Êciu, o tym jak nie
cierpieç, a zdobywaç kolejne stopnie wtajemniczenia w ˝yciu.

„Fajna Ferajna”
– spotkanie autorskie dla dzieci
si´ w barwny portret Ludwika Maciàga. Spotkanie prowadzi∏a Magdalena J´drzejewska-Pyrzanowska, a fragmenty ksià˝ki czyta∏ Wieƒczys∏aw
Pyrzanowski – malarz, uczeƒ Profesora. Ksià˝ka
jest dost´pna w Bibliotece G∏ównej – zach´camy do jej przeczytania!

15 grudnia goÊciliÊmy Monik´ Kowaleczko-Szumowskà. Spotkanie odby∏o si´ w Klubie KoÊciuszkowiec. Dzi´ki temu ok. 150 uczniów ze
Szkó∏ Podstawowych nr 171 i 174 mog∏o w nim
uczestniczyç. Dzieci obejrza∏y film pt: „Fajna Fe-

Warsztaty NadwiÊlaƒskiego
Uniwersytetu Dzieci´cego
S∏uchacze NadwiÊlaƒskiego Uniwersytetu
Dzieci´cego spotkali si´ 30 listopada, aby
wspólnie z prowadzàcym Kamilem Boryczkà
– fizykiem z Uniwersytetu Warszawskiego
stworzyç dobrà atmosfer´. Podczas zaj´ç nie
zabrak∏o jak zwykle interesujàcych informacji,
tym razem nt. zjawisk fizycznych zachodzàcych
w atmosferze. W trakcie przeprowadzanych
eksperymentów dzieci dowiedzia∏y si´, dlaczego niebo jest niebieskie, jak powstaje t´cza
i czym sà wy∏adowania atmosferyczne.
Kolejne spotkanie poÊwi´cone by∏o minera∏om. Dzieci dowiedzia∏y si´, ˝e historia naszej
Ziemi jest zapisana w kamieniach, to one powiedzà nam, czy przed milionami lat w naszej okolicy szumia∏o morze, wybucha∏ wulkan czy rós∏
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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rajna”, którego scenariusz powsta∏ na podstawie
ksià˝ki pod tym samym tytu∏em napisanej przez
goÊcia spotkania Monik´ Kowaleczko-Szumowskà. Re˝yserem filmu jest Tomasz Stankiewicz.
Ksià˝ka opowiada histori´ Powstania Warszawskiego widzianà oczyma dzieci. Jest to dokument, w którym opisane historie sà relacjà ˝yjà-

Zapraszamy dzieci w wieku 6–12 lat na spotkania, które odb´dà si´ we wtorki i czwartki
w czasie ferii zimowych w godzinach 10.30–
–12.00. W tym roku b´dziemy podró˝owaç
wspólnie z Nelà Ma∏à Reporterkà – bohaterkà
i autorkà ksià˝ek podró˝niczych. Spotkamy egzotyczne zwierz´ta i poznamy smaki odleg∏ej Azji.
Biblioteka Publiczna w Weso∏ej

13

WESO¸A

Nowy rok i nowa energia,

Styczniowe koncerty
– czyli podró˝e w czasie

czyli co s∏ychaç w OÊrodku Kultury Weso∏a w styczniu

W styczniu przeniesiemy naszà publicznoÊç w czasie. W niedziel´
17 stycznia o godzinie 17.00 na scenie
OÊrodka Kultury przy Starzyƒskiego pojawi si´ trio w sk∏adzie Alicja Ga∏àzka,
Magdalena Kujawska oraz Sebastian
Gawlik. Zaprezentujà najlepsze i najbardziej znane piosenki z muzyki rozrywkowej lat 70. i 80. w Polsce. Koncert
nosi nazw´ „PRL czyli recital Piosenek
Raczej Lubianych”. Trio si´gnie mi´dzy
innymi po klasyczne przeboje Perfectu,
Lombardu, Bajmu czy Maryli Rodowicz.
Ale muzyka to nie wszystko. ArtyÊci na
scenie prezentujà ca∏e show wskrzeszajàce klimat PRL-u, tworzàc kabaretowy
spektakl pe∏en absurdalnego humoru.
W styczniu tak˝e po raz kolejny odwiedzi nas cykl „Filharmonia dla dzieci”. W piàtek 29 stycznia, najpierw
o 10.50 w filii „Pogodna”, a godzin´
póêniej w OÊrodku Kultury, muzycy b´dà nas przenosiç w czasy baroku. B´dzie mo˝na poznaç taƒce z tej epoki
oraz dawne style grania na instrumentach, na przyk∏ad prawdziwie hiszpaƒskie brzmienie gitary.

Po Êwiàtecznej przerwie OÊrodek odpoczywa∏
krótko i natychmiast zaczà∏ swoje dzia∏ania.
Zapraszamy serdecznie w styczniu do OÊrodka
Kultury i filii „Pogodna”! Styczeƒ to dla nas
prawdziwa podró˝!
7 stycznia odby∏ si´ wernisa˝ obrazów Joanny Kowalik, 9 stycznia wystàpi∏ duet Danqa Stankiewicz i Filip Borowski. A nast´pnego dnia OÊrodek
Kultury Weso∏a przy∏àczy∏ si´ do najwi´kszej akcji charytatywnej w Polsce,
wspó∏tworzàc jeden ze sztabów Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy
wraz z Urz´dem Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy oraz lokalnymi szko∏ami.
Oprócz zbiórki odby∏y si´ koncerty, aukcje i wiele innych atrakcji.

Spotkania i spektakle – czyli
wyprawy przez morza i oceany
Gdy za oknem wieczór rozpoczyna
si´ ju˝ przed 16.00, nic tylko usiàÊç po
pracy z herbatà lub kawà i pomarzyç
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o dalekich podró˝ach. Proponujemy
zrobiç to w otoczeniu znajomych
w naszym OÊrodku. W tym miesiàcu
mamy w programie a˝ dwa spotkania
z podró˝nikami. Marek ¸asisz w sobot´ 16 stycznia o 17.00 zaprasza do filii „Pogodna” na pokaz slajdów i opowieÊç o podró˝y do kolumbijskiej
d˝ungli. Nast´pna sobota natomiast
nale˝y do Sebastiana Bielaka, który
w siedzibie OK Weso∏a przy Starzyƒskiego 21 opowie o magicznych zakàtkach wyspy Thassos w Grecji.
Styczeƒ to tak˝e pierwszy miesiàc
naszego najnowszego projektu. Nazywa si´ „BaÊniowe Soboty”. To propozycja dla rodziców i dzieci od 5 do
9 lat. WÊród kolorowych poduszek
spotkamy bohaterów z ró˝nych stron
Êwiata. Prze˝yjemy z nimi niezwyk∏e przygody, poznamy, czym jest
przyjaêƒ, odwaga,
uczciwoÊç, zmierzymy si´ z niebezpieczeƒstwami
i... wszystko skoƒczy si´ dobrze.
Ka˝de spotkanie
zakoƒczone b´dzie warsztatem
plastycznym.
Nie
zabraknie
w tym miesiàcu
tak˝e
przedstawienia dla dzieci.
„Weso∏y pociàg”
to tytu∏ bajki, którà dzieciaki b´dà
mog∏y
obejrzeç
w filii „Pogodna”
w niedziel´ 24
stycznia. Spektakl
Agencji Artystycznej Dur-Moll to
opowieÊç o instrumentach muzycznych, które podró˝ujàc w czasie,
prze˝ywajà najró˝niejsze przygody.

Âladami podró˝niczki
Na koniec chwalimy si´ osiàgni´ciami rozwijajàcych swoje talenty w naszych murach dzieci. Ksià˝ka „Nela
Ma∏a Reporterka” tak zainspirowa∏a
dzieci z sekcji „Rysunek i malarstwo”
dzia∏ajàcej w filii „Pogodna”, ˝e postanowi∏y namalowaç jej przygody. Podczas zaj´ç pani instruktor El˝bieta Lipiec czyta∏a fragmenty ksià˝ki, a dzieci
ilustrowa∏y jej akcj´. Powsta∏a z tego
ca∏a wystawa, którà zaprezentowano
w Filii nr 1 Biblioteki Publicznej w Weso∏ej. Przy tej okazji dzi´kujemy za goÊcin´ i wspó∏prac´ pani kierownik filii
Ma∏gorzacie Kazimierskiej. Wystaw´
mo˝na by∏o oglàdaç od 20 listopada
do 20 grudnia i, jak wiemy, cieszy∏a si´
nies∏abnàcym powodzeniem. To z pewnoÊcià nie koniec przygód m∏odych artystów z historià reporterki.
A w Nowym Roku ˝yczymy Paƒstwu
ciep∏a, mi∏oÊci i pi´kna! To ostatnie
znajdà Paƒstwo na naszych zaj´ciach,
koncertach, wystawach i na spotkaniach!
Zapraszamy przez ca∏y rok 2016!
OK Weso∏a
Materia∏y organizatorów: Redakcja nie
ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów lub odwo∏anie wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu programu imprez.
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Zielony P∏omieƒ
Czuwaj!
Mimo ˝e rok harcerski rozpocz´liÊmy
w tym „sezonie” doÊç póêno, bo dopiero
w paêdzierniku, to jednak 44 Warszawska
Dru˝yna Harcerzy „Stanica” mo˝e poszczyciç si´ kilkoma zrealizowanymi przedsi´wzi´ciami.
WÊród nich z pewnoÊcià nale˝y wymieniç
udzia∏ w uroczystoÊci ods∏oni´cia pomnika
p∏k. Ryszarda Kukliƒskiego w Zakr´cie, biwak na M∏ocinach oraz zbiórk´ dru˝yny,
w czasie której hasaliÊmy nie po po∏aciach
lasu, ale po arteriach ÂródmieÊcia.
Owo penetrowanie Warszawy polega∏o na
odnajdywaniu charakterystycznych monumentów, ich sfotografowaniu bàdê naszkicowaniu. Nie by∏o to jednak takie proste,
bowiem by wiedzieç, czego szukaç, nale˝a∏o
pochyliç si´ nad zaszyfrowanymi alfabetem

Morse'a wskazówkami, a nast´pnie, by nie
wyeksploatowaç ca∏kowicie nóg, dojechaç
na miejsce komunikacjà miejskà. Po zbiórce ka˝dy z jej uczestników wie, gdzie znajduje si´ pomnik Ma∏ego Powstaƒca, a tak˝e
jaki kompozytor zastyg∏ w cieniu wierzby
w ¸azienkach Królewskich.

A na biwaku? Dzia∏ania majàce na
celu wyçwiczenie refleksu, koncentracji i sprawnoÊci fizycznej. Podczas
jednej z gier jej uczestnicy mieli za
zadanie w krótkim czasie (2–3 minuty) dotrzeç do którejÊ z „rozrzuconych” na danym terenie kartek i zapami´taç zawarte na niej konfiguracje literowo-cyfrowe. Nast´pnie
nale˝a∏o powtórzyç je punktowemu,
sprawdzajàcemu poprawnoÊç odpowiedzi i przyznajàcemu punkty – surowce. Wówczas przydatne okazywa∏y si´ umiej´tnoÊci negocjacji, zawierania sojuszy i zmys∏ taktyczny, by jak
najlepiej wykorzystaç zdobyte materia∏y.
Nie bylibyÊmy sobà, gdybyÊmy nie dodali do
wymienionej wy˝ej gry elementu walki – poszczególne surowce mo˝na by∏o zabieraç
przeciwnikom, pod warunkiem, ˝e si´ ich
pokona∏o w zapasach.
m∏. Jan Stanis∏awski

Kàcik seniora
Patrzàc na Nowosielskiego
Miros∏awa Choiƒska
jest mieszkankà Weso∏ej
od wielu lat. Pracuje
w Gimnazjum nr 119
w Starej Mi∏oÊnie. Nasza
znajomoÊç si´ga lat
osiemdziesiàtych, kiedy
to przyjaêni∏yÊmy si´ jako studentki Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ju˝
wtedy „d∏uba∏a” swoje we∏niane obrazki,
którymi obdarowywa∏a znajomych. Pierwszy
du˝y ga∏gankowy obraz (collage) przedstawia∏ podwodny Êwiat. Nie lubi∏a go, dlatego
na szcz´Êcie dzisiaj zdobi Êcian´ mojego domu. Od tej pory powsta∏o kilkadziesiàt prac
o ró˝nej tematyce i ró˝nym formacie. Jak
sama mówi, inspiruje jà wszystko to, co podoba si´ jej oczom. Odtwarza lub tworzy klimaty roÊlinne, zwierz´ce, pejza˝e, a ostatnio

formy abstrakcyjne. Z chaosu materia∏ów
o ró˝nej strukturze i kolorach tworzy niepowtarzalne czarowne formy.
Wiosnà 2012 roku mogliÊmy podziwiaç
jej prace na indywidualnej wystawie w ODT
„Pogodna”. Te niepowtarzalne dzie∏a mo˝na obejrzeç na facebookowej stronie artystki: facebook. com/MiroslawaChoinska.
A˝ trudno uwierzyç, ˝e wychowujàca pi´cioro dzieci, oddajàca serce pracy wychowawczej w szkole, znajduje czas na tak pracoch∏onne hobby. Doceniona przez Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków zosta∏a
w tym roku jego cz∏onkiem. Prace nowo
przyj´tych artystów mo˝na by∏o obejrzeç na
wystawie w Bibliotece Publicznej Dzielnicy
Mokotów w dniach 5 grudnia 2015 – 8 stycznia 2016. Mirka zaprezentowa∏a tam jedno
z ostatnich swoich dzie∏. Jest to obraz z tkanin o wymiarach 107 cm x 165 cm zatytu∏o-

wany „Patrzàc na Nowosielskiego”. Ten obraz to jej osobiste spojrzenie na o∏tarz autorstwa Jerzego Nowosielskiego, który
wszyscy znamy z koÊcio∏a Parafii OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej.
Mam nadziej´, ˝e nied∏ugo mieszkaƒcy
Weso∏ej te˝ b´dà mieli okazj´ podziwiaç to
pi´kne dzie∏o.
Gra˝yna Weber

REKL AMA

-$.2ÏÄ
E-PALENIA
W NAJSZERSZEJ
OFERCIE
E-PAPIEROSY I LIQUIDY
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Oswajanie staroÊci
Trudno wskazaç, od
kiedy dok∏adnie ludzie
zacz´li ho∏dowaç kultowi m∏odoÊci, ale ju˝ Kleopatra znana by∏a ze
stosowania licznych zabiegów upi´kszajàcych,
które mia∏y sprawiç, ˝e
wyglàdaç b´dzie wcià˝
m∏odo i atrakcyjnie. Up∏ywajàce stulecia
osadza∏y nas w tym kulcie coraz g∏´biej. Naturalnà jego konsekwencjà jest odsuwanie
od siebie staroÊci jako tematu niewdzi´cznego. Odsuwamy jà zarówno myÊlowo, jak i
fizycznie, dyskryminujàc osoby starsze ze
wzgl´du na ich wiek. Co prawda najcz´Êciej
sà to dzia∏ania nieÊwiadome, nie wynikajàce ze z∏ej woli ani z zamiaru skrzywdzenia
starszego cz∏owieka, jednak niezaprzeczalnym faktem jest, ˝e staroÊç nie budzi takiej
otwartoÊci jak m∏odoÊç, uwiera nas, wolelibyÊmy, ˝eby nigdy nie nadchodzi∏a.
Fundacja Porozumienie Bez Barier chce
zmieniç to negatywne postrzeganie staroÊci. Na poczàtku stycznia zainaugurowa∏a
na Dworcu Wschodnim wystaw´ fotogra-

ficznà pt. „Starzejemy si´ od urodzenia!”.
Na zdj´ciach Moniki Gadza∏y zobaczyç
mo˝na portrety seniorów oraz fotografie
wn´trz Domu Pomocy Spo∏ecznej Towarzystwa Przytu∏ku Êw. Franciszka Salezego
w Warszawie, które to wn´trza obrazujà realizacj´ projektu „Kàcik Babci i Dziadka”
w ramach programu „Oswajanie staroÊci”.
Jak czytamy w opisie wystawy: W ramach
projektu Fundacja przeobra˝a przestrzenie
w domach pomocy spo∏ecznej, tworzàc przyjazne, kolorowe i otwarte na ludzi wn´trza. W ˝yciu przechodzimy przez ró˝ne etapy. Wiele
z nich powoduje, ˝e wyglàdamy na zewnàtrz
inaczej. Mimo zmian zachodzàcych w naszym
wyglàdzie w Êrodku pozostajemy ludêmi spragnionymi mi∏oÊci, akceptacji oraz poczucia, ˝e
jesteÊmy potrzebni, wa˝ni, szanowani, i to jest
niezmienne. Na ka˝dym etapie ˝ycia cz∏owiek
pragnie tego samego i temu s∏u˝y ta wystawa.
Jednak portrety seniorów i metamorfozy
wn´trz oÊrodków, w których przebywajà, to
tylko cz´Êç dzia∏aƒ Fundacji w ramach oswajania staroÊci. Projekt obejmuje zakrojonà
na szerokà skal´ kampani´ informacyjnà,
której pierwszy spot mo˝emy zobaczyç pod

Dwa drzewa

m∏odych drzew kwit∏o, a one patrzy∏y na
to z wielkà dumà i radoÊcià.
Droga, przy której ros∏y d´by, nie by∏a
zbyt popularna, ale co jakiÊ czas przemierzali jà wioskowi ch∏opi. Spieszyli do
swoich codziennych zaj´ç, maszerujàc to
w jednà, to w drugà stron´. Poczàtkowo
˝aden z d´bów nie zwraca∏ na nich wielkiej uwagi – ot, kolejne stworzenia z bogatego leÊnego zwierzyƒca. Jednak po
pewnym czasie jedno z drzew zacz´∏o
przyglàdaç si´ w´drowcom z coraz wi´kszym zainteresowaniem. A˝ pewnego
dnia wyzna∏o, ˝e te˝ chcia∏oby tak jak ludzie pow´drowaç przed siebie, a nie tylko stale tkwiç w jednym miejscu. Wyznanie to pos∏ysza∏ przelatujàcy wiatr. Zakr´ci∏ si´ wi´c pomi´dzy konarami i zaczà∏
energicznie namawiaç drzewo do realizacji pragnienia. N´ci∏ je i kusi∏ barwnymi
opowieÊciami o odleg∏ych krainach i ˝yjàcych tam fantastycznych stworzeniach.
Drugi dàb próbowa∏ przekonywaç, ˝e
w´drowanie nie le˝y w naturze drzew
i ˝e ich zadaniem jest piàç si´ w gór´,
a nie przemieszczaç na boki; ˝e korzenie,
które wiatr nazywa kajdanami, to ich
êród∏o ˝ycia, a miejsce, w które wrastajà,
to ich dom!
Jednak jego argumenty pozostawa∏y
bezskuteczne wobec dziwnego pragnienia przyjaciela, podsycanego jeszcze
przez namowy Êwiszczàcego w konarach
wiatru-hulaki. I gdy ten w pewnej chwili

„Wszystko mi wolno,
ale nie wszystko przynosi mi korzyÊç”
1 Kor 6,12

Przy pewnej wiejskiej drodze ros∏y sobie dwa m∏ode d´by. Powoli, acz stanowczo pi´∏y si´ w gór´ ku s∏oƒcu. Z podziwem patrzy∏y na rosnàce wko∏o starsze
drzewa i z ca∏à drzemiàcà w ich sokach si∏à stara∏y si´ im dorównaç.
Z zachwytem patrzy∏y na biegajàce po
nich wiewiórki, zbierajàce orzechy i ukrywajàce je w licznych dziuplach i poskr´canych korzeniach wielkich buków i topoli.
Z radoÊcià przys∏uchiwa∏y si´ Êpiewom
ptaków w licznych gniazdach poukrywanych w wysokich, roz∏o˝ystych konarach.
Stare drzewa nie tylko by∏y pi´kne i dostojne, ale te˝ po˝yteczne – dawa∏y pokarm i schronienie wielu gatunkom okolicznych zwierzàt.
I dwa m∏ode d´by pragn´∏y byç takie
jak one!
Dok∏ada∏y wi´c wszelkich staraƒ, aby
jak najszybciej piàç si´ w gór´ i wspania∏à
roz∏o˝ystoÊcià swych ga∏´zi wabiç do siebie rozÊpiewane ptasie rodziny. Ich ˝o∏´dzie, które zaczyna∏y coraz liczniej pojawiaç si´ pomi´dzy liÊçmi, nabiera∏y
kszta∏tu i smaku, który Êciàga∏ zwierz´ta
nawet z drugiej strony lasu. ˚ycie woko∏o
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

adresem https://youtu.be/JMvGLDp71Dc.
Wkrótce ruszy nowa ods∏ona strony
www.oswajaniestarosci.pl, a Fundacja PBB
wspó∏pracuje równie˝ z portalem StarsiRodzice.pl, kompleksowo podejmujàcym temat jesieni ˝ycia naszych bliskich.
Jolanta KwaÊniewska, prezes Zarzàdu
Fundacji Porozumienie Bez Barier, tak wyjaÊnia ide´ programu „Oswajanie staroÊci”: To uÊwiadomienie sobie, ˝e staroÊç jest
nieuchronnym etapem naszego ˝ycia, ale to
od nas samych zale˝y, jak si´ na ten etap
przygotujemy. Zale˝y nam na odczarowaniu
tego okresu ˝ycia: starszy cz∏owiek mo˝e byç
aktywny i pi´kny. Zaawansowany wiek nie
musi oznaczaç wykluczenia oraz poczucia
braku przydatnoÊci.
˚yczmy Fundacji pe∏nego sukcesu w tej
misji, a Paƒstwa zach´camy do obejrzenia
wspomnianego spotu i w∏àczenia si´ do akcji przez rozpowszechnianie optymistycznego podejÊcia do staroÊci. W myÊl przys∏owia
„nie taki diabe∏ straszny, jak go malujà”,
namalujmy obraz pogodnej jesieni ˝ycia
i uwierzmy, ˝e w∏aÊnie taka mo˝e byç, zarówno dla starszych od nas cz∏onków naszych rodzin, jak i dla nas samych.
Hanna Kowalska

zawia∏ mocniej, m∏ody dàb nastawi∏
wszystkie liÊcie, napià∏ mocno konar i wyszarpnà∏ z ziemi korzenie!
By∏ wolny i ogromna radoÊç przenika∏a
nawet najdrobniejszà jego ga∏àzk´, najmniejszy nawet listek. Jednak nagle radoÊç zamieni∏a si´ w przera˝enie – pozbawiony stabilnoÊci, jakà dawa∏y korzenie,
dàb zaczà∏ przechylaç si´ na bok i ju˝ po
chwili wielki huk wstrzàsnà∏ okolicznym
lasem, kiedy drzewo run´∏o na drog´.
Wiatr zaÊmiewa∏ si´ w g∏os z g∏upoty m∏odego buntownika. Zakr´ci∏ si´ jeszcze kilka razy wÊród konarów i pop´dzi∏ dalej,
szybko zapominajàc o nieszcz´Êniku.
Dàb le˝a∏ w poprzek drogi, bezskutecznie próbujàc korzeniami zag∏´biç si´
z powrotem w ˝yciodajnà gleb´. Dawni
towarzysze ze smutkiem patrzyli na niego
z wysokoÊci swych koron, ale nie byli
w stanie nic poradziç.
Wkrótce nadeszli ludzie z pobliskiej wioski. I choç droga nie by∏a cz´sto u˝ywana,
to stwierdzili, ˝e le˝àce w poprzek drzewo
stanowczo im przeszkadza. Za pomocà pi∏
i siekier poci´li je wi´c na kawa∏ki i zabrali
do swych domów na zimowy opa∏.
ks. Bart∏omiej Kopeç
Wi´cej opowiadaƒ ks. Bartka
znajdà Paƒstwo na naszej stronie
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
w dziale „Artyku∏y”.
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Okiem coacha

Noworoczne postanowienia
raz jeszcze... czyli od teraz
b´dzie inaczej

Kolejny krok: umieÊç wszystko, co wypisa∏eÊ, na du˝ej kartce. Najbli˝ej symbolu JA to, co najwa˝niejsze, najsilniej na
Ciebie oddzia∏ujàce, nast´pnie symbole
o mniejszym stopniu oddzia∏ywania.
Wspierajàce elementy zaznacz jednym
kolorem, a obcià˝ajàce innym. Oto graficzny przyk∏ad takiej mapki:

Nowy rok mobilizuje nas do podejmowania tak zwanych noworocznych
postanowieƒ. Jednak prawda o nich jest nast´pujàca: jak podajà badania
University of Scranton, a˝ 92% osób nie zmienia swojego ˝ycia mimo deklarowanych ch´ci i potrzeb. 25% osób poddaje si´ ju˝ po pierwszym tygodniu.
Czy to takie trudne? Najwyraêniej tak.
Dlatego chc´ Wam zaproponowaç inne spojrzenie.
Mapa ˝ycia – Twój mikrokosmos
Tym co mo˝e wesprzeç Ci´ lub te˝
utrudniç Ci dokonanie zmiany, jest Êrodowisko, w którym ˝yjesz. Nie chodzi mi
tylko o rodzin´ i przyjació∏, ale o wszystkie elementy, które wp∏ywajà na Twoje
emocje i uczucia, kszta∏tujà w Tobie
okreÊlone postawy, przekonania i nadajà
konkretnà jakoÊç Twojej codziennoÊci.
A jest tego, uwierz mi, bardzo wiele.
Dlatego proponuj´ Ci nast´pujàce
çwiczenie, które nazwa∏am Mapà ˚ycia:
weê du˝à kartk´ papieru (najlepiej A1,
a przynajmniej A2), mniejszà kartk´
z zeszytu oraz flamastry w 2 kolorach.
Potrzebujesz przynajmniej 30 minut wolnego czasu.
Na Êrodku du˝ej kartki narysuj kó∏ko
i oznacz je s∏owem JA. To rzeczywiÊcie
Ty, stanowisz bowiem centrum mikrokosmosu, którego obraz zaraz powstanie.
Nast´pie wypisz na mniejszej kartce to
wszystko, co jest dla Ciebie wa˝ne w ˝yciu:
■

wszystkie osoby, z którymi pozostajesz w emocjonalnej relacji dobrej lub
trudnej (konkretni ludzie – partner,
rodzina, przyjaciele, ∏àcznie z osobami z pracy, szko∏y i innych sfer). Kluczem do dokonania wyboru jest fakt,
˝e relacja ma na Ciebie wp∏yw (jeÊli
np. nie lubisz szefa, kogoÊ z pracy, ale
musisz z nim przebywaç, uwzgl´dnij
t´ osob´ itp.),

■

zwierz´ta, jeÊli sà cz´Êcià Twojego ˝ycia,

■

wszystkie zaj´cia, którym poÊwi´casz
czas – praca, zaj´cia domowe, hobby,
czynnoÊci, które nie sà planowane, ale
regularnie zajmujà Ci´, takie jak czytanie, oglàdanie telewizji, surfowanie po
Internecie, przeglàdanie portali spo∏ecznoÊciowych itp.

■

przedmioty i inne materialne rzeczy,
takie jak dom lub mieszkanie, samochód, jakieÊ kolekcje, jeÊli je posiadasz. Wypisuj to, co wp∏ywa na Ciebie, zajmuje Twoje myÊli i anga˝uje
emocje,

■

miejsca bliskie i odleg∏e, konkretne lub
nie, które dzia∏ajà na Ciebie (np. chc´
mieszkaç nad morzem, uwielbiam góry, marz´ o pobycie w Nowym Jorku),

■

swoje marzenia i cele, o których cz´sto
myÊlisz: np. znaleêç partnera, wi´cej
zarabiaç, zostaç blogerem, podró˝owaç, rozwijaç si´ duchowo, rzuciç palenie, schudnàç itp.

■

na koniec to, co trudno sklasyfikowaç,
ale uwa˝asz, ˝e to równie˝ stanowi
cz´Êç Twojego ˝ycia, np. d∏ugie rozmyÊlanie, martwienie si´ na zapas.

A teraz zastanów si´ nad tym, jaki
konkretnie wp∏yw majà na Ciebie wypisane elementy, czy sà dla Ciebie wsparciem czy obcià˝eniem? JeÊli z jakàÊ osobà masz mocno napi´te relacje, jesteÊ
w toksycznej relacji, odchudzasz
ZAPRASZAM NA PROFESJONALNE SESJE
si´ bez powodzezarządzanie stresem
nia, a Twój samoJoanna Godecka
chód cz´sto si´
poczucie
własnej
wartości
life coach,
psuje, to oczywiodkrywanie talentów
praktyk Integracji Oddechem
Êcie sà to Twoje
501 715 646 w godz. 10-20
poprawa relacji
obcià˝enia.
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Co to daje?
JeÊli wykonasz mapk´ rzetelnie, uzyskasz w formie graficznej obraz si∏, które
realnie dzia∏ajà w Twoim ˝yciu. Dzi´ki
u˝yciu dwóch kolorów zobaczysz, jak
wiele jest w nim elementów, które Ci´
wspierajà, i tych, które obcià˝ajà Ci´
emocjonalnie, kradnà czas, przynoszà
poczucie niemo˝noÊci. Byç mo˝e do tej
pory nie by∏eÊ tego Êwiadomy.

Co dalej?
JeÊli teraz wypiszesz swoje obecne marzenia i cele, które chcia∏byÊ zrealizowaç,
i zobaczysz, w jakim Êrodowisku funkcjonujesz, od razu zorientujesz si´, jakie
masz warunki wst´pne, by sprostaç wyzwaniu. Byç mo˝e odkryjesz, co sprawi∏o,
˝e do tej pory odnosi∏eÊ pora˝ki?
Aby jeszcze bardziej konstruktywnie
wykorzystaç Map´ ˚ycia, kolejnym krokiem b´dzie zdefiniowanie i zapisanie, co
zrobisz z ka˝dym blokujàcym Ci´ elementem. W jaki sposób przeformu∏ujesz
relacj´ z nim, aby zaczà∏ Ci´ wspieraç.
Tym sposobem mo˝esz zrewidowaç
znacznà cz´Êç swoich celów. Dzi´ki temu
zostawisz wi´kszoÊç problemów za sobà
i otworzysz drzwi do przysz∏oÊci.
Joanna Godecka
lifecoach
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Nadchodzàce zmiany w ochronie danych osobowych
Ochrona danych osobowych to jedno
z podstawowych praw wszystkich obywateli. Kiedy 20 lat temu tworzone by∏o prawo dot. ochrony danych osobowych, z Internetu korzysta∏o oko∏o 1% Europejczyków. DziÊ mówimy ju˝ o tzw. Internecie
rzeczy (ang. Internet of Things) czy przetwarzaniu danych w chmurze (ang. cloud
computing), a informacje i dane sà przesy∏ane i wymieniane w u∏amkach sekund
w ogromnych iloÊciach, w dodatku bez jakichkolwiek barier i granic. Komisja Europejska, zdajàc sobie spraw´, ˝e przepisy
tworzone w latach 90 ubieg∏ego wieku
mogà powoli „tràciç myszkà”, podj´∏a jakiÊ
czas temu decyzj´ o rozpocz´ciu prac nad
pakietem zmian i ujednoliceniem przepisów dot. ochrony danych osobowych majàcych obowiàzywaç w paƒstwach cz∏onkowskich ca∏ej Unii Europejskiej.
21 grudnia 2015 roku instytucje Unii Europejskiej (tj. Komisja WolnoÊci Obywatelskich,
SprawiedliwoÊci i Spraw Wewn´trznych, Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski) osiàgn´∏y porozumienie
dot. pakietu zmian regulacji w zakresie
ochrony danych osobowych. Zmian jest bardzo du˝o. Podstawowà zmianà jest to, ˝e
wejdà one w formie rozporzàdzenia i dyrektywy, czyli b´dà obowiàzywaç w ka˝dym
z paƒstw cz∏onkowskich UE, i zastàpià np.
obowiàzujàcà w tej chwili w Polsce Ustaw´
o ochronie danych osobowych. Poni˝ej opisujemy wy∏àcznie te najwa˝niejsze, które po
wejÊciu tego rozporzàdzenia dotyczyç b´dà
m.in. polskich przedsi´biorców i podmiotów
danych (czyt. osób, których dane dotyczà):
■ Przedsi´biorstwa i organizacje b´dà musia∏y powiadamiaç organ nadzorczy
o powa˝nych naruszeniach ochrony danych (takich jak np. wyciek danych)
w ciàgu 24 godzin.
■ Do przetwarzania danych osobowych
wymagana b´dzie zgoda i b´dzie ona
musia∏a byç wydana wyraênie, a nie byç
domniemana.

■

„Prawo do bycia zapomnianym” b´dzie
stwarza∏o mo˝liwoÊç usuni´cia swoich
danych z Internetu.

■

Wi´ksza odpowiedzialnoÊç i rozliczalnoÊç. Wprowadzona zostanie instytucja
tzw. Oficera Ochrony Danych (ang. Data
Protection Officer) – majàcego wspomagaç przedsi´biorców w ochronie danych
osobowych.

■

Kary finansowe za nieprzestrzeganie
przepisów rozporzàdzenia lub za zaniedbania. W projektowanych przepisach sà
one doÊç wysokie: 1 mln EUR lub 2%
∏àcznych rocznych obrotów firmy.

■

PrywatnoÊç jako opcja domyÊlna. Wymóg stawiany przed firmami i dostawcami, by ci ochron´ prywatnoÊci wpisywali
w swe produkty ju˝ na etapie projektowania danego rozwiàzania czy us∏ugi.

■

■

Ocena ryzyka. Przedsi´biorstwa zobligowane zostanà do okresowej oceny ryzyka
przetwarzania danych osobowych.
Certyfikacja. Osoby, których dane dotyczà, b´dà mog∏y szybko oceniç poziom
ochrony danych osobowych zapewniany
przez przedsi´biorców.

Projekt rozporzàdzenia zostanie w najbli˝szych dniach przekazany do Parlamentu
Europejskiego i najprawdopodobniej w po∏owie 2016 roku zostanie poddany g∏osowaniu. Proponowane zmiany b´dà obowiàzywaç dwa lata od ich og∏oszenia.
Czas do wejÊcia w ˝ycie powy˝szych przepisów warto poÊwi´ciç na ocen´ przygotowaƒ
przedsi´biorstw pod kàtem planowanych
zmian. Sugerujemy zrobiç to odpowiednio
wczeÊnie, by uniknàç nara˝enia si´ na sankcje
przewidziane przez nowe przepisy. Wszystkich zainteresowanych wspó∏pracà w tej sprawie zapraszamy do kontaktu z Fundacjà Cyberetyka. Na stronie Europejskiego Inspektora
Ochrony Danych mo˝na znaleêç wi´cej szczegó∏owych informacji na powy˝szy temat:
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/.
Adrian Pupek, Aleksander Zawada,
Maciej Che∏miƒski
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

REKL AMA

KANCELARIA ADWOKACKA
SPRAWY CYWILNE:
✔
✔

spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

SPRAWY RODZINNE:
✔

rozwody

✔

opiekuƒcze

tel.: 22 201 92 60, 608 529 502
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 54
e-mail: majewski.adwokat@wp.pl
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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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Barbórka w SP 173

nie pojawi∏ si´ Sokrates w towarzystwie bogów greckich. A potem, za
Êredniowiecznà bramà, mogliÊmy ujrzeç koronacj´ Jadwigi na króla Polski oraz taniec dworski w wykonaniu naszych najm∏odszych. Za sprawà królowej Bony przenieÊliÊmy
si´ na dwór wawelski, gdzie podczas wieczerzy

zna serce. RozmyÊlaniom nad losem utraconej
ojczyzny towarzyszy∏y dêwi´ki romantycznej muzyki i taniec w wykonaniu pierwszoklasistów. Co
30 listopada 2015 r. górnicze latarenki rozb∏yznaczy m´stwo i uczciwa praca pokazali nam Jan
s∏y w oknach Szko∏y Podstawowej nr 173 im.
i Cecylia, dwoje Êmia∏ków, którym Zygmunt AuGórników Polskich. Dzieci´ca wyobraênia udekogust za zas∏ugi dla ojczyzny nada∏ godnoÊç szlarowa∏a szkolne korytarze portretami bohaterów
checkà. Wiek XX rozko∏ysa∏ nas piosenkà. Razem
Êlàskich legend, a bia∏e kartki paz nià uprawialiÊmy sporty wodne,
pieru pokry∏a w´glem. W ÊwiàteczprzemierzaliÊmy Êcie˝ki wojenne,
nym nastroju oczekiwaliÊmy na
odbudowywaliÊmy stolic´, podziprzybycie najwa˝niejszych w tym
wialiÊmy pi´kno naszego kraju,
dniu goÊci – Górników.
podró˝ujàc samochodem i pociàKa˝dego roku czas zbli˝ajàcej si´
giem. UÊwiadomiliÊmy te˝ sobie,
Barbórki jest bardzo wyjàtkowy. Ca˝e przed nami dwie najtrudniejsze
∏a spo∏ecznoÊç szkolna wraz ze swydrogi – droga do mi∏oÊci i do pomi patronami obchodzi Êwi´to. Tak
znania samych siebie.
by∏o i tym razem. Przyby∏ych na uroNajbardziej oczekiwanym akczystoÊç goÊci powita∏a Pani Dyrekcentem uroczystoÊci by∏ oczywitor Lidia Chmielewska. By∏y gratulaÊcie koncert orkiestry górniczej.
cje, ˝yczenia i... prezenty.
Wspólna zabawa sta∏a si´ okazjà
Wiemy, jak trudna i niebezpieczdo wspomnieƒ. W taki oto spona jest praca górników, dlatego te˝
sób kolejna szkolna Barbórka
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a Pan Marian Mahor
uczniowie ze Szkolnego Ko∏a Woprzesz∏a do historii.
w otoczeniu nauczycieli emerytów z naszej szko∏y
lontariatu przekazali na ich r´ce
Serdecznie dzi´kujemy sponso„Serce” – cegie∏k´ charytatywnà – symbol solizacni m´˝owie: Kolumb, Kopernik, Leonardo da
rom, bez których to wydarzenie nie by∏oby z pewdarnoÊci z rodzinami górników. Niema∏ym wyVinci i Gutenberg rozprawiali, jak Êwiat si´ zmienoÊcià tak wspania∏e: Piekarni-Cukierni PUTKA,
zwaniem by∏o dla nas zaprezentowanie progrania∏ w epoce odrodzenia. O tym, jak wa˝nà spraul. Brata Alberta 1, Warszawa, Sklepowi Papiernimu artystycznego, b´dàcego ilustracjà has∏a rowà jest myÊlenie, s∏owami Kartezjusza przypoczemu KACPER, os. Stara Mi∏osna, Sklepowi Garku szkolnego: „Historia nauczycielkà ˝ycia”.
mnia∏o wszystkim oÊwiecenie. O powinnoÊciach
ma˝eryjnemu Budyƒ Smakosza, os. Stara Mi∏osna,
Nieoczekiwanie z pomocà przyszed∏ B∏azen, któkróla rozprawia∏ biskup Ignacy z królem Stasiem.
Sklepowi Groszek p. Barbara Walicka, os. Stara
ry porwa∏ Szacownà PublicznoÊç w podró˝
Lecz i oni nie zagrzali d∏ugo miejsca na scenie,
Mi∏osna, Firmie Gabmax oraz Radzie Rodziców
w czasie po zawi∏ych kolejach dziejów od antybo zaw∏adn´∏a nià caryca Katarzyna, by wyÊniç
przy Szkole Podstawowej nr 173.
ku a˝ po wiek XX. Na zaproszenie B∏azna na sceSP 173
swój sen o pot´dze. Na jej widok zadr˝a∏o B∏aREKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Wieczór Cudów w Bu∏haku
Puste miejsce przy wigilijnym
stole pozostawiane w wielu domach to symbol gotowoÊci do
dzielenia si´ i pomagania potrzebujàcym. Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia to wyjàtkowy okres, kiedy myÊlimy nie tylko o naszych bliskich,
ale tak˝e o tych, którzy sà samotni, biedni i chorzy. Wykorzystujàc
t´ naturalnà potrzeb´, Rada Rodziców Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej nr 12 w Weso∏ej wraz z dyrektorem placówki – panià Ma∏gorzatà Or∏owskà, nauczycielami
i uczniami ju˝ po raz czwarty zorganizowa∏a Wieczór Cudów. To wyjàtkowa
impreza charytatywna wspomagajàca Fundacj´ „Nasze Dzieci” dzia∏ajàcà przy Klinice
Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Mi´dzylesiu.
Tegoroczny Wieczór Cudów odby∏ si´
w Bu∏haku 15 grudnia, ale przygotowania do
niego rozpocz´∏y si´ ju˝ kilka tygodni wczeÊniej. Uczniowie wraz z nauczycielami tworzyli ozdoby choinkowe, kartki Êwiàteczne
i piekli pierniki, przeznaczone na sprzeda˝.
Rodzice przynosili wartoÊciowe przedmioty
na aukcj´. Mamy z pomocà dzieci piek∏y pyszne ciasta, które mo˝na by∏o potem kupiç
w specjalnie przygotowanym bufecie. Âwiàteczny kiermasz i spotkania przy kawie czy
herbacie stanowià wa˝ny punkt programu.

Rodzice ch´tnie kupowali ozdoby choinkowe
zrobione przez w∏asne dzieci, a uczniowie byli gotowi poÊwi´ciç swoje kieszonkowe dla
kawa∏ka smakowitego sernika czy pi´knie
udekorowanej babeczki.
Jednà z g∏ównych atrakcji wieczoru by∏
koncert zorganizowany wspólnymi si∏ami
przez szkolne ko∏a muzyczne: Studio ART
i Studio 12 oraz uczniów i absolwentów
Spo∏ecznej Szko∏y Muzycznej. Pi´knie udekorowana i wype∏niona po brzegi sala gimnastyczna rozbrzmiewa∏a dêwi´kami instrumentów i s∏owami bo˝onarodzeniowych
pieÊni, kiedy zjawi∏ si´ na niej goÊç honorowy Wieczoru Cudów – Mi∏osz, jeden z podopiecznych Fundacji „Nasze Dzieci”. Ch∏opiec ma 9 lat i walczy z chorobà nowotwo-

rowà. Chocia˝ lubi si´ uczyç, nie mo˝e chodziç do szko∏y ze wzgl´du na stan zdrowia
i d∏ugotrwa∏e leczenie. Spotkanie z rówieÊnikami w Bu∏haku by∏o dla niego niezapomnianym prze˝yciem, zw∏aszcza ˝e Rada Rodziców postanowi∏a spe∏niç jedno z jego
Êwiàtecznych marzeƒ i podarowa∏a mu zestaw klocków Lego Technic.
Mi∏osz patronowa∏ kolejnej atrakcji wieczoru, jakà by∏a aukcja. Zgromadzono na
niej, dzi´ki pomocy rodziców, ponad 60 cennych przedmiotów, których licytowaniem,
jak na prawdziwego mistrza przysta∏o, zajà∏
si´ pan Andrzej Supron. Oprócz licznych ksià˝ek, p∏yt i plakatów znanych artystów z autografami popularnoÊcià cieszy∏y si´ tak˝e zestawy gad˝etów reklamowych najnowszej
wersji gry The Witch. Najwy˝sze ceny osiàgn´∏y jednak, podobnie jak w ubieg∏ych latach, pamiàtki zwiàzane ze sportowcami: r´kawice Dariusza Michalczewskiego, koszulka
Fabiana Drzyzgi z podpisami polskich siatkarzy, koszulka Grzegorza Krychowiaka z autografem i pi∏ka podpisana przez zawodników
polskiej reprezentacji futbolowej.
Pieniàdze zdobyte podczas aukcji stanowià
zawsze najwi´kszà cz´Êç pe∏nej sumy zebranej podczas ca∏ego Wieczoru Cudów. W tym
roku, wspólnymi si∏ami, uda∏o si´ osiàgnàç
kwot´ 24 702,53 z∏. Ka˝dy ofiarowany na
rzecz Fundacji „Nasze Dzieci” grosz – zarówno ten du˝y, jak i ma∏y, z pewnoÊcià sprawi∏,
˝e tegoroczne Âwi´ta by∏y jeszcze lepsze.
Piotr Szostak

Dzieƒ Postaci z Bajek
w Przedszkolu GumiÊ!
5 listopada obchodzony jest Dzieƒ Postaci z Bajek. W tym dniu w naszym Przedszkolu odby∏ si´ bajkowy bal. Wszystkie
dzieci przebra∏y si´ za swoje ulubione postacie. Âwietna zabawa przy muzyce, taƒce w parach, z balonem i ró˝ne konkursy

nie mia∏y koƒca. Dzieci
wystàpi∏y na wybiegu,
prezentujàc
swoje
stroje i opowiadajàc,
dlaczego w∏aÊnie tak
si´ ubra∏y. Ciocie przygotowa∏y równie˝ dla dzieci mnóstwo
ksià˝ek, w których bohaterami sà misie.
Ka˝dy znalaz∏ coÊ dla siebie. Na koniec by∏
s∏odki pocz´stunek.
Edyta Dziubak
REKL AMA

www.B-DENTAL.com.pl

Specjalistyczny
Gabinet Stomatologiczny
dr n. med. Iwona Bzd´ga – lekarz stomatologii ogólnej
dr n. med. Wojciech Bzd´ga
– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Zapraszamy na konsultacje ortodontyczne
w dniu 15.01.2016 i 19.02.2016

22

Nr 176 / Styczeƒ 2016

WESO¸A

„KtoÊ tej nocy przyrzek∏ cud”
– niezwyk∏e jase∏ka w Gimnazjum nr 119

Dnia 8 stycznia 2016 r. w auli naszej szko∏y
mia∏ miejsce niezwykle Êwiàteczny wieczór,
w trakcie którego zosta∏y wystawione dwa spektakle jase∏kowe w wykonaniu Trupy Teatralnej

„Meandry” stworzonej przez uczniów
XIX LO im. Powstaƒców Warszawy.
Donios∏oÊci wydarzeniu doda∏ fakt, i˝
w programie znalaz∏y si´ jase∏ka, których scenariusz przekaza∏a zaprzyjaêniona z Gim. 119 Pani Halina Cieszkowska
– ˝o∏nierz AK. Sam spektakl pt: „Jase∏ka
1944” wystawiany by∏ przez wi´êniów
obozu jenieckiego – by∏ych uczestników Powstania Warszawskiego. Drugie przedstawienie pt:
„Jase∏ka 2015” by∏o zrealizowane zgodnie z autorskim scenariuszem wykonawców.

W imieniu licznie zgromadzonej publicznoÊci
serdecznie gratulujemy wykonawcom i re˝yserkom spektaklu – pani prof. Ma∏gorzacie Kmieciƒskiej (prywatnie mamie uczniów naszej szko∏y)
i pani prof. Joannie Grabskiej. Dzi´ki Wam prze˝yliÊmy pe∏ne wzruszenia chwile, obcujàc z historià i wielkà polskà poezjà.
Spotkanie sta∏o si´ te˝ okazjà do wspólnego kol´dowania uczniów i goÊci.
Nauczyciele i uczniowie
Gimnazjum nr 119 w Warszawie-Weso∏ej

„Szlachetna Paczka” w SP 353
integruje Êrodowisko lokalne
12 XII zakoƒczyliÊmy w naszej szkole po raz 9
projekt „Szlachetna Paczka”. W tym roku pomogliÊmy 23 rodzinom, przygotowujàc dla nich 403
paczki. WÊród prezentów znalaz∏y si´ m.in. rower, kabina prysznicowa, ∏ó˝ko, stó∏, laptopy
i wiele innych niespodzianek, spe∏niajàcych potrzeby wybranych przez nas rodzin.
Akcja, do której przyst´pujemy co roku, sta∏a
si´ ju˝ tradycjà i zwyczajem przyj´tym w naszej
spo∏ecznoÊci szkolnej. Wyzwala ona potrzeb´
wspólnego dzia∏ania, uczy odpowiedzialnoÊci za
drugiego cz∏owieka oraz zaanga˝owania w pomoc potrzebujàcym.
Wspieranie rodzin, które znalaz∏y si´ w niezawinionej biedzie, wyzwala w nas potrzeb´
wspó∏pracy na p∏aszczyênie: dom – szko∏a – nauczyciele. Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e rodzina i szko∏a sà odpowiedzialne za rozwój dziecka oraz jego funkcjonowanie w przysz∏oÊci. Dlatego te˝
dzia∏ania podejmowane w ramach akcji uczà
empatii, prawid∏owego funkcjonowania dzieci w spo∏eczeƒstwie i rozwijajà w uczniach
postawy prospo∏eczne.
Projekt, który z powodzeniem
realizujemy od lat, integruje rodziców naszych uczniów, którzy
oprócz aktywnego zaanga˝owania w przygotowanie paczek pomagajà równie˝ w noszeniu
i dowozie prezentów do magazynów. W tym roku dzi´kuj´ serdecznie p. Paw∏owi, Radkowi,
Micha∏owi, Marcinowi, Stasiowi,
Adrianowi z klasy 0d oraz mojemu m´˝owi i synowi za przerzucenie kilkuset kilogramów, co
by∏o nie lada wyzwaniem.
Panowie Pawe∏ Brzeziƒski
i Artur Ró˝aƒski, poÊwi´cajàc
swój prywatny czas, pokazali,
˝e w akcji „Szlachetna Paczka”
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

wygranym jest ka˝dy – i ci, którzy obdarowujà, i ci, którzy otrzymujà. Dewiza
„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” doskonale wpisuje si´ w te dzia∏ania.
W akcji, oprócz Êrodowiska szkolnego,
biorà równie˝ udzia∏ mieszkaƒcy osiedla
Stara Mi∏osna. Projekt „Szlachetna Paczka” tworzy specyficznà wi´ê mi´dzy tymi, którzy nie sà zwiàzani bezpoÊrednio
ze szko∏à, a traktujà jà jako integralny
element Êrodowiska, w którym ˝yjà.
W tej edycji podzi´kowania kieruj´ do p.
Ireny Pasek z cukierni „Irena” i jej mamy p. Haliny; p. Renaty Wroc∏awskiej, w∏aÊcicielki apteki
„Melisa”; pp. Walickich, w∏aÊcicieli osiedlowego
sklepu „Groszek”, oraz p. Haliny Muchy, w∏aÊcicielki firmy „GabMax” – za przekazanie produktów spe∏niajàcych potrzeby wybranych przez nas
rodzin. Dzi´kuj´ tak˝e Grzegorzowi za wsparcie
finansowe na zakup odzie˝y i obuwia do paczek.

Zapraszam do „paczkowania” za rok, a tymczasem czekam na wzruszajàce, pe∏ne emocji relacje wolontariuszy z atmosfery towarzyszàcej
rozpakowywaniu Szlachetnych Paczek od Szlachetnych Darczyƒców ze Starej Mi∏osny.
Majka Delura
szkolny koordynator „Szlachetnej Paczki”

REKL AMA
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Dobro, które zwyci´˝a
Od kilku ju˝ lat kultywowana tradycja pomocy
nastoletniej osobie z Kliniki Onkologii Centrum
Zdrowia Dziecka i w tym roku okaza∏a si´ niezwyk∏ym przedsi´wzi´ciem w Zespole Szkó∏ Niepublicznych im. Emanuela Bu∏haka w Warszawie-Weso∏ej. Urok tego wieczoru by∏ wpisany
nie tylko w hojne serca Uczniów, Rodziców, Nauczycieli, Dyrekcji Szko∏y i innych jej przedstawicieli, ale tak˝e i w uÊmiech dzieci, które z tej po-

dzia∏ajàcej przy ww. placówce onkologicznej, celem usprawnienia leczenia choroby dziecka.
˚yczliwoÊç i zaanga˝owanie Uczniów, Rodziców
i Nauczycieli okaza∏y si´ ogromne: cenne gad˝ety i pamiàtki z domowych zasobów, r´kodzie∏o,
wypieki oraz wiele innych przedmiotów by∏o
sprzedawanych, by móc pomóc chorej i potrzebujàcej dziewczynce.
Jak mawia∏ Marek Aureliusz: „JeÊli ˝yczliwoÊç
jest szczera i nieob∏udna, to jest niezwyci´˝ona”
– tak w∏aÊnie wyglàda∏ ten wieczór. Szczery
uÊmiech, dobre spojrzenie, lekki uÊcisk d∏oni...
To wszystko wyp∏ywa∏o z dobrej woli ka˝dego
z obecnych, z jego wielkiego serca.

Dzi´ki takim inicjatywom nawet codziennoÊç
staje si´ czasem niezwyk∏ym – wielkim Êwi´tem,
kiedy inni oferujà swà pomoc, p∏ynàcà wprost
z ich serc. Ma si´ wra˝enie, ˝e ta bezinteresowna dobroç to mocne fundamenty Zespo∏u Szkó∏
Niepublicznych im. Emanuela Bu∏haka w Warszawie-Weso∏ej, które czynià z tego miejsca
przestrzeƒ niezwykle wartoÊciowà dla osób
w nim przebywajàcych. Magia Nocy Cudów polega∏a przede wszystkim na wszechogarniajàcym ka˝dego dobru. Dobru, p∏ynàcym z serca dla
serca... Dobru, które buduje, a tak˝e daje wiar´,
nadziej´ i mi∏oÊç. Dobru, które zwyci´˝a.
Natalia Grabska
nauczycielka j´zyka polskiego
Gimnazjum i Liceum Bu∏haka

Teatralnie w Gimnazjum nr 120
W 2015 r. Êwi´towaliÊmy 250 rocznic´ powo∏ania pierwszego zawodowego publicznego teatru
polskiego. Nasza szko∏a
w∏àczy∏a si´ w obchody
Roku Teatru Polskiego.
Tradycjà sta∏y si´ ju˝ listopadowe wieczornice organizowane w Gimnazjum
nr 120. Tegoroczna mia∏a
charakter teatralnych inspiracji. Ko∏o teatralne przygotowa∏o przedstawienia:
„Orfeusz i Eurydyka” oraz
„Dziady cz. II”.
26 listopada mieli je
okazj´ obejrzeç gimnazjaliÊci, ich rodzice i zaproszeni goÊcie. Nieco wczeÊniej, w paêdzierniku, ko∏o teatralne zaprezentowa∏o szkolnej spo∏ecznoÊci gimnazjalnej

i uczniom Szko∏y Podstawowej nr 171 baÊniowy
spektakl „Kopciuch”.
W bie˝àcym roku szkolnym mieliÊmy okazj´ oglàdaç w Teatrze Wielkim
spektakle baletowe „Casanova w Warszawie” oraz
„Dziadek do orzechów”.
Wspólne tworzenie, zara˝anie magià i pasjà teatru – to sposób na to,
aby monotonne ˝ycie
szkolne nabiera∏o kolorów, przynosi∏o radoÊç
i nadziej´.
Dzi´kuj´ uczestnikom
ko∏a teatralnego za ich zaanga˝owanie i twórczà prac´.

V Miko∏ajkowy Turniej Korfballu

sportowej atmosferze z udzia∏em kolorowych
miko∏ajków. Wszyscy zawodnicy otrzymali
medale i miko∏ajkowe prezenty,
a dru˝yny za zaj´cie pierwszego
miejsca w danej kategorii pi∏k´
korfballowà.
Turniej zosta∏ sfinansowany
ze Êrodków Urz´du Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy.
Zawody s´dziowali licencjonowani s´dziowie z Polskiego
Zwiàzku Korfballu, medale zawodnikom wr´czali: wiceprezes
PZKorf, prezes UKS Weso∏a
Szko∏a, przedstawiciel Burmistrza Dzielnicy Weso∏a.

Dobre duchy Nocy Cudów:
Klaudia Rogulska – wicedyrektor szko∏y
oraz Maciej Kurzajewski – gwiazda telewizji

mocy ju˝ skorzysta∏y w ubieg∏ych latach. Noc Cudów (przypadajàca zawsze na pierwszà po∏ow´
grudnia) okaza∏a si´ przedÊwiàtecznym czasem,
dzi´ki któremu mo˝na by∏o dostrzec b∏ysk
w oczach zmagajàcej si´ z guzem mózgu pi´tnastolatki, która choç na chwil´ odzyska∏a wiar´
w siebie – szko∏a pomog∏a spe∏niç jedno z jej
marzeƒ: aby wziàç udzia∏ w profesjonalnej sesji
fotograficznej. Zebrane pieniàdze z aukcji oraz ze
sprzeda˝y ciast i ró˝nych przedmiotów na kramach przygotowanych m.in. przez uczniów pow´drowa∏y na konto Fundacji „Nasze Dzieci”,

Dnia 6 grudnia 2015 r. odby∏
si´ kolejny Miko∏ajkowy Turniej
Korfballu, zorganizowany przez
UKS Weso∏a Szko∏a z siedzibà
w Szkole Podstawowej nr 174,
której prezesem jest Jolanta Ilewicz – propagatorka tego sportu.
Turniej obejmowa∏ nast´pujàce
kategorie wiekowe zawodników:
klasy I–II, III, IV, V–VI (monokorfball), m∏odzik (klasy V–VI) oraz
junior m∏odszy (gimnazjum).
Zawody odbywa∏y si´ na
trzech obiektach sportowych:
w Szkole Podstawowej nr 353, Szkole Podstawowej nr 174 oraz w Zespole Szkó∏ nr 1
w Sulejówku.
W turnieju udzia∏ wzi´∏y dru˝yny nast´pujàcych klubów: Luks OLIMPIC S¸UPIA, CIRKUS
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KONSTANCIN, MARATO¡CZYK KO¸O, Klub
z Mi´dzyborowa, Gimnazjum z Józefowa,
UKS WESO¸A SZKO¸A.
Udzia∏ wzi´∏o 250 zawodników i kibiców.
Sportowe zmagania odby∏y si´ w weso∏ej,

Jadwiga Ros∏oniec

Wszystkim zawodnikom, trenerom, wspó∏organizatorom serdeczne podzi´kowania
sk∏ada: Prezes UKS Weso∏a Szko∏a.
Jolanta Ilewicz
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PENSJONAT
SENIORA
Stara Mi∏osna
tel. kom. 502 866 525
www.pensjonatseniora.com.pl

✓ ca∏odobowa opieka

piel´gniarska

i rehabilitacja
✓ pobyt krótko- i d∏ugoterminowy
oraz dzienny

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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

✓ pobyt opiekuƒczo-leczniczy
✓ opieka po udarze mózgu

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 

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

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

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

tel.

662 822 340

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

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

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

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

PROTEZY • NAPRAWA
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), tel. 505 099 069
Warszawa-Wesoła, Stara Miłosna
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Hipodrom Wesoła
ul. Szkolna 14

POSZUKUJE
KONSERWATORA
OBIEKTU.
Wymagane
prawo jazdy kat. B.

Szukamy także

PAŃ DO
SPRZĄTANIA
OBIEKTU.

Tel. 22 773-36-07

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.
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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)
Autoryzacja:

692 905 352
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503 065 403

DACHY

GITARA – NAUKA GRY
Od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz
piosenki! Lekcje indywidualne,
15 lat doÊwiadczenia w uczeniu.
Tel. 695-622-848

SPRZEDA˚, MONTA˚

Tel. 601 262 086.

anteny TV i SAT
■ domofony

MEBLE NA WYMIAR

Tel. 660-769-211

36

GRABIENIE LIÂCI
ODÂNIE˚ANIE
503 065 403
8

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

SERWIS FRANCUSKI

UPORZÑDKUJEMY
TWÓJ OGRÓD I DZIA¸K¢

RENAULT • CITROEN • PEUGEOT • DACIA

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

503 065 403

tel. 663-677-701

503 150 991

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

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

■

www.anteny-kamery.pl
17
4

501 14 14 40

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

tel.

29

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

M O N TA ˚ :
■

85

www.dogadajciesie.pl

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

Tel. 22 783 38 38
SULEJÓWEK, TRAKT BRZESKI 172

14
8

DROBNE REMONTY I NAPRAWY,
SPRZÑTANIE STRYCHÓW
I PIWNIC

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

196

22
1

◗Student III roku Politechniki Warszawskiej oferuje korepetycje z matematyki.
Zakres: szko∏a podstawowa, gimnazjum,
liceum. Przygotowania do sprawdzianów, kartkówek, egzaminów. Tel. 516309-589.
◗Nauka j´z. niemieckiego na ul. Jeêdzieckiej w Starej Mi∏osnej dla uczniów
i doros∏ych, cena 40 z∏/60 min. tel. 694
210 279.
◗Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze.
PROMOCJA! Student. 533-404-404.

503 065 403

25
6

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

BIURA, WSPÓLNOTY OSIEDLA,
PARKINGI
13
7

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.

◗Szukam niani dla rocznego ch∏opca od
po∏owy lutego 2016. Lokalizacja Stara
Mi∏osna. Tel. 793 579 010.
◗Angielski – doÊwiadczona pedagog,
dzieci i m∏odzie˝, doje˝d˝am. Równie˝
konsultacje i pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Tel.: 606 663 153.
◗Ma∏˝eƒstwo w wieku 60+ poszukuje do
wynaj´cia niedrogiego w utrzymaniu
mieszkania usytuowanego na parterze
w Dzielnicy Weso∏a. Tel. 506-877-120
(do godz. 16.00).
◗Francuski z dojazdem 602 276 202.

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

SPRZÑTANIE,
PIEL¢GNACJA ZIELENI

REKL AMA

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

KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

tel. 694-747-213
PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki

SPRAWY SÑDOWE :

●

CYWILNE (SPADKI, ZASIEDZENIA, NIERUCHOMOÂCI)

●

RODZINNE , ROZWODY

●

ADMINISTRACYJNE

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

Lekarz chorób wewn´trznych
Specjalista medycyny rodzinnej
Badania do prawa jazdy, do pracy
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968

REKLAMA
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

➧

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

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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OG¸OSZENIA DROBNE

WESO¸A

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

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

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

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
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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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