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Najmilsi Czytelnicy,
z okazji nadchodzàcych Âwiàt
Êlemy Wam jak co roku
przenajserdeczniejsze ˝yczenia!
Niech ka˝dy ze Êwiàtecznych dni
wype∏nia radoÊç, mi∏oÊç i pi´kno.
Miejcie du˝o czasu i uwagi dla
swoich bliskich, dzielcie si´ radoÊcià,
wspó∏twórzcie niezwyk∏oÊç Êwiàt.
A w nowym roku ˝yczymy Wam,
by czas nie p´dzi∏ tak szaleƒczo,
jak to ma w zwyczaju,
i ˝eby wszystkie Wasze plany
i marzenia si´ spe∏ni∏y!
Redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich”

W sercach naszych wcià˝ echa festiwalu
Za nami IV Festiwal PieÊni ˚o∏nierskich i Patriotycznych „Jak d∏ugo w sercach naszych”.
Podczas uroczystego koncertu w Klubie „KoÊciuszkowca” wr´czono nagrody i wyró˝nienia, a laureaci zaprezentowali swój talent.
Tegoroczny, organizowany przez OÊrodek Kultury Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy Festiwal PieÊni
˚o∏nierskich i Patriotycznych „Jak d∏ugo w sercach
naszych” faktycznie na d∏ugo w naszych sercach pozostanie. Czwarta ju˝ edycja wydarzenia (5 listopada – cz´Êç konkursowa, 12 listopada – koncert lau-

reatów) odby∏a si´ z wielkim rozmachem w uroczej
i odpowiednio pod ka˝dym wzgl´dem przygotowanej sali Klubu Pierwszej Brygady Pancernej „KoÊciuszkowca” w Weso∏ej. Liczba wykonawców, którzy przyjechali z tej okazji, tak˝e z najodleglejszych
zakàtków Mazowsza, ch´tnych do wzi´cia udzia∏u
w przes∏uchaniach konkursowych, przeros∏a oczekiwania organizatorów. W trakcie trwajàcego kilka
godzin koncertu majàcego wy∏oniç laureatów w ka-

tegoriach „SoliÊci, duety”, „Zespo∏y” i „Chóry” jury
konkursowe zmaga∏o si´ z jak˝e przyjemnym, aczkolwiek bardzo trudnym zadaniem wskazania tych
wykonawców, którzy wyró˝nili si´ szczególnie. Zadania nie u∏atwia∏ jurorskiemu sk∏adowi bardzo wysoki poziom wykonawczy poszczególnych wokalistów. Tak solistów, jak i grup wokalno-instrumentalnych oraz chórów
bioràcych udzia∏ w przedsi´wzi´ciu.
Temat nieco zdeprecjonowany poprzez odniesienia do poprzedniego
systemu i pami´tanego przez starsze pokolenie Festiwalu Piosenki
˚o∏nierskiej w Ko∏obrzegu dzi´ki
takim wydarzeniom jak opisywany
przeze mnie festiwal w Weso∏ej
nabiera nowego kolorytu, wskazujàc wielkà potrzeb´ organizowania
tego typu wydarzeƒ artystycznych.
Piosenka patriotyczna by∏a i jest
swoistym or´˝em, ∏adujàcym nasze
emocjonalne potrzeby nie tylko w czasie rzeczywistych zagro˝eƒ, których w naszej historii nie brakowa∏o, ale tak˝e w czasach pokoju, kiedy ∏àczy ludzi poprzez mi∏oÊç do ojczyzny, ∏agodzi obyczaje
i wskazuje pryncypia, którymi powinniÊmy si´ kierowaç. Wielkie brawa nale˝à si´ organizatorom festiwalu z Dyrektorem OÊrodka Kultury w Weso∏ej
– Edwardem Kaliszem na czele. Ka˝dy festiwal piosenki sk∏ada si´ z wielu elementów, tak regulamino-
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wo-artystycznych, jak i formalno-organizacyjnych,
wÊród których trudno by∏oby wskazaç ten najwa˝niejszy. Jako cz∏owiek majàcy za sobà doÊwiadczenie wynikajàce z czterdziestu pi´ciu lat pracy
scenicznej, w tym zasiadania w sk∏adach jury wielu
festiwali tak w kraju, jak i za granicà, stwierdzam,
˝e wspomniany wy˝ej IV Festiwal PieÊni ˚o∏nierskich
i Patriotycznych, odbywajàcy si´ w dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy, stanowiç mo˝e wzór godny naÊladowania w placówkach kultury ca∏ej Polski.
Z wyrazami szacunku, podzi´kowaniem, pozdrowieniami dla czytelników i nadziejà na kolejne tak
sprawnie zorganizowane festiwale w Weso∏ej…
Andrzej Frajndt
***
Organizatorami Festiwalu byli: OÊrodek Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, Dzielnica
Weso∏a m.st. Warszawy oraz 1. Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza KoÊciuszki.
Celem tego wydarzenia by∏o promowanie patriotyzmu poprzez Êpiew i rozbudzanie uczuç patriotycznych, popularyzacja walorów artystycznych i wychowawczych pieÊni i piosenek patriotycznych, prezentacja dorobku artystycznego
artystów, chórów, zespo∏ów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, inspirowanie do twórczych
poszukiwaƒ, promowanie autorskiej twórczoÊci
i poszerzanie repertuaru patriotycznego.
cd. na str. 14

Z okazji zbli˝ajàcego si´ Bo˝ego Narodzenia
Czytelnikom „WiadomoÊci Sàsiedzkich” ˝yczymy,
˝eby by∏ to czas wype∏niony mi∏oÊcià
i serdecznoÊcià, rodzinnym ciep∏em, spokojem
w sercach i niespiesznym byciem razem.
Nowy, 2017 rok niech przyniesie du˝o dobrego
i nape∏ni Was poczuciem szcz´Êcia.
w imieniu Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a
Burmistrz Edward K∏os
w imieniu Rady Dzielnicy Weso∏a
Przewodniczàcy Rady Marcin J´drzejewski

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
"
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Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
ZDROWIA, POMYÂLNOÂCI
SZCZ¢ÂCIA I DU˚O RADOÂCI
˝yczà w∏aÊciciel oraz pracownicy sklepu

4
6
2

9

1 kg

38

Szynka Jak za Gierka
cena za kilogram
Stół Polski

9

1 szt.

Promocja obowiązuje do końca grudnia 2016 r. lub do wyczerpania zapasów

89

29

4

2

1 szt.

1 szt.

Majonez
Dekoracyjny

Kukurydza
Bonduelle

400 ml
Winiary

340 g
Bonduelle

Coca-Cola

Czekolada
Alpen Gold Nussbeisser

1,5 l
Coca Cola

100 g
Kraft

79

79

99

1

1

1 szt.

5

22

1 szt.

44

9

1 szt.

9

1 szt.

1 szt.

Mąka
Szymanowska

Margaryna
Kasia

Olej Kujawski

Mleko Łaciate
UHT 2%

1 kg
Polskie Młyny

250 g
Unilever

1l
Kruszwica

1l
Mlekpol

Nr 186 / Grudzieƒ 2016

WESO¸A

Obiady jak u Mamy
RESTAURACJA NAPOLI
(w Aquaparku Wesolandia)
zaprasza
od poniedziałku do piątku,
w godzinach 12.00–16.00,
na pyszne i tanie zestawy obiadowe:

W WESOLANDII
BILETY RODZINNE TANIEJ!!!

ZUPA, DRUGIE DANIE
i KOMPOT,
cena od 17 do 19 zł!!!

Już od 15 października w weekendy
(piątek, sobota, niedziela i święta)
rozpoczynamy promocję:

Rodzinne Bilety
(3 osoby i więcej Z DZIEĆMI) na basen:
Godzinowe TYLKO 9,90 zł od osoby!
Bez limitu TYLKO 18 zł od osoby!

www.wesolandia.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

ul. Wspólna 4, Warszawa-Wesoła, tel. 22 773 91 91
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Z prac Rady Dzielnicy
Listopadowa sesja Rady
Dzielnicy odby∏a si´ 17 listopada. Rozpocz´∏a si´
od spotkania z p. Ewà
Podhorskà z miejskiego
Biura Architektury, odpowiedzialnà za plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru naszej
dzielnicy. Przekaza∏a nam informacj´ o du˝ych
zmianach strukturalnych w dzia∏alnoÊci Biura.
Nowym dyrektorem Biura zosta∏a p. Marlena
Happach, zaÊ dotychczasowy dyrektor, p. Marek
Mikos zosta∏ jej zast´pcà ds. planów zagospodarowania przestrzennego. Majà te˝ nastàpiç daleko idàce zmiany w delegaturach, dlatego te˝ nie
wiadomo, kto zarówno organizacyjnie, jak i personalnie b´dzie odpowiada∏ za plany dla naszego obszaru. Z konkretów, nowa pani dyrektor zapowiedzia∏a prace nad uchwaleniem nowego
studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Warszawy. To pod-

stawowy dokument planistyczny, który okreÊla
wst´pne za∏o˝enia dla planów szczegó∏owych.
To wa˝na informacja dla osób niezadowolonych
z przeznaczenia swojej dzia∏ki (lub sàsiedztwa).
Otwiera si´ okazja do zmiany tego stanu.
W kolejnych punktach porzàdku obrad by∏y
informacje o realizacji bud˝etu za trzy kwarta∏y
br., o stopniu zaawansowania robót inwestycyjnych, o stanie utrzymania czystoÊci w dzielnicy
oraz o stanie przygotowaƒ do zimy. Najwi´cej
dyskusji wywo∏a∏a sprawa czystoÊci w dzielnicy.
Cz´Êç radnych zg∏asza∏a uwagi o „panujàcym
ba∏aganie”. Burmistrz Edward K∏os wyjaÊnia∏, ˝e
obszar dzielnicy jest regularnie sprzàtany, ale
czasem zdarza si´, ˝e ktoÊ naÊmieci tu˝ po akcji
sprzàtania. Apelowa∏ do radnych, aby zg∏aszaç
takie miejsca do Urz´du, zostanà niezw∏ocznie
„dosprzàtane” poza istniejàcym grafikiem i ba∏agan zniknie szybciej.
W „sprawach ró˝nych” poruszana by∏a m.in.
sprawa naszego przysz∏orocznego bud˝etu. Odpowiadajàc na reakcj´ w∏adz Warszawy na naszà

Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego
w Dzielnicach Wawer i Weso∏a

¸atwiej przez tory

uprzejmie informuje, ˝e w grudniu
dy˝ury dla mieszkaƒców b´dà pe∏nione
wed∏ug poni˝szego harmonogramu:
■

■

■

7 grudnia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
14 grudnia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
21 grudnia, godz. 16.00–18.00
– Grupa Osiedlowa Zielona.

Podczas dy˝urów mogà Paƒstwo zg∏aszaç wszelkie nieprawid∏owoÊci wp∏ywajàce na poczucie Paƒstwa bezpieczeƒstwa, zagra˝ajàce ˝yciu lub zdrowiu czy
wynikajàce z wandalizmu i innych negatywnych zjawisk. Dy˝ury odbywaç si´
b´dà w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a przy
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33, pok. –111.

Negocjacje w tej sprawie trwa∏y kilka miesi´cy,
a sprawa posuwa∏a si´ do przodu dzi´ki zaanga˝owaniu piastujàcego do niedawna funkcj´ wiceprezydenta m.st. Warszawy p. Jacka Wojciechowicza. I w koƒcu zosta∏a postawiona kropka nad
„i”. W dniu 29 listopada zosta∏o podpisane porozumienie pomi´dzy PKP a Miastem Sto∏ecznym
Warszawà dotyczàce wspólnej budowy i póêniejszej eksploatacji wiaduktu i dwóch tuneli na linii
kolejowej z Warszawy do Sulejówka. Jeden z tych
tuneli powstanie w Weso∏ej, w ciàgu ul. 1 Praskiego Pu∏ku. Jego budowa przyniesie zapewne
sporo przejÊciowych trudnoÊci, ale za to po jego
otwarciu centrum Weso∏ej odetchnie z ulgà, gdy˝
rosnàce od kilku lat korki na ul. 1 Praskiego Pu∏ku sta∏y si´ ju˝ bardzo ucià˝liwe. Skorzystajà na
tym tak˝e mieszkaƒcy pozosta∏ych osiedli, poniewa˝ otworzà si´ alternatywne drogi dojazdu do
centrum czy wyjazdu w stron´ Sulejówka.

negatywnà opini´ dla jego projektu, burmistrz
Edward K∏os poinformowa∏, ˝e jak na razie widocznego efektu to nie przynios∏o. Trwajà rozmowy z nowym (powo∏anym w miejsce p. Jacka Wojciechowicza) wiceprezydentem Micha∏em Olszewskim. Niestety zbyt wielkiego zrozumienia dla
naszych potrzeb póki co nie wykazuje.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest
na 15 grudnia na godz. 14.00 w sali obrad Rady
naszego Urz´du. Szczegó∏owy program b´dzie
dost´pny w Internecie na tydzieƒ wczeÊniej. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
przewodniczàcy Rady

Przyjacio∏om, Znajomym i Sàsiadom,
którzy w tak bolesnej dla nas chwili
dzielili z nami smutek i ˝al, okazali wiele serca i ˝yczliwoÊci oraz uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej Êp. Micha∏a,
serdeczne podzi´kowania sk∏adajà
Majka, Piotr i Anna Delura.

Prócz „naszego” tunelu w ramach tej umowy
ma powstaç jeszcze drugi tunel, w Rembertowie
w ciàgu ul. ChruÊciela, oraz wiadukt w ciàgu ul.
Che∏m˝yƒskiej. W latach 2017–2018 majà powstaç projekty wraz z pozwoleniami na budow´,
zaÊ sama budowa, prowadzona na wszystkich
trzech obiektach równoczeÊnie, zrealizowana
b´dzie w latach 2019–2021. Prowadzenie i nadzór nad inwestycjà b´dzie po stronie Miasta, jednostkà realizujàcà ma byç Zarzàd Miejskich Inwestycji Drogowych. Szacowany koszt ca∏ej inwestycji to ok. 115 mln z∏. Roz∏o˝ony b´dzie po
równo na PKP oraz Miasto.
Wyglàda na to, ˝e po kilkunastu latach przynale˝noÊci do stolicy nasza dzielnica doczeka si´
wreszcie pierwszej powa˝nej inwestycji miejskiej na swoim terenie. Oby tylko uda∏o si´ bezproblemowo przeprowadziç wszelkie prace projektowe i uzgodnienia, tak aby ten i tak doÊç odleg∏y termin nie uleg∏ jeszcze wyd∏u˝eniu.
Marcin J´drzejewski

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – miesi´cznik mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
WESO¸A
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
i nie gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie
prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej.
Za informacje zawarte w reklamach redakcja
nie odpowiada.
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P´tla w Starej Mi∏oÊnie
Na poczàtku listopada zosta∏ wy∏oniony projektant p´tli autobusowej zlokalizowanej
w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Granicznej. Do 30 marca 2017 Zarzàd Transportu Miejskiego wyda
ponad 40 tys. z∏ na jej plany. Do koƒca przysz∏ego roku powinna zostaç zakoƒczona budowa.
Pod koniec paêdziernika ZTM og∏osi∏
przetarg na wykonanie dokumentacji
projektowej p´tli mieszczàcej si´ w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Granicznej. Taki
obiekt zdecydowanie wp∏ynie na popraw´ komunikacji w naszej dzielnicy
i stworzy mo˝liwoÊci, których obecnie
nie ma. Chodzi oczywiÊcie o infrastruktur´. ZTM planuje dwa perony o ∏àcznej
liczbie 4 przystanków. Po˝àdane w projekcie to 120 metrów kraw´dzi przystankowej, chocia˝ ZTM dopuszcza w przypadku ograniczeƒ terenowych 80 metrów. W obydwu wersjach jest to ju˝
jednak wystarczajàco du˝o, aby zupe∏nie przeorganizowaç uk∏ad komunikacyjny w Starej Mi∏oÊnie.
Co mo˝e si´ staç po wybudowaniu
p´tli? Po pierwsze prawdopodobnie
Po∏o˝enie p´tli – zaznaczone czerwonym kolorem
odwrócone zostanà kierunki tras autopomini´cie obs∏ugi przystanku Sagali, ale w zabusów linii 411 i 502. B´dà one wje˝d˝aç do
mian zlikwiduje ko∏o zataczane przez te dwa auStarej Mi∏osnej Traktem Brzeskim na wysokoÊci
tobusy po Starej Mi∏oÊnie.
restauracji KFC, nast´pnie jechaç ulicà Jana PawPonadto nale˝y si´ spodziewaç kraƒcowania
∏a II do ronda Macierowe Bagno i dalej na p´tl´
autobusu linii 147 na obecnej p´tli Stara Mi∏osna.
ulicà Granicznà. Taki zabieg spowoduje niestety

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

W takim wypadku autobus przeje˝d˝a∏by przez
ca∏e osiedle i zatrzymywa∏ si´ przy rondzie
Maroszka bez koniecznoÊci (skomplikowanych
do przedstawienia na rozk∏adach) postojów
w dwóch miejscach w zale˝noÊci od pory dnia.
Od pewnego czasu radni ze Starej Mi∏osny postulujà, aby zamiast 147 stworzyç analogiczny do
198 autobus o numerze 298, który z du˝à cz´stotliwoÊcià dowozi∏by pasa˝erów do stacji PKP
Mi´dzylesie. Byç mo˝e po wybudowaniu p´tli
ZTM b´dzie bardziej przychylny temu pomys∏owi.
Kolejnà kwestià by∏by autobus linii 173, który
z powodzeniem móg∏by kraƒcowaç razem z 411
i 502 na nowej p´tli Graniczna. Linia 173, jadàca
przez Sulejówek, pe∏ni rol´ wa˝nej komunikacji
wewn´trznej. ¸àczy prawie wszystkie osiedla i najwa˝niejsze punkty Weso∏ej, przeje˝d˝ajàc od Gimnazjum nr 119 ko∏o OÊrodka Kultury, lodowiska,
przedszkola, OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej (a ju˝
niebawem równie˝ ko∏o Domu Dziennego Pobytu
Seniora), policji, biblioteki czy Urz´du Dzielnicy.
Warto przemyÊleç ró˝ne opcje zmian, które
mogà nastàpiç w Starej Mi∏oÊnie ju˝ ca∏kiem nied∏ugo. Powy˝sze warianty to jak na razie domys∏y, ale majàce swoje uzasadnienie. Budowa
w Starej Mi∏oÊnie p´tli z prawdziwego zdarzenia
jest wyczekiwana od wielu lat, a razem nià
konieczne jest zrobienie porzàdku z komunikacjà
bardzo pr´˝nie rozwijajàcego si´ osiedla.
Hubert Zieliƒski
radny dzielnicy Weso∏a
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Bud˝et partycypacyjny 2018

NASZE PIENIÑDZE = NASZE DECYZJE = BP
W dniu 8 listopada 2016
roku odby∏o si´ kolejne
spotkanie Zespo∏u ds. bud˝etu partycypacyjnego.
Obecny by∏ na nim Pan
Edward K∏os, Burmistrz
Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy. Jeszcze raz
cz∏onkowie Zespo∏u, przychylajàc si´ do proÊby Burmistrza, przeanalizowali rekomendowany przez siebie podzia∏ dzielnicy
na obszary terytorialne. W trakcie dyskusji u˝yte
argumenty przekona∏y Burmistrza do propozycji
Zespo∏u. Wszystkich zainteresowanych odsy∏am
do mojego poprzedniego artyku∏u, w którym
szczegó∏owo przedstawi∏am te propozycje. Teraz
przypomn´ tylko te najwa˝niejsze. Po pierwsze
Weso∏a b´dzie podzielona na 2 obszary terytorialne: I Obszar – to Plac Wojska Polskiego, Centrum,
Wola Grzybowska, Zielona, Grzybowa, Groszówka, II Obszar – to Stara Mi∏osna. Po drugie Êrodki na realizacj´ projektów to: w I Obszarze
354 739,00 z∏, a w II Obszarze 327 451,00 z∏.
Nast´pnie Zespó∏ doprecyzowa∏ definicj´
ogólnodost´pnoÊci, która pos∏u˝y do weryfikowania zg∏aszanych przez mieszkaƒców projektów. Oto ona:
Projekt spe∏nia kryterium ogólnodost´pnoÊci,

Koncert Kol´d
Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy,
Proboszcz Parafii Êw. Brata Alberta ks. Józef Skarpetowski oraz OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy zapraszajà w dniu 26 grudnia
2016 r. o godz. 19.00 na koncert pt. „Kol´dy i piosenki Êwiàteczne” w wykonaniu Krystyny Proƒko.
Krystyna Proƒko jest wielokrotnà laureatkà
Festiwalu Opolskiego. W swym dorobku ma niezaprzeczalne polskie hity – „Deszcz w Cisnej”,
„JesteÊ lekiem na ca∏e z∏o”, „Ma∏e t´sknoty”,

 Listy do redakcji
Autobus 198 ma obowiàzek zaczekaç
na pasa˝erów pociàgu
Dzieƒ dobry,
kilkukrotnie by∏em Êwiadkiem, jak autobus 198
ruszy∏ z przystanku przy stacji kolejowej chwil´
po tym, jak pociàg wjecha∏ na stacj´ i nikt z pasa˝erów nie zdà˝y∏ ju˝ do autobusu wsiàÊç. Przypadkiem dowiedzia∏em si´ o istnieniu wewn´trznej instrukcji ZTM dla kierowców linii 198. Poni˝ej przytaczam dos∏ownie stosowny fragment:
„Od 1.09.2015 w sytuacji, gdy kierowca zauwa˝y zbli˝anie si´/przyjazd pociàgu do przystanku ko-
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je˝eli dla ka˝dego z wyró˝nionych typów projektów sà spe∏nione ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1. W przypadku projektów o charakterze infrastrukturalnym:
a) Efekt realizacji projektu jest dost´pny dla
mieszkaƒców przynajmniej 30 godzin w tygodniu przez ca∏y czas eksploatacji obiektu/terenu, na którym powsta∏
b) Korzystanie z efektu realizacji musi byç bezp∏atne dla mieszkaƒców
2. W przypadku projektów o charakterze „mi´kkim”:
a) Informacja o realizowanym projekcie musi
byç upowszechniona w sposób adekwatny
dla danej grupy mieszkaƒców, do jakich jest
on kierowany
b) Projekt musi byç realizowany w godzinach
zapewniajàcych dost´p dla jak najwi´kszej
liczby mieszkaƒców
c) Udzia∏ w projekcie musi byç bezp∏atny dla
mieszkaƒców.
W chwili obecnej przed nami etap zg∏aszania
projektów do bud˝etu partycypacyjnego. Ka˝dy mieszkaniec Warszawy (nawet ten niezameldowany) mo˝e zg∏osiç swój projekt. Nie ma limitu
zg∏aszanych projektów. Nie trzeba nawet mieszkaç w danej dzielnicy, aby z∏o˝yç w niej projekt.

„Z∏oÊç”, „Poranne ∏zy” czy „Papierowe ptaki”.
W paêdzierniku 2008 otrzyma∏a z ràk Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego srebrny medal
„GLORIA ARTIS”. W grudniu 2012 zosta∏ wydany
pi´ciop∏ytowy album CD pt. „Osobista kolekcja.
Komplet” zawierajàcy wybrane piosenki z 43 lat
pracy artystycznej. Obecnie pracuje z czteroosobowym zespo∏em muzyków lub w TRIO, czasem
w duecie z pianistà, cz´sto wyst´puje z recitalami, w których towarzyszy jej Big Band. Aktualnie
przygotowuje nowe materia∏y na nowà p∏yt´.
Miejsce koncertu: koÊció∏ Êw. Brata Alberta, ul.
Szeroka 2, Warszawa-Weso∏a (Zielona).

Projekty mogà zg∏aszaç cudzoziemcy oraz osoby
nieletnie. Szczegó∏owe informacje mo˝na uzyskaç
na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Zg∏aszanie projektów rozpoczyna si´ 1 grudnia
2016 r. i trwaç b´dzie do 23 stycznia 2017 r.
Z∏o˝enie projektu to naprawd´ nic trudnego.
Wystarczy wykonaç tylko 3 kroki:
I. Dok∏adnie opisaç swój pomys∏ (podajàc, jak
mieszkaƒcy b´dà z niego korzystaç, wraz z oszacowanym kosztem jego realizacji i promocji),
II. Przekonaç 30 osób do poparcia pomys∏u (czyli zebraç 30 podpisów),
III. Z∏o˝yç projekt internetowo lub w wersji papierowej.
Dla wszystkich ch´tnych 14 stycznia 2017 roku w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 33 w godzinach 10.00–14.00 zaplanowany zosta∏ MARATON PISANIA PROJEKTÓW.
Po wi´cej informacji wszystkich zainteresowanych odsy∏am do kolejnych numerów „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, na stron´ www.wesola.waw.pl,
do Biuletynu Informacyjnego Urz´du Dzielnicy
Weso∏a oraz na facebook.pl/BPWesola.

BÑDè AKTYWNY – ZG¸OÂ SWÓJ PROJEKT
Katarzyna Zakrzewska
radna dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Polski Komitet Pomocy Spo∏ecznej
i Ochotnicza Stra˝ Po˝arna
zapraszajà na

„Wigili´ Pokoleƒ”
17 grudnia (sobota) 2016 roku,
godz. 14.00
- Op∏atek z udzia∏em Ksi´˝y
z naszej dzielnicy,
- Kol´dowanie,
- Biesiada wigilijna.
Miejsce spotkania: Ochotnicza Stra˝
Po˝arna, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31,
Warszawa-Weso∏a

lejowego „Wa-wa Weso∏a” zobowiàzany jest zaczekaç w celu umo˝liwienia pasa˝erom przesiadki
do autobusu. W takich przypadkach dopuszcza si´
opóênienie do 5 min rozk∏adu jazdy.”
Poniewa˝ wcià˝ (choç znacznie rzadziej ni˝ kiedyÊ) zdarzajà si´ sytuacje, ˝e kierowcy nie stosujà si´ do tej instrukcji, a w jednym ze znanych mi
przypadków kierowca nie zna∏ nawet jej treÊci,
myÊl´, ˝e warto, za poÊrednictwem lokalnej prasy poinformowaç pasa˝erów linii 198 o tym jakie
wymagania ZTM stawia prowadzàcym pojazdy.
Wydaje mi si´, ˝e jest to informacja jawna, ale
nie przypominam sobie, aby by∏a publikowana
na ∏amach lokalnej prasy, stàd zwracam si´
z proÊbà, aby jà zamieÊciç.

Serdecznie dzi´kujemy za g∏os w tej sprawie.
Faktycznie instrukcja ta nie jest wszystkim
mieszkaƒcom znana, choç jest to informacja
jawna. JeÊli jest przestrzegana, stanowi du˝e
udogodnienie komunikacyjne i cieszymy si´
(oraz w imieniu mieszkaƒców Weso∏ej dzi´kujemy), ˝e Zarzàd Transportu Miejskiego wprowadzi∏ takà zasad´. JednoczeÊnie apelujemy do
mieszkaƒców, aby zwracali uwag´ na jej przestrzeganie przez kierowców, a w razie ra˝àcego
jej ∏amania zg∏aszali te przypadki do ZTM, podajàc dat´ i godzin´ zdarzenia, najlepiej tak˝e
z numerem bocznym autobusu.

Imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji
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TORTY • BEZY • SERNIKI • SZARLOTKI
WYPIEKI ŚWIĄTECZNE I WIELE INNYCH...

Cukiernia & Pracownia „Hrabina chce jeść"
ul. Cieplarniana 25F, Warszawa-Wesoła

Godziny otwarcia: pon. – pt.: 7:30–18:00, sob. – niedz.: 9:00–16:00

Zamówienia: tel. 505 590 799, biuro@hrabinachcejesc.pl

fb/hrabinachcejesc

|

hrabinachcejesc.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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„Jak byç pi´knym i bogatym do póênej staroÊci”
To tytu∏ zorganizowanego w Êrod´ 23 listopada przez OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy spotkania edukacyjnego
dla mieszkaƒców dzielnicy z dr. n. med. Jackiem
Putzem – kierownikiem Zak∏adu Geriatrii i Gerontologii w Centrum Medycznym Kszta∏cenia
Podyplomowego w Warszawie.
Pan Doktor podczas wyk∏adu omawia∏ procesy zmian biologicznych i zdrowotnych zachodzàcych w organizmie cz∏owieka w miar´ jego
starzenia, a tak˝e przedstawi∏ sposoby na ograniczenie ich negatywnych skutków. PodkreÊla∏
wa˝nà rol´ relacji z innymi oraz samokszta∏cenia
w ˝yciu seniora. W swoim wystàpieniu wskazywa∏, jakie dzia∏ania profilaktyczne mo˝na podejmowaç, aby byç zdrowym jak najd∏u˝ej. Udziela∏ tak˝e wskazówek, jak wspomagaç swój organizm poprzez stosowanie odpowiednich

Rada Seniorów Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy sk∏ada wszystkim
Seniorom mieszkajàcym w naszej
dzielnicy serdeczne ˝yczenia
spokojnych i radosnych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia.
˚yczymy Paƒstwu i wszystkim
Mieszkaƒcom, by Âwi´ta by∏y
czasem wyjàtkowym, ciep∏ym,
rodzinnym i magicznym.

nawyków i aktywnoÊci fizycznej dostosowanej
do mo˝liwoÊci osób starszych. Seniorzy wys∏uchali wyk∏adu z zaciekawieniem, ka˝dy z uczestników mia∏ mo˝liwoÊç zadawania pytaƒ. Po wyk∏adzie seniorzy mogli zasmakowaç nieco kultury Andaluzji – pokaz flamenco w wykonaniu
animatorek projektu „Pokolenia z przytupem”,
pe∏en goràcych rytmów i barwnych strojów, rozbudzi∏ wiele emocji i pozwoli∏ zapomnieç o listopadowej aurze. Jedno jest pewne – nasi Seniorzy sà optymistycznie nastawieni do Êwiata i aktywni, a to ju˝ po∏owa sukcesu!
Bo jak pisa∏ Jan Sztaudynger:
„StaroÊç nie m∏odoÊç, musi si´ wyszumieç,
Bo aby szumieç trzeba mieç i umieç”.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
w Dzielnicy Weso∏a

U seniorów znów b´dzie si´ dzia∏o...
Nawiàzujàc do informacji z listopadowego numeru „WiadomoÊci Sàsiedzkich”,
mówiàcej m.in. o Alejce Fio∏kowej na
dzia∏kach przy placu Wojska Polskiego,
pragniemy ponownie zaprosiç Seniorów
do nas. Tym razem zapraszamy na Weso∏e Powitanie Nowego Roku w dniu
31 grudnia o godz. 23.00. Taki pomys∏
zrodzi∏ si´ wtedy, kiedy przygotowywaliÊmy naszà pi´knà Fio∏kowà Alejk´, nast´pnie zosta∏ podchwycony i powsta∏a
inicjatywa wspólnego sp´dzenia prze∏omu 2016 i 2017 roku w naszej Alejce,
przy ognisku i kieliszku szampana ☺.
Zatem serdecznie zapraszamy wszystkich tych,
którzy uczestniczyli w naszej fio∏kowej akcji,
a tak˝e innych 60+, którzy te wa˝ne chwile tu˝
przed zakoƒczeniem Starego Roku oraz te, które
nastàpià po godzinie 24.00, b´dà chcieli sp´dziç
w naszej Fio∏kowej Familii.
Powy˝ej zdj´cie ze spotkania w dniu 15 paêdziernika.

Jeszcze raz zapraszamy i pozdrawiamy serdecznie.
Miejsce: dzia∏ki ROD „Zach´ta”, Osiedle Wojskowe w Weso∏ej.
Alejka Fio∏kowa tu˝ obok domku Zarzàdu
„Zach´ty”.
Fio∏kowa Familia z Fio∏kowej Alejki

REKL AMA
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WESO¸A NA SPORTOWO
– rozmowa z Marianem Mahorem, Zast´pcà Burmistrza Dzielnicy Weso∏a ds. spo∏ecznych
WS: Panie Burmistrzu, tak jak
to zapowiadaliÊmy w numerze
paêdziernikowym, spotykamy
si´ dzisiaj, ˝eby porozmawiaç
o sporcie. Jak najogólniej opisa∏by Pan ten obszar ˝ycia spo∏ecznego w dzielnicy?
M.M.: MyÊl´, ˝e sport i rekreacja
sà dominujàcà w dzielnicy sferà ˝ycia aktywizujàcà i jednoczeÊnie integrujàcà mieszkaƒców. Wynika to
z jednej strony z samego po∏o˝enia
dzielnicy zanurzonej w Êrodowisku naturalnym
(warto przypomnieç, ˝e 70% obszaru Weso∏ej to
tereny zielone – przyp. red.), z drugiej strony to
zas∏uga wzrostu w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej znaczenia ruchu i aktywnego trybu ˝ycia dla zdrowia
i utrzymania dobrej kondycji i sprawnoÊci fizycznej. Bieganie, jazda na rowerze, na rolkach i wrotkach, spacery, gimnastyka plenerowa – to te formy za˝ywania ruchu, które wynikajà bezpoÊrednio z warunków naturalnych dzielnicy. Oprócz
tego nasi mieszkaƒcy mocno partycypujà w uprawianiu wielu innych dost´pnych dyscyplin sportu,
krzewionych na naszym terenie przez liczne stowarzyszenia, kluby i inne podmioty sportowe.
WS: No w∏aÊnie, w jaki sposób zorganizowane jest ˝ycie sportowe w Weso∏ej?
M.M.: Dwie zasadnicze charakterystyki: brak
instytucjonalnoÊci, czyli podmiotów bud˝etowych, np. OSIR-u, organizujàcych i rozwijajàcych
t´ sfer´, oraz bliska wspó∏praca z pomiotami
spo∏ecznymi, czyli wspomnianymi wczeÊniej klubami sportowymi, stowarzyszeniami, a nawet

nieformalnymi grupami mieszkaƒców. Obecnie a˝ 11 stowarzyszeƒ
i klubów realizuje dla dzielnicy zadania z zakresu szkolenia dzieci
i m∏odzie˝y, a podobna liczba takich
podmiotów organizuje wi´ksze
i mniejsze imprezy sportowe: turnieje, zawody itp. Nie chc´ tu w ˝aden sposób wyró˝niaç ˝adnego
z klubów, gdy˝ ka˝dy wykonuje na
miar´ swoich mo˝liwoÊci znakomità prac´ szkoleniowà, niemniej
warto podkreÊliç ogromnà popularnoÊç, jakà cieszà si´ takie dyscypliny jak judo, badminton, szachy i oczywiÊcie pi∏ka no˝na. Z gier zespo∏owych
najwy˝ej w kategorii seniorów ulokowana jest
˝eƒska dru˝yna pi∏ki r´cznej WKPR Weso∏a toczàca pojedynki w ogólnopolskiej II lidze z aspiracjami i szansami na awans do I ligi. Do najwi´kszych imprez sportowych organizowanych na terenie Weso∏ej nale˝à: organizowane przez
Uczniowski Klub Sportowy „Gambit”-Weso∏a Turnieje Szachowe im. Jana Brustmana (w przysz∏ym roku X jubileuszowa edycja) oraz Dru˝ynowe Mazowieckie Mistrzostwa Szkó∏ Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
w Szachach Szybkich, Hipodromowy Cross Biegowy (w przysz∏ym roku V edycja) realizowany
przez Towarzystwo Narciarskie „Biegówki” i dwa
du˝e turnieje w judo Uczniowskiego Klubu Sportowego „Judo Fight Club”, tj. Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka oraz Miko∏ajkowy Turniej Judo
(w przysz∏ym roku dla obu tych turniejów b´dzie
to ju˝ ich X edycja). Na wyró˝nienie zas∏ugujà
tak˝e, wyros∏e z naturalnie rozwijajàcej si´

w dzielnicy dyscypliny, wyÊcigi kolarskie, np.
Otwarte Mistrzostwa MTB Dzielnicy Weso∏a
i Ogólnopolski WyÊcig Prze∏ajowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Weso∏a przeprowadzane przez
Klub Kolarski Legia 1928. Natomiast hitem tegorocznym – który, jak sàdz´, b´dzie mia∏ swoje
kolejne edycje – by∏y I Mistrzostwa Warszawy
zorganizowane przez TN „Biegówki” w ramach
tzw. inicjatywy lokalnej na Êwie˝o wybudowanej
trasie rolkowej.

Rolkostrada – I Mistrzostwa Warszawy
w Sprintach na Rolkach

WS: I w ten sposób przeszliÊmy p∏ynnie do
infrastruktury sportowej. Co móg∏by Pan powiedzieç odnoÊnie do tego aspektu problematyki sportowej?
M.M.: Bazujemy w dzielnicy na przyszkolnych
obiektach sportowych, dbajàc, aby pozostawa∏y
w mo˝liwie nienagannym stanie poprzez systematyczne odnawianie nawierzchni i cykliczne remonty generalne. W tym sezonie domykamy
w∏aÊnie taki cykl, remontujàc boisko SP 174 na
Placu Wojska, w przysz∏ym roku przyjdzie kolej
na boisko przy G 119. Podobnie rzecz ma si´
z salami gimnastycznymi. To na tych obiektach

REKL AMA

Zielone Punkty Kontrolne
dla biegów na orientacj´

zasadniczo realizuje si´ ca∏okszta∏t naszego
dzielnicowego ˝ycia sportowego. Dodatkowo
bardzo dynamicznie rozwija si´ w Weso∏ej infrastruktura sportowo-rekreacyjna, w ostatnich latach powsta∏y takie miejsca krzewienia kultury
fizycznej jak: lodowisko, si∏ownie plenerowe,
rolkostrada – zrealizowana w ramach projektu
Bud˝etu Partycypacyjnego 2016, a wi´c z inicjatywy mieszkaƒców, trasa dla biegu na orientacj´
pn. „Zielone Punkty Kontrolne” równie˝ z projektu Bud˝etu Partycypacyjnego 2016, Êcie˝ki rowerowe leÊne i w pasach drogowych. Te ostatnie sà
zresztà w fazie rozwojowej i projektuje si´ nacd. na str. 9
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Uwaga, dziki!
Dzik jest dziki, dzik jest z∏y... czy aby na
pewno? Czyli jak przetrwaç kontakt
z dzikiem i co mo˝e do niego doprowadziç
W ostatnim czasie na terenie Weso∏ej nasili∏y
si´ wizyty dzików. Zwierz´ta coraz ch´tniej zapuszczajà si´ w g∏àb osiedli. Poniewa˝ dzik ˝ywi
si´ praktycznie wszystkim, jego przyjÊcie zwiàzane jest z szukaniem po˝ywienia. Jak wabik na
dzika dzia∏ajà rzucane na ziemi´ resztki jedzenia
czy odpady wysypujàce si´ z ulicznych koszy.
Dzik jest màdry, szybko si´ uczy i przystosowuje
do sytuacji. Je˝eli pozna miejsce, gdzie mo˝e
znaleêç coÊ smacznego, to b´dzie tam stale przychodzi∏, przekazujàc zdobytà wiedz´ dalej.
Populacja warszawskich dzików jest stale monitorowana. Szacuje si´, ˝e obecnie wynosi ona
oko∏o 500 osobników. Lasy Miejskie Warszawa jako
podmiot zajmujàcy si´ m.in. dzikimi zwierz´tami
w mieÊcie podejmujà akcje od∏awiania dzików
i przewo˝enia ich w miejsca odleg∏e. Najbli˝sze
od∏ownie znajdujà si´ w Wawrze, gdzie od∏awia si´
oko∏o 20% warszawskich dzików – w tym roku by∏o to ju˝ 113 osobników! Daje si´ ∏atwo policzyç, ˝e
gdyby nie od∏awianie, prawdopodobnie populacja
warszawskich dzików by∏aby dwukrotnie wi´ksza.
Prawda jest jednak taka, ˝e po raz kolejny dzik jest
màdry i ∏apià si´ w zasadzie tylko m∏ode osobniki.

st´pne odcinki tras rowerowych w kierunku Zielonej i Sulejówka. Ideà jest po∏àczenie Weso∏ej
Êcie˝kami rowerowymi z oÊciennymi dzielnicami
warszawskimi: Wawrem, Rembertowem, a nawet Pragà-Po∏udnie, oraz z sàsiednimi gminami,
jak Sulejówek, Halinów, Wiàzowna itp. Taka
koncepcja ma ogromny sens i cz´Êciowo nabiera
ju˝ konkretnych kszta∏tów. W trakcie realizacji
jest natomiast inny projekt Bud˝etu Partycypacyjnego 2016 b´dàcy kompleksowà modernizacjà boiska trawiastego na Placu Wojska z oÊwietleniem treningowym i minizapleczem socjalnym, którego ca∏oÊciowy koszt wyniesie ponad
300 tysi´cy z∏otych i który powinien przynieÊç
naprawd´ interesujàcy efekt. Mam nadziej´, ˝e
dzi´ki temu przedsi´wzi´ciu w Weso∏ej b´dzie
mo˝na nareszcie ponownie utworzyç seniorskà
dru˝yn´ pi∏ki no˝nej i osiàgaç przyzwoite rezultaty, zgodnie z oczekiwaniami lokalnej spo∏ecznoÊci. W przysz∏ym roku natomiast powstanie
Êwietna przestrzeƒ rekreacyjna dla m∏odzie˝y
pn. M∏odzie˝owy Park Rekreacji w osiedlu Stara
Mi∏osna, kolejny projekt bud˝etu partycypacyjnego, tym razem edycji 2017. Sk∏adajàcy si´
z trzech odr´bnych, dope∏niajàcych si´ wzajemnie projektów, za kwot´ w sumie oko∏o 350 tysi´cy z∏. Te przyk∏ady pokazujà, ˝e w naszej dzielnicy istniejà mo˝liwoÊci kreowania i realizowania takich przedsi´wzi´ç sportowych, na jakie
jest autentyczne zapotrzebowanie spo∏eczne i jakie zwyci´˝ajà na czymÊ w rodzaju zweryfikowanej „gie∏dy pomys∏ów” w drodze g∏osowania.
Zach´cam w zwiàzku z tym do du˝ej aktywnoÊci
zarówno w programie bud˝etu partycypacyjnego, jak i inicjatywy lokalnej.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Problem jest tak du˝y, poniewa˝ dziki przychodzà tam, gdzie mogà si´ posiliç i czujà si´ bezpiecznie. Nikt w Warszawie do dzików nie strzela, zatem uciekajà one z okolicznych obwodów
∏owieckich do naszego miasta. Ba! Na teren
Weso∏ej nachodzà trzy obwody ∏owieckie, ale
myÊliwi nie mogà strzelaç do dzików w granicach
m.st. Warszawy, do tego potrzeba zgody na odstrza∏ wydanej przez prezydenta miasta. Do koƒca 2016 roku jest jednak tylko zgoda na od∏ów.
Dziki majà znacznie lepszy s∏uch ni˝ wzrok, ∏atwo je wystraszyç. Trzeba jednak pami´taç, ˝e
dzik szybko si´ uczy. Je˝eli np. straszymy dziki
petardami to w pierwszej chwili na pewno
ucieknà. Je˝eli na tym nasze odstraszanie si´
skoƒczy, to dzik po∏àczy fakty – za hukiem petardy nic nie idzie, a wi´c nic mu nie grozi. Przyjdzie
znowu i petarda ju˝ go nie odstraszy.
I chocia˝ nie ma odnotowanego ataku dzika
na cz∏owieka, to zdarzajà si´ ataki dzików na
spacerujàce psy. W takiej sytuacji najgorsze, co
mo˝e si´ zdarzyç, to pies próbujàcy uciekaç do
swojego w∏aÊciciela. Aby zminimalizowaç ryzyko, warto zastosowaç si´ do paru wskazówek.
Oto jakie zasady polecajà zachowaç Lasy Miejskie Warszawy, aby unikaç spotkaƒ z dzikami:
1. nale˝y utrzymywaç czystoÊç i porzàdek na terenach swoich nieruchomoÊci,
2. nie wolno wyrzucaç ˝adnej ˝ywnoÊci w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

WS: Uwa˝a Pan zatem, ˝e jeÊli chodzi o infrastruktur´ sportowà, w Weso∏ej mamy stan
zadowalajàcy?
M.M.: Zadowalajàcy, satysfakcjonujàcy, wystarczajàcy...? Rzadko bywa tak, ˝e nie mo˝na by
sobie ˝yczyç lepiej. Ja akurat nale˝´ do tych, którzy uwa˝ajà, ˝e prawdziwy wielofunkcyjny kompleks sportowy przeznaczony na uprawianie
podstawowych wytypowanych dyscyplin w sposób wyczynowy – by∏by w naszej dzielnicy bardzo wskazany. Nie jest jednak ∏atwo przedrzeç
si´ w ratuszu warszawskim z projektem za grubo ponad 20 milionów dla tak ma∏ej dzielnicy,
jakà jest Weso∏a. Wierz´ jednak, ˝e kiedyÊ to
moje – i, myÊl´, wielu mieszkaƒców dzielnicy
– marzenie zrealizuje si´. OsobiÊcie, nigdy nie
zaprzestan´ staraƒ o jego konkretyzacj´. Niemniej, obiektywnie patrzàc na stan rzeczy, uznaç
nale˝y, ˝e infrastruktura sportowa w dzielnicy
jest na przyzwoitym poziomie i... co najwa˝niejsze, rozwija si´.
WS: A jak wyglàda bud˝et sportu w Weso∏ej? Na co wydawane sà pieniàdze i czy sà to
Êrodki wystarczajàce?
M.M.: Skoro bud˝et, to si∏à rzeczy nie obejdzie si´ bez liczb. Przeanalizujmy to na przyk∏adzie zak∏adanego wykonania w 2016 roku.
Ogó∏em wydamy na sport w tym roku
1 226 539 z∏, z czego koszty rozk∏adajà si´ nast´pujàco:
- lodowisko – 261 500 z∏
- szkolenie poprzez dotacje dla organizacji pozarzàdowych 435 000 z∏ + 15 000 z∏ w programach dla mieszkaƒców

3. w momencie gdy zauwa˝ymy dzika (gdy on
nas nie zauwa˝y∏), nale˝y oddaliç si´, nie wykonujàc gwa∏townych ruchów,
4. kiedy dojdzie do spotkania z dzikiem, nie wolno uciekaç, poniewa˝ mo˝e to sprowokowaç
zwierz´ do ataku,
5. przebywajàc z psem w miejscach, gdzie mo˝e
dojÊç do spotkania z dzikiem, nale˝y bezwzgl´dnie trzymaç swoje zwierz´ na smyczy
– obecnoÊç psa oraz sprowokowanie dzika
mo˝e poskutkowaç jego atakiem,
6. zachowaj szczególnà ostro˝noÊç w miejscach bytowania dzików – poznasz je po zrytym terenie,
7. dzik, który sprawia wra˝enie zwierz´cia
oswojonego, w dalszym ciàgu jest niebezpieczny – nie wolno go g∏askaç, karmiç ani
podchodziç do niego!
8. kosze na Êmieci w okolicy gospodarstw domowych muszà byç zamykane, aby dzik nie móg∏
si´ do nich dostaç i nie wyczu∏ zapachu po˝ywienia – nie wolno zostawiaç worków z odpadami ˝ywnoÊci wokó∏ Êmietników.
Je˝eli jednak zaobserwujesz, ˝e dzik podszed∏
zbyt blisko i stanowi zagro˝enie, skontaktuj si´
ze Stra˝à Miejskà (tel. 986) lub Lasami Miejskimi
Warszawa (tel. 22 612 25 60). Wi´cej informacji
mo˝na uzyskaç na stronie: lasymiejskie.waw.pl/
DZIKIE_ZWIERZETA.
Hubert Zieliƒski
radny dzielnicy Weso∏a

- imprezy w dotacjach dla organizacji pozarzàdowych 65 000 z∏ + w bie˝àcym finansowaniu przez Urzàd Dzielnicy 90 764 z∏ (Piknik
Weso∏a itp.)
- programy „Otwartych zaj´ç sportowych i rekreacyjnych dla mieszkaƒców” (w tym dla
dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym,
dla m∏odzie˝y i osób pe∏noletnich, dla seniorów) ogó∏em bez dotacji – 359 275 z∏
- koszty Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y –
70 100 z∏
- program Zima/Lato w MieÊcie – 104 950 z∏.
Czy jest to bud˝et wystarczajàcy? Odpowiem
podobnie jak w przypadku infrastruktury sportowej: rzadko bywa tak, ˝e nie mo˝na by sobie ˝yczyç lepiej. Zw∏aszcza jeÊli chodzi o nasze stowarzyszenia i kluby sportowe, te wcià˝ zg∏aszajà
coraz to nowe potrzeby, a tak˝e ich liczba roÊnie
z roku na rok. Wiem jednak, ˝e w porównaniu
z niejednà dzielnicà du˝o wi´kszà od naszej (nie
b´d´ zdradza∏, które to sà) zw∏aszcza w sferze
wspierania trzeciego sektora, czyli organizacji
pozarzàdowych, nasze dzia∏ania i wspó∏praca
stojà na bardzo wysokim poziomie i charakteryzujà si´ du˝à dynamikà. Staramy si´ zarzàdzaç
tym, co mamy, w sposób racjonalny i pragmatyczny, wa˝àc potrzeby i mo˝liwoÊci.
WS: Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´.
M.M.: Równie˝ dzi´kuj´ i pozdrawiam czytelników „WiadomoÊci” i mieszkaƒców Weso∏ej,
sk∏adajàc przy okazji wszystkim ˝yczenia wspania∏ych rodzinnych i ciep∏ych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz szcz´Êliwego Nowego Roku!
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Gimnazjalistka z Weso∏ej
na podium w zawodach karate
W sobot´ 5 listopada 2016 w Józefowie
mia∏ miejsce XVII Turniej o Puchar Burmistrza Józefowa w Karate Kyokushin. Startowa∏o 471 zawodników z 38 klubów z Polski
i Rosji. W swym pierwszym starcie w zawodach karate uczennica Gimnazjum 119
w Starej Mi∏oÊnie Marta Bujalska zaj´∏a dru-

gie miejsce w kategorii kumite semi kontakt
m∏odziczek poczàtkujàcych do 60 kg. Zawodniczka by∏a cz∏onkiem grupy reprezentujàcej UKS Karate Kyokushin Weso∏a.
Zbigniew Ostrowski,
prezes klubu, trener

Weso∏e Biegi Górskie i WesolInO
– w styczniu rusza III edycja!
Po raz trzeci zapraszamy zimà do Starej Mi∏osny. Od stycznia do marca planujemy rozegraç
szeÊç biegów, w trakcie których zawodnicy Êcigaç
si´ b´dà na uchodzàcej za doÊç wymagajàcà
(zw∏aszcza jak na mazowieckie warunki) dwukilo-

■
■
■
■
■
■

14 stycznia
4 lutego
18 lutego
4 marca
11 marca
25 marca (bieg fina∏owy)

Mamy nadziej´, ˝e tej zimy w naszych zawodach znowu licznie wezmà udzia∏ mi∏oÊnicy biegania z Warszawy – a tak˝e spoza stolicy. Bioràc
pod uwag´, ˝e w ciàgu dwóch dni od otwarcia
zapisów na liÊcie startowej pojawi∏o si´ ju˝ kil-

kadziesiàt nazwisk – nadzieje te wydajà si´ byç
uzasadnione...
Przy okazji biegów górskich zapraszamy tak˝e
do udzia∏u w treningowych zawodach na orientacj´ – czyli WesolInO. Jak zawsze, przygotujemy
dla ch´tnych trasy ∏atwe i o umiarkowanej trudnoÊci. Specjalnie dla dzieci rozgrywane b´dà
tak˝e minizawody na terenie bazy zawodów,
czyli Szko∏y Podstawowej nr 173 w Starej Mi∏oÊnie (ul. Trakt Brzeski 18).
Wi´cej informacji:
WBG: www.bg_2017.team360.pl/pl
WesolInO: www.wesolino2017.team360.pl/pl
Zapraszamy do udzia∏u!
Dariusz Urbanowicz, Igor B∏achut
Fot. Piotr Siliniewicz

GRA WESO¸A!

metrowej p´tli. Ci z Paƒstwa, którzy mieli okazj´
przekonaç si´ osobiÊcie – ju˝ wiedzà, pozostali
zawsze mogà zweryfikowaç poni˝sze zapewnienia; otó˝ – jest tam bardzo malowniczo, sympatycznie, aczkolwiek momentami doÊç stromo...
Biegacze b´dà mogli rywalizowaç na dystansie 2, 6 lub 10 kilometrów. Cykl obejmuje 5 biegów, wliczanych do klasyfikacji generalnej, oraz
bieg fina∏owy. Oto terminy:

To od lat has∏o sekcji tenisowej Klubu
Sportowego Sportteam pr´˝nie dzia∏ajàcego
w dzielnicy Weso∏a. Grajà mali i duzi, bo tenis to sport dla wszystkich! Absolutnie nie
wymaga lat treningów, by zaczà∏ dawaç radoÊç z gry. Podobnie jak nie trenujàc gry
w tenisa sto∏owego czy w badmintona, potrafimy rodzinnie pobawiç si´ tymi sportami, tak i tenisem ziemnym mo˝emy cieszyç
si´ ca∏à rodzinà! Gra Weso∏a! W paêdzierniku rozpocz´liÊmy amatorski cykl turniejów
tenisowych 2016/2017. Jako pierwsi rakiety
skrzy˝owali „Advenczersi” :-). Nasze m∏odzie˝owe si∏y od zawsze tworzà niepowtarzalnà atmosfer´, wi´c i tym razem rozgrywki toczy∏y si´
w doskona∏ym klimacie :-). Wszyscy uczestnicy
otrzymali pakiety startowe – pamiàtkowe medale i okolicznoÊciowe koszulki (nowa linia z has∏em: „Nie ma mi´kkiej gry!” :-) ). Ju˝ nie-

bawem kolejna Sportteamowa kolekcja – graç
b´dà m∏odsi do lat 12, a nast´pnie doroÊli.
Dzi´kujemy wszystkim za sportowe emocje
i wspólnà zabaw´. Uwadze polecamy naszà fotorelacj´ na stronie www.sportteam.pl oraz
Facebooku: Sportteam Zdrowy Styl.
Z tenisowymi pozdrowieniami
Klub Sportteam
REKL AMA
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Erwas
Wnetr za

Erwas zaprasza do nowo otwartego
sklepu po ozdoby Êwiàteczne, prezenty.
W ofercie równie˝: poÊciel, r´czniki, koce, obrusy.

Trakt Brzeski 71, Warszawa-Wesoła
Godziny otwarcia:
pon.–pt. 9:00–18:00, sob. 9:00–16:00

tel. 22 760 29 32, 501 108 466, 508 151 039
e-mail: erwas@o2.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Projekt „Zatrzymaj Zegar Przemocy”
W dniu 25.11.2016 r. przypada Mi´dzynarodowy Dzieƒ Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Wydarzenia organizowane w tym dniu majà zwróciç
uwag´ na problem przemocy i agresji. Przemoc,
która mo˝e objawiaç si´ pod ró˝nymi postaciami,
a tak˝e dyskryminacja stanowià nadal temat tabu
w naszym spo∏eczeƒstwie. Aby przeciwdzia∏aç
tym zjawiskom nale˝y szerzyç ÊwiadomoÊç i doskonaliç kompetencje osób zajmujàcych si´ tymi
zagadnieniami. W tym celu OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy w∏aÊnie
w ten dzieƒ zainaugurowa∏ projekt socjalny pn.
„Zatrzymaj Zegar Przemocy”. W filii OÊrodka Kultury „Pogodna” odby∏o si´ pierwsze z cyklu spotkaƒ – projekt zak∏ada cykl 6 spokaƒ dla specjalistów zajmujàcych si´ w naszej dzielnicy zagadnieniem przemocy, które b´dà realizowane równie˝

w nast´pnym roku. G∏ównym celem projektu jest
rozwój, upowszechnianie i poszerzanie wiedzy
oraz zwi´kszenie skutecznoÊci dzia∏aƒ na rzecz
przeciwdzia∏ania przemocy w rodzinie wÊród instytucji dzia∏ajàcych i wspó∏pracujàcych na rzecz
rodzin i osób dotkni´tych tym problemem.
Zebranych goÊci przywita∏a p.o. Dyrektora
OÊrodka – Pani Alicja Pasztor, która zach´ca∏a do
udzia∏u w kolejnych spotkaniach. Spotkanie, które by∏o prowadzone przez trzech prelegentów,
pracowników OÊrodka – psycholog Justyn´ Bednarczyk-Wilgos, kierownika Dzia∏u Ârodowiskowo-Specjalistycznego Agat´ Malickà i pracownika socjalnego Ann´ Zabornà-Ga∏k´ – pozwoli∏o
nie tylko na pog∏´bienie wiedzy profesjonalistów, ale tak˝e umo˝liwi∏o wymian´ doÊwiadczeƒ i stworzy∏o przestrzeƒ do dyskusji.

„Reforma” szkolna a w∏adze samorzàdowe.
Do czego mo˝e byç potrzebny chaos?
„Reforma” szkolna to dzisiaj jeden z najwa˝niejszych tematów. Wi´kszoÊç Êrodowisk zwiàzanych z procesem kszta∏cenia dzieci i m∏odzie˝y jest jej przeciwnych lub wobec niej
sceptycznych. W∏adze samorzàdowe, kuratoria, nauczyciele, rodzice, ale tak˝e uczniowie.
Dostrzegajà oni problemy programowe, organizacyjne, infrastrukturalne i kadrowe. Nie jest
wykluczone, ˝e aby uniknàç zwolnieƒ nauczycieli, powstanie potrzeba utrzymywania fikcyjnych etatów. Swoje wàtpliwoÊci zg∏aszajà tak˝e politycy PiS, w tym minister szkolnictwa
wy˝szego. Dlaczego wi´c MEN powo∏uje si´
na jakieÊ nieujawniane badania, potwierdzajàce s∏usznoÊç proponowanego planu? Dlaczego
minister edukacji nie s∏ucha nikogo? Dlaczego
woli ona chaos od przemyÊlanych i naprawd´
skonsultowanych rozwiàzaƒ?
Odpowiedê na to pytanie mo˝e byç i taka.
Dlatego, ˝e w∏adzy wykonawczej ów chaos

jest potrzebny. Przecie˝ ci´˝ar „reformy”
przyjmà na siebie w∏adze samorzàdowe. Czy
go uniosà? To raczej wàtpliwe. Mówià one
o tym g∏oÊno i przestrzegajà, ale w∏adza wykonawcza nie s∏ucha, a to przecie˝ nie do
w∏adzy wykonawczej, ale do w∏adz samorzàdowych b´dà mieli pretensje o chaos rodzice
i nauczyciele.
Kulminacja tego chaosu przypadnie na rok
2018. To data nieprzypadkowa. Wtedy odb´dà
si´ wybory do w∏adz samorzàdowych. Wtedy
partia rzàdzàca rozp´ta kampani´ propagandowà i b´dzie pokazywa∏a, jak nieudolne sà
obecne w∏adze gminne. I byç mo˝e o to tak naprawd´ chodzi. O przej´cie w∏adzy w jak najwi´kszej liczbie gmin. Pami´tajmy, ˝e obwodowà komisj´ wyborczà powo∏uje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Delikatnie
mówiàc, obecna w∏adza traktuje zasady demokracji elastycznie. Czy mo˝e to wi´c mieç zna-

WSPOMÓ˚
M¸ODEGO HARFIST¢
Wp∏at indywidualnych mo˝na
dokonywaç na rachunek bankowy:
55 1680 1017 0000 3000 1614 5263
PLUS BANK S.A.
w tytule wpisujàc:
Marek Kupiec 7149
Mamy nadziej´, i˝ te cykliczne spotkania pozwolà na bardziej efektywnà wspó∏prac´ insytyucji i organizacji dzia∏ajàcych na rzecz przeciwdzia∏ania przemocy w rodzinie.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
w Dzielnicy Weso∏a

czenie dla wyników wyborów parlamentarnych w 2019 roku? KiedyÊ mówiono: „niewa˝ne, kto g∏osuje, wa˝ne, kto liczy g∏osy”.
Mo˝e partia rzàdzàca ma na uwadze dobro
dzieci i m∏odzie˝y i nauczycieli, a nawet
gmin. Ale jest zdecydowanie bardziej prawdopodobne, ˝e ma przede wszystkim na uwadze swoje dobro. Pami´tajmy wi´c o tej mo˝liwoÊci. Oceniajàc za dwa lata dzia∏ania obecnych w∏adz samorzàdowych, pami´tajmy,
skàd wzià∏ si´ ten chaos. Pami´tajmy, ˝e
ostrzega∏o przed nim wiele Êrodowisk, w tym
tak˝e w∏adze samorzàdowe. Pami´tajmy tak˝e, ˝e partia obecnie rzàdzàca nie s∏ucha∏a nikogo i to jej dzia∏ania oraz decyzje jednopartyjnej wi´kszoÊci parlamentarnej spowodujà
przysz∏e problemy.
Nie czekajmy jednak na skutki. Protestujmy
ju˝ dziÊ. Chodzi przecie˝ o dobro naszych dzieci i wnuków, które mogà si´ staç ofiarà interesu politycznego. Nie pozwólmy na to.
Piszcie do nas w tej sprawie na adres e-mail:
kontakt.grupa.wawer@gmail.com.
Tadeusz Korablin

REKL AMA

KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

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
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Witajcie
wÊród
nas

Zach´camy do publikacji zdj´ç najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. 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
Monika Rogoziƒska by∏a goÊciem spotkania,
które odby∏o si´ 17 listopada 2016 r. Pani Monika jest dziennikarkà, podró˝nikiem i autorkà
ksià˝ki „Lot ko∏o Nagiej Damy”. Ksià˝ka odkrywa
nieznane karty historii Polski. Inspiracjà do jej
napisania sta∏a si´ wyprawa w Himalaje. Na
prze∏omie 1997/1998 roku Monika Rogoziƒska

Dzi´kujemy Pani Monice Rogoziƒskiej za
wspania∏e spotkanie i mi∏à atmosfer´, a uczestnikom za przybycie.
Spotkanie zosta∏o sfinansowane przez Dyskusyjny Klub Ksià˝ki dzia∏ajàcy przy naszej Bibliotece.

„Nad Srebrnà”
III Miƒskie Spotkania Wydawców
Publikacji Regionalnych
19 listopada 2016 roku Miejska Biblioteka
Publiczna w Miƒsku Mazowieckim wraz ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich zorganizowa∏a III Miƒskie Spotkania Wydawców Publikacji
Regionalnych „Nad Srebrnà”.

W wyjàtkowym czasie
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
˝yczymy Paƒstwu samych pogodnych dni.
Niech Bo˝a Dziecina pob∏ogos∏awi nam
wszystkim i niechaj ten Êwiàteczny czas
up∏ywa nam w rodzinnej atmosferze.
Sk∏adamy najserdeczniejsze ˝yczenia,
wielu sukcesów w ˝yciu zawodowym
oraz powodów do uÊmiechu
w ˝yciu prywatnym
Dyrekcja oraz Pracownicy Biblioteki w Weso∏ej

by∏a wspó∏organizatorkà Polskiej Zimowej Wyprawy na Nanga Parbat (Nagà Dam´), której kierownikiem by∏ Andrzej Zawada – legenda polskiego himalaizmu. Ta dramatyczna wyprawa
sta∏a si´ poczàtkiem historii, która zawa˝y∏a na
˝yciu autorki. Choç Naga Dama nie zosta∏a zdobyta, to historia, którà opowiedzia∏ Andrzej Zawada w drodze powrotnej, zainspirowa∏a autork´ do poszukiwaƒ. Monika Rogoziƒska pragn´∏a
zaspokoiç swojà dziennikarskà ciekawoÊç. Tak
rozpocz´∏y si´ poszukiwania bohatera opowieÊci
– Henryka Franczaka, polskiego pilota, który po
II wojnie by∏ pionierem lotnictwa w Pakistanie.
Te poszukiwania zaowocowa∏y przyjaênià i pi´knà historià, która zosta∏a przedstawiona na kartach ksià˝ki „Lot ko∏o Nagiej Damy”.

Nasza weso∏owska Biblioteka po raz pierwszy
wzi´∏a udzia∏ w tym wydarzeniu, prezentujàc
wydawnictwa dotyczàce Weso∏ej i okolic: „Dzieje dóbr Mi∏osna” autorstwa Barbary Buczek-P∏achtowej, „Stara Weso∏a” Andrzeja Klimma,
„Podwarszawskie Urzecze” i „150 lat Gminy
Wawer” wspó∏autorstwa Adama Cieçwierza,
„Co kryje Las Milowy” Iwony Bal i Kasi Bia∏ek,
„Gazetk´ Sàsiedzkà” i „WiadomoÊci Sàsiedzkie”.
Targi poprzedzono konferencjà dotyczàcà badaƒ genealogicznych prowadzonych w powiecie
miƒskim, promocjà ksià˝ki „Hrabia Marian Sta-

rzeƒski i jego rodzina w Dobrach Ruda” oraz prezentacjà Biblioteki Publicznej w Ka∏uszynie.
Spotkanie by∏o okazjà do wymiany doÊwiadczeƒ dotyczàcych badaƒ i publikacji regionaliów
przez organizacje dzia∏ajàce w powiecie miƒskim.

Spotkanie w grudniu
8 grudnia o godz. 18.30 odb´dzie si´ ju˝
ostatnie spotkanie varsavianistyczne z cyklu „Warszawa te˝ jest seniorkà 2016”. Spotkanie poprowadzi Pawe∏ ¸oÊ ze Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Z∏ota Kaczka”. Tym razem odwiedzimy pobliski Wawer. Serdecznie zapraszamy!
Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

REKL AMA

AGENCJA POCZTOWA nr 1 w Warszawie
Oferujemy pełną ofertę usług Pocztowych:
 nadawanie i odbiór paczek
wpłaty na rachunki bankowe
krajowych i zagranicznych
przekazy pocztowe zwykłe
i ekspres pieniężny
 nadawanie i odbiór paczek
kurierem krajowym Pocztex
 nadawanie i odbiór listów
i zagranicznym EMS Pocztex
krajowych i zagranicznych
 oferta specjalna dla nadawców internetowych, po ofertę zadzwoń




Zapewniamy profesjonalną i miłą obsługę

ul. Żegańska 22c, tel. kom. 888 644 607
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

GRUDNIOWA PROMOCJA

– wszystkie zabiegi

15% taniej
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W sercach naszych wcià˝ echa festiwalu
cd. z I str. ok∏adki

Do udzia∏u w Festiwalu zapraszano dzieci,
m∏odzie˝ i doros∏ych, którzy zg∏aszali si´ indywidualnie, jak i za poÊrednictwem instytucji oÊwiatowych lub kulturalnych. Przedsi´wzi´cie mia∏o
dwie ods∏ony. Przes∏uchania uczestników odby∏y
si´ w dniu 5 listopada br., podczas których zostali wy∏onieni laureaci. Natomiast w dniu 12 listopada 2016 r. o godz. 17.00 odby∏ si´ koncert
galowy Festiwalu, który poprowadzi∏ Pan Stanis∏aw Banasiuk – polski aktor teatralny, filmowy
i telewizyjny. Zanim rozpocz´∏a si´ cz´Êç artystyczna, zosta∏y wr´czone nagrody. Laureaci
otrzymali je z ràk: Zast´pcy Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy Pana Mariana Mahora,
Dyrektora OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a
Pana Edwarda Kalisza oraz Pana Andrzeja
Frajndta – Przewodniczàcego Jury.
W kategorii „SoliÊci/duety” pierwsze miejsce
zaj´∏a Anna Draczka z Pa∏acu M∏odzie˝y w Warszawie, drugie miejsce przypad∏o duetowi: Rozalii Smoderek i Jakubowi Kubasowi, a na trzecim
miejscu uplasowa∏ si´ Adam Prus. Wyró˝nienie
w tej kategorii otrzymali: Jan Staƒko, Marta Majek, Maria Camara, Zuzanna J´drzejewska.
WÊród zespo∏ów pierwsze miejsce zajà∏ Zespó∏ Wokalny WYDèWI¢K reprezentujàcy Pa∏ac
M∏odzie˝y w Warszawie. Na drugim miejscu zna-

laz∏ si´ Zespó∏ M*A*T z Bielaƒskiego Centrum
Edukacji Kulturalnej, trzecià pozycj´ zajà∏ Zespó∏
VELOCE reprezentujàcy Studio Muzyczne im.
W. Kilara w Warszawie-Weso∏ej. Wyró˝nienie natomiast przypad∏o Zespo∏owi DRAGON z Klubu
Dowództwa Operacyjnego RSZ.

W kategorii „Chóry” trzecie miejsce zajà∏ Chór
CANTARE z Domu Kultury ÂródmieÊcie, drugie
natomiast Chór TONIKA reprezentujàcy Dom
Kultury Praga, a miejsce pierwsze przypad∏o
Chórowi LIRA z Centrum Kultury w Piasecznie.
W tym roku Jury Festiwalu postanowi∏o przyznaç nagrod´ GRAND PRIX, która pow´drowa∏a
do Chóru LXXV Liceum Ogólnokszta∏càcego im.
Jana III Sobieskiego w Warszawie.
Po wyst´pach laureatów na scenie wystàpi∏a Pani Nina Nowak – czo∏owa polska Êpiewaczka wyst´pujàca z najbardziej elitarnymi

Fundacja UCZE¡ XXI WIEKU
o tym, jak dzia∏aç na rzecz potrzebujàcych
W naszej dzia∏alnoÊci mamy na uwadze, ˝e:
„Jedynie prawdziwy cz∏owiek
zauwa˝y potrzeby innego cz∏owieka
Jedynie cz∏owiek wielkiego serca
wyciàgnie doƒ pomocnà d∏oƒ”. Jan Pawe∏ II
W sierpniu 2013 r. za∏o˝yliÊmy Fundacj´
OÊwiatowo-Kulturalnà Uczeƒ XXI Wieku.
Terenem naszej dzia∏alnoÊci jest Weso∏a
i przyleg∏e dzielnice. Zaj´cia sà realizowane
dzi´ki uprzejmoÊci Ksi´dza Proboszcza dr. Józefa Skarpetowskiego w Domu Parafialnym przy
Parafii Êw. Brata Alberta w Weso∏ej przy ulicy
Szerokiej 2.
Ju˝ sama nazwa Fundacji wyznacza nam kierunek dzia∏ania, jest nim przede wszystkim
UCZE¡, który ma u nas mo˝liwoÊç rozwijania
swoich talentów, zainteresowaƒ i pasji, a jednoczeÊnie, kiedy pojawià si´ problemy w nauce,
mo˝e skorzystaç z pomocy naszych nauczycieli.
Najwi´kszym zainteresowaniem cieszà si´ zaj´cia j´zykowe i przedmiotowe. Dzieci uczà si´
w kameralnych grupkach j. angielskiego, hiszpaƒskiego, niemieckiego, francuskiego, polskiego, matematyki zgodnie z ich poziomem zaawansowania i aktualnymi potrzebami. Przedzia∏ wiekowy obejmuje uczniów od szko∏y podstawowej
do liceum ogólnokszta∏càcego. Umiej´tnoÊci j´zykowe zdobywajà u nas równie˝ osoby doros∏e.
Oferta nasza jest skierowana do uczniów, którzy ponoszà koszty nauki, ale od poczàtku naszej
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dzia∏alnoÊci pomagamy dzieciom
z rodzin ubogich, które lekcje pobierajà bezp∏atnie.
Na przestrzeni tych 3 lat widzimy,
˝e nasze dzia∏ania odnoszà wymierne skutki – otrzymaliÊmy podzi´kowania od dyrektorów szkó∏, rodziców, ale najwa˝niejszy, najcenniejszy jest uÊmiech dziecka i radoÊç z otrzymanej
bardzo dobrej oceny i wiadomoÊç, ˝e „teraz
mam 5 na koniec roku!!!”. To dodaje nam skrzyde∏ i si∏y do podejmowania kolejnych wyzwaƒ.
Na poczàtku naszej dzia∏alnoÊci zorganizowaliÊmy 7 bezp∏atnych warsztatów plastyczno-technicznych, w których ∏àcznie uczestniczy∏o
ok. 250 dzieci. Zaj´cia te cieszy∏y si´ bardzo du˝ym zainteresowaniem.
Rodzice zwrócili si´ do nas z proÊbà, aby odbywa∏y si´ cyklicznie. Od wrzeÊnia 2014 r. co sobot´ o 12.00 prowadzimy zaj´cia plastyczno-techniczne. Dzieci otrzymujà od nas materia∏y
i pod okiem instruktorów wykonujà prace, które
zabierajà do domu. Cieszà one oczy oglàdajàcych, a autorów napawajà wiarà we w∏asne si∏y
i mo˝liwoÊci.
W tym roku szkolnym dosz∏y zaj´cia z fizyki,
a dr chemii jest w pogotowiu i czeka na uczniów,
którzy majà problemy albo chcieliby zg∏´biç tajniki tego przedmiotu. W ka˝dej chwili mo˝emy
zorganizowaç zaj´cia wg zapotrzebowania. Od
tego roku oferujemy bezp∏atnà pomoc pedagoga

orkiestrami w Polsce i na Êwiecie, jak London
Symphony Orchestra, New York Philharmonic,
Berlin Philharmonic czy Los Angeles Philharmonic. Od 2004 r. artystka wspó∏pracuje z najwybitniejszym polskim kompozytorem Krzysztofem Pendereckim.
Festiwal nie odby∏by si´ bez wsparcia patronów i sponsorów. Patronat honorowy obj´li: Biskup Polowy Wojska Polskiego – Jego Ekscelencja ks. Józef Guzdek, Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy – Edward K∏os. Patronat medialny obj´li natomiast: TVP3 Warszawa, Radio dla
Ciebie, WiadomoÊci Sàsiedzkie oraz portal
www.staramilosna.info. Oprócz Wojskowego
Przedsi´biorstwa Handlowego, które ufundowa∏o statuetk´ Grand Prix, w organizacj´ Festiwalu
w∏àczy∏y si´ równie˝ Delikatesy K&M i firma PEPSI
COLA Generals Bottlers Sp. z o.o.
Serdeczne podzi´kowania nale˝à si´ tak˝e Klubowi 1. Warszawskiej Brygady Pancernej „KoÊciuszkowca” z Panià Kierownik Monikà Urbanek
na czele za udost´pnienie goÊcinnych murów na
potrzeby przes∏uchaƒ uczestników i przeprowadzenie koncertu galowego Festiwalu.
IV Festiwal PieÊni ˚o∏nierskich i Patriotycznych
przeszed∏ do historii. Dzi´kujemy wszystkim
uczestnikom za udzia∏ w Festiwalu, gratulujemy
zwyci´zcom i zapraszamy za rok.
OK Weso∏a

w godzinach pracy Fundacji (od wtorku do piàtku w godz. 15.00–18.00) oraz porady prawnicze
– informacje na naszej stronie.
Dzi´ki sponsorom, darczyƒcom
i zaanga˝owaniu wielu ludzi dobrej woli uczniowie majà zaj´cia
w estetycznych, umeblowanych salach wyposa˝onych w pomoce dydaktyczne, gry i zabawki.
Jednak potrzeb jest jeszcze bardzo wiele. Borykamy si´ z brakiem
mo˝liwoÊci kupna: laptopa na
uatrakcyjnienie zaj´ç dla uczniów,
materia∏ów biurowych, odkurzacza, Êrodków
czystoÊci. Nasze skromne fundusze przeznaczamy na zakup materia∏ów na zaj´cia, wynagrodzenie nauczycieli i cele statutowe Fundacji.
Zwracamy si´ z proÊbà o pomoc dla tych najbardziej potrzebujàcych i zdolnych dzieci poprzez dokonywanie wp∏at na konto fundacji: 17
1750 0012 0000 0000 2295 6787. B´dziemy
wdzi´czni za ka˝dà okazanà pomoc i wsparcie.
Zapraszamy do odwiedzin naszej strony internetowej: http://www.uczen21wieku.org/ i polubienia
nas na Facebooku: https://www.facebook.com/
UczenXXIWieku/.
Kontakt telefoniczny: 606-310-223.
W okresie zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia ˝yczymy Paƒstwu wielu ¸ask Bo˝ych,
˝yczliwej, serdecznej atmosfery przy wigilijnym
stole i „aby Pan Jezus nie narodzi∏ si´ w ˝∏obie,
a w Tobie”.
W∏adze Fundacji
OÊwiatowo-Kulturalnej
Uczeƒ XXI Wieku
Nr 186 / Grudzieƒ 2016
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Grudzieƒ witaliÊmy
przedstawieniem dla
dzieci „Miko∏ajki”, jednak to nie wszystko, co
przygotowaliÊmy dla
najm∏odszych. W dniu
9 grudnia odb´dzie si´
koncert Filharmonii Narodowej pt. „Wyprawa
na kraj Êwiata”. Tym razem zawarte w programie wiersze i opowiadania oraz miniatury muzyczne sprawià, ˝e mali s∏uchacze, mijajàc znajome ulice, pola i lasy, dotrà hen, a˝ do królestwa
twórczej wyobraêni. Grupy zorganizowane obowiàzujà zapisy, ale goràco zapraszamy te˝ mamy
z dzieçmi o godz. 11.50 do OÊrodka Kultury przy
ul. Starzyƒskiego 21, a o godz. 10.50 do filii „Pogodna” przy ul. Jana Paw∏a II 25.
Pozostajàc dalej w klimacie koncertowym, zapraszamy 10 grudnia o godz. 19.00 do OÊrodka
Kultury na koncert Teatru Muzycznego Niebieskie
Migda∏y pt. „GWIAZDKI Z NIEBA” z udzia∏em goÊcia specjalnego. Teatr Muzyczny dzia∏a przy OÊrodku Kultury pod kierunkiem Lecha Nowickiego.
„HEJ KOL¢DA, KOL¢DA” to mazowiecki konkurs na instrumentalne wykonanie kol´dy. W tym
roku b´dzie to ju˝ XXVI edycja. Celem tego wydarzenia jest stworzenie mo˝liwoÊci zaprezentowania przez muzyków amatorów swoich umiej´tnoÊci wykonawczych oraz propagowanie kol´d
i pieÊni bo˝onarodzeniowych ró˝nych kultur
w brzmieniu instrumentalnym. W konkursie mogà
braç udzia∏ muzycy amatorzy bez ograniczeƒ wiekowych (z wyjàtkiem uczniów szkó∏ muzycznych).
Przes∏uchania konkursowe odbywajà si´
w dwóch kategoriach: soliÊci oraz duety/zespo∏y.
Uczestnicy konkursu wykonajà jednà lub dwie kol´dy na dowolnych instrumentach akustycznych.
Na to wydarzenie zapraszamy 11 grudnia 2016 r.
o godz. 13.00 do siedziby OÊrodka Kultury.
Grudzieƒ to miesiàc, w którym odb´dzie si´
ostatni z cyklu pi´ciu maratonów filmowych realizowanych w ramach II edycji bud˝etu partycypacyjnego. Zapraszamy serdecznie 17 grudnia
o godz. 21.00 do auli Gimnazjum nr 119 przy ul.
Klimatycznej 1 na Âwiàteczny Maraton Filmowy. Informacj´ o tytu∏ach, które b´dà wyÊwietlane, mo˝na uzyskaç w OÊrodku Kultury (tel. 22 773
61 88) lub w filii „Pogodna” (tel. 22 427 37 74).
W ostatnià niedziel´ przed Âwi´tami Bo˝ego
Narodzenia chcemy wprowadziç Paƒstwa w Êwiàteczny klimat. Zapraszamy na Festyn Bo˝onarodzeniowy w Weso∏ej. W dniu 18 grudnia w godz.
11.00–20.00 parking przy Urz´dzie, przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33 zamieni si´ w Êwiàtecznà krain´.
Na miejscu b´dzie czeka∏o wiele atrakcji. B´dzie
mo˝na kupiç ˝ywà choink´, spróbowaç pierogów,

pierników czy barszczu. Ponadto odb´dà si´
warsztaty dla ca∏ych rodzin, wyst´py artystyczne
dzieci i m∏odzie˝y, jase∏ka oraz koncert Teatru
Muzycznego Niebieskie Migda∏y. Wspólnie b´dzie
mo˝na zaÊpiewaç kol´dy, ubraç choink´ i poczuç
magiczny klimat Âwiàt. Organizatorami tego
przedsi´wzi´cia sà: Stowarzyszenie Sàsiedzi dla
Weso∏ej, OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy oraz Dzielnica Weso∏a m.st. Warszawy.

...i w Filii „Pogodna”
10 grudnia o godz. 16.00 zapraszamy dzieci
w wieku 5–9 lat wraz z opiekunami do Êwiata
baÊni. „BaÊniowa sobota” to cykl spotkaƒ
w scenerii prosto z bajki. Tym razem dowiemy
si´, co wynikn´∏o z psot niesfornego W∏adzia i jak
udowodni∏ mi∏oÊç do swoich sióstr i braci. W´gierska baÊƒ poka˝e nam, ˝e warto byç us∏u˝nym
i pomocnym nawet dla nieznajomych, i ˝e nie
wszystko jest takie, jakie wydaje si´ z pozoru.
Spotkania prowadzi Alicja Kubas. Liczba miejsc
ograniczona, obowiàzujà zapisy od 5 grudnia.
Dla najm∏odszych przygotowaliÊmy bajk´ „Podró˝e Profesora Kalafiora – Biegun” w wykonaniu Grupy Teatralnej Echo. Profesor Kalafior jako wielki badacz przyrody i zwyczajów zwierzàt
tym razem zaprasza dzieci do wyprawy w krain´
wiecznych lodów. A kiedy damy ponieÊç si´ przygodzie, zobaczymy, ˝e zwierz´ta sà jak ludzie.
Majà swoje troski i radoÊci. Na przedstawienie
zapraszamy 11 grudnia o godz. 16.00. Bezp∏atne
wejÊciówki b´dà do odbioru od 5 grudnia. Tego
samego dnia, 11 grudnia, warto równie˝ przyjÊç
do filii „Pogodna” na pokaz slajdów i opowieÊci
z podró˝y Kamili Kielar dotyczàcych Laponii.
Oprócz wydarzeƒ programowych w filii „Pogodna” dzia∏a wiele sekcji, dzi´ki którym ka˝dy mo˝e
rozwijaç swoje pasje, talenty oraz wrodzone zdolnoÊci. Mo˝e równie˝ kszta∏towaç i wzbogacaç
wra˝liwoÊç artystycznà oraz nawiàzywaç nowe
kontakty i przyjaênie. W tym roku funkcjonuje
u nas a˝ 35 grup dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych.
Du˝ym zainteresowaniem cieszà si´ zaj´cia
„Zumby”, „Break Dance” i „Latino”. Niedawno do grona instruktorów do∏àczyli wspaniali
muzycy: Roman Sadowski prowadzàcy zaj´cia
z gitary klasycznej i elektrycznej oraz Katarzyna Michalska, która uczy Êpiewu. Zach´cajà oni dzieci
i m∏odzie˝ do aktywnego muzykowania
i czerpania z muzyki
jak najwi´cej przyjemnoÊci.

Polski Komitet
Pomocy Spo∏ecznej
– Zarzàd Dzielnicowy
z okazji Âwiàt
Bo˝ego Narodzenia
i Nowego 2017 Roku
sk∏ada
serdeczne ˝yczenia
wszystkim podopiecznym
i sympatykom.
PKPS

W tym sezonie warsztatem aktorskim mieszkaƒców naszej dzielnicy zaj´∏y si´ Olga Mi∏aszewska oraz Dorota Goriajnow. Instruktorki prowadzà
teatr szkolny „IMPRO” oraz grup´ doros∏ych
„Pogodnà Trup´ Teatralnà”. Ich zaj´cia pobudzajà i rozwijajà kreatywnoÊç, redukujà stres oraz
inspirujà spontanicznoÊç. Ju˝ nied∏ugo zobaczymy
m∏odych i starszych aktorów na naszej scenie.
Najm∏odszych zapraszamy na „Akademi´
Malucha”. To znakomita okazja do sprawdzenia, jak doskonale mo˝na bawiç si´ bez mamy.
Sekcje „Muzyka i ruch” oraz „Twórczy Maluch”
to Êwietny artystyczny team dzieci i opiekunów.
Z kolei warsztaty „Plastyka dla Smyka” to bajkowa kraina, w której najwa˝niejsza jest wyobraênia, twórczoÊç i kreatywnoÊç. Nie brakuje
jej równie˝ na zaj´ciach „Rysunku i malarstwa”
dla m∏odzie˝y, gdzie powstajà fantastyczne
prace. Znakomicie dzia∏ajà sekcje takie jak:
„Ceramika”, „Rysunek i malarstwo” dla dzieci,
„Warsztaty Naukowe”, „Modelarnia”, „J´zyk
Hiszpaƒski” czy „Warsztaty szycia”.
Zapraszamy! Szczegó∏ów dotyczàcych wydarzeƒ szukajcie równie˝ na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku:

www.domkulturywesola.net
www.facebook.com/pogodnafilia
OK Weso∏a

REKL AMA

KRAWIECTWO MIAROWE

Madam El

Szycie miarowe: SUKNIE ÂLUBNE, suknie wizytowe, garsonki,
bluzki, spodnie, spódnice ● Poprawki ● Ubiory do chrztu
● Ubiory komunijne dla dziewczàt i chłopców

SULEJÓWEK, ul. Harcerska 7A
tel.: 22 783 13 54, 884 747 646, e-mail: madamel@op.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Materia∏y organizatorów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów lub odwo∏anie wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu programu imprez.
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Muzyczne podsumowanie roku
ALBUM ROKU – Swans
„The Glowing Man”
Ten rok by∏ obfity w naprawd´ dobre, a czasami
wr´cz doskona∏e albumy
muzyczne. Beyonce wyda∏a
swoje „Lemonade” (a jej
siostra wcale nie gorsze
„A Seat at the Table”), Nick
Cave and The Bad Seeds wzruszyli nas najbardziej
∏apiàcà za serce p∏ytà ostatnich lat, czyli „Skeleton
Tree”, ostatni krà˝ek tu˝ przed swojà Êmiercià wyda∏ David Bowie, a ostatni album w tej inkarnacji
wydali Swans. Po pierwsze, nie by∏abym sobà,
gdybym do podsumowania roku nie wstawi∏a
swojego ulubionego
zespo∏u, który jednoczeÊnie wyda∏ naprawd´ Êwietny album idealnie wieƒczàcy ich stworzonà po
triumfalnym powrocie
trylogi´ („The Seer”,
„To Be Kind” i w koƒcu
„The Glowing Man”). Po drugie, utwory jak
zwykle sà genialnie zaplanowane, zbudowane
z elementów i elemencików, które uk∏adajà si´
w transowe prze˝ycia z innego, lepszego wymiaru. Troch´ przera˝a, ˝e jest to ostatni album w tej
inkarnacji zespo∏u, bo ka˝da zmiana napawa obawà. Nie wiadomo, jakich muzyków do dalszej
wspó∏pracy wybierze lider Michael Gira, ani co
wspólnie z nimi stworzy. Jak sam zapewni∏ mnie
jeszcze w czerwcu, nie b´dzie to na pewno radykalna zmiana. „Czy b´d´ gra∏ techno? Nie”.

MUZYCZNE WYDARZENIE ROKU
– Death Grips na Unsound Festival
Zazwyczaj w tym miejscu rocznego zestawienia
pojawia si´ u mnie OFF Festival, jednak tym razem wygrywa inna alternatywna impreza, czyli
krakowski Unsound. Nazwa Death Grips pojawia∏a si´ w proÊbach festiwalowych od kilku lat, wielu liczy∏o, ˝e raperskie trio pojawi si´ na OFF-ie.

Swojà obecnoÊcià zaszczycili Kraków we wrzeÊniu
i dali tam naprawd´ porzàdny wyst´p, przepe∏niony pierwotnà energià. W ciàgu zaledwie kilku
lat istnienia grupa dorobi∏a si´ statusu kultowej,
a ich niecodzienne rozwiàzania i bezkompromisowe podejÊcie do muzyki sprawiajà, ˝e to w∏aÊnie
zaproszenie ich do Polski jest wydarzeniem roku.

MUZYCZNY ZAWÓD ROKU
– przypadki du˝ych festiwali
Mimo ˝e sezon festiwalowy zapowiada∏ si´,
jak co roku, naprawd´ dobrze, to potkni´ç by∏o
doÊç sporo. Zacznijmy od tego, ˝e odwo∏ane koncerty zdziesiàtkowa∏y artystów na katowickim
OFF Festivalu. Poza mniejszymi i niezauwa˝onymi
zmianami w programie zacz´∏o si´ od The Kills,
g∏ównej gwiazdy festiwalu, a potem posz∏o ju˝

z górki. Chocia˝ spoÊród artystów, którzy na
OFF-ie nie wystàpili, zabrak∏o mi jedynie ANOHNI
(bo na OFF-a jeêdzi si´ dla OFF-a i odkryç, a nie
du˝ych nazwisk), to niesmak pozosta∏. Ostatecznie festiwal pozosta∏ w∏aÊciwie bez headlinerów,
a cz´Êç koncertów odwo∏ywana by∏a dos∏ownie
w ostatnim momencie. Chocia˝ wiele zmian da∏o
efekt pozytywny (drugi koncert energicznego
egipskiego trio Islam Chipsy czy przeniesienie na
scen´ g∏ównà wybitnej koreaƒskiej formacji
Jambinai), to smutek by∏ wyczuwalny. Zw∏aszcza
w g∏osie dyrektora artystycznego Artura Rojka,
który informowa∏ ze sceny o kolejnych przesuni´ciach w programie. Na szcz´Êcie wi´kszoÊç „offowiczów” wykaza∏a wsparcie i najprawdopodobniej pozostanie festiwalowi wierna – kolejna edycja, której pierwszym headlinerem jest ponownie
grupa Swans, ju˝ zapowiada si´ dobrze.
Perturbacje nie omin´∏y te˝ Open’era, który mimo niez∏ego line-upu wybra∏ do niego tak˝e artystów, którzy trafili tam chyba g∏ównie ze wzgl´du
na swojà popularnoÊç. Mimo ca∏ej mojej sympatii
do charyzmatycznej Grimes, jej ostatni album by∏
najwi´kszym zawodem zesz∏ego roku, a na ˝ywo
okazuje si´, ˝e dziewczyna zupe∏nie nie potrafi Êpiewaç. Równie˝ koncert Florence and the Machine
pozostawia∏ wiele do ˝yczenia – Flo brakowa∏o towarzyszàcej jej zazwyczaj energii, a ca∏y wyst´p
wydawa∏ si´ mocno md∏y. Nie wspominajàc o Red
Hot Chili Peppers, którzy s∏usznie przegrali z meczem Polska-Portugalia. Jak co roku mieliÊmy te˝ kilka odgrzanych kotletów z OFF Festivalu (chocia˝by
Zbigniew Wodecki zagra∏ w Katowicach dobre kilka
lat temu, podobnie jak Kurt Vile). Sytuacj´ ratowali
tacy artyÊci jak np. At The Drive In, czy wspaniali
Tame Imapala oraz PJ Harvey (i inni), ale Open’erowi przyda∏oby si´ wi´cej „OFF-owego” myÊlenia
– wi´cej Êwie˝oÊci, mniej grania pod publiczk´.
Martyna Nowosielska-Krassowska
martyna.nowo@gmail.com
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WARTO ZOBACZYå:

Kàcik bibliofila

TARGOWISKO SZTUKI

Rozdarta zas∏ona

Zamek Królewski – Arkady Kubickiego
Warszawa, pl. Zamkowy 2
W Zamku Królewskim w Warszawie, w Arkadach
Kubickiego,
11.12.2016 o godz.: 11.00
odb´dzie si´ Targowisko
Sztuki. Podczas tego cyklicznego wydarzenia na powierzchni 2000
metrów kwadratowych, pod sklepieniami
arkad, pokazujà swoje prace artyÊci – blisko
100 uczestników.

Maryla Szymiczkowa

Od ponad dziesi´ciu lat studenci i absolwenci Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie organizujà Targowisko Sztuki. Impreza
cieszy si´ du˝à popularnoÊcià, poniewa˝
daje mo˝liwoÊç bezpoÊredniego kontaktu
z artystami oraz przyjrzenia si´ z bliska nowym trendom we wspó∏czesnej sztuce.
WST¢P WOLNY.
Maria Surawska

Kàcik seniora
Smaki gorzko-s∏odkie
28 paêdziernika odprowadziliÊmy na Cmentarz Komunalny w Weso∏ej naszà kole˝ank´ Ew´ ¸ukaszewskà.
Urodzi∏a si´ w Weso∏ej tu˝ po Powstaniu
Warszawskim. Po babci i mamie odziedziczy∏a mocny i waleczny charakter. ˚ycie zawodowe poÊwi´ci∏a Instytutowi Chemii
Przemys∏owej, co przyp∏aci∏a zdrowiem.
Uwielbia∏a teatr, rajdy, obozy narciarskie.
By∏a otwarta, ciekawa Êwiata. Piel´gnowa∏a
przyjaênie; jej dom by∏ pe∏en ludzi. Wnuki
jà uwielbia∏y i mówi∏y, ˝e jest Babcià na medal. By∏a pi´knà, drobnà kobietà i takà pozostanie w naszej pami´ci.
19 listopada w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” odby∏o si´ comiesi´czne
spotkanie integracyjne UTW. W minirecitalu zaprezentowa∏y si´ panie: Agnieszka
Kad∏ubowska – sopran, Julia Singalewicz-Sobczak – fortepian. Po ma∏ym pocz´stunku goÊcie udali si´ na wystaw´. To ju˝ szósty

raz Pracownia SURREAL pod okiem mistrzyni zaprezentowa∏a prace swoich studentów. 20 artystów amatorów zachwyci∏o
Êwiatem kolorów i Êwiat∏a. By∏y tam kwiaty,
zwierz´ta, akty, pejza˝e, wykonane ró˝nymi
technikami. Co roku wszystkich zadziwia
poziom i profesjonalizm autorów. Artystka
wraz z uczniami uczestniczy w akcjach dobroczynnych i przekazuje swoje prace na
ró˝ne cele spo∏eczne.
W listopadzie odby∏ si´ Polski Festiwal
Sztuk „Orze∏ 2016”. W kategorii „S∏owo”
I miejsce zdoby∏a ksià˝ka naszego mieszkaƒca Jana ChruÊliƒskiego pt. „StaroÊç zacz´∏a
si´ wczoraj”. Ogromnie ciesz´ si´ z sukcesu
autora, tym bardziej ˝e rekomendowa∏am t´
ksià˝k´ 2 lata temu w naszej gazecie.
¸àczymy si´ w bólu z naszà kole˝ankà
Jolantà Gilewskà w zwiàzku ze Êmiercià
Mamy.
Gra˝yna Weber

Dla czytelników
znajàcych poprzednià ksià˝k´ tej autorki: „Tajemnic´
domu Helclów” b´dzie to kolejne spotkanie z rodzinà Szczupaczyƒskich
i zagadkà kryminalnà, którà szanowna
pani profesorowa Szczupaczyƒska
postara si´ rozwiàzaç. Tym z Paƒstwa,
którzy nie mieli jeszcze przyjemnoÊci
poznania tej˝e rodziny, ale przede
wszystkim Êledzenia ciekawej intrygi
kryminalnej, goràco polecam t´ lektur´. Bo oprócz samej akcji i jej nieprzewidzianych zwrotów oraz mistrzowsko
przedstawionych g∏ównych bohaterów
sama narracja to ju˝ uczta literacka.
Polecam!

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Szymiczkowa M. – Rozdarta zas∏ona
2. Mróz R. – Behawiorysta
3. Majer-Pietraszak W. – Cztery pory
roku Heleny Horn
4. Pilipuk A. – Konan Destylator
5. Preston D., Child L.
– Karmazynowy brzeg

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Butschkow R. – Mam przyjació∏k´
piel´gniark´
2. Tielmann Ch. – Maks buduje
statek piratów
3. Maskame E. – Czy wspomina∏am,
˝e za Tobà t´skni´?

Literatura popularnonaukowa:
1. Rogoziƒska M. – Lot ko∏o Nagiej
Damy
2. Seniuk A. – Anna Seniuk.
Nietypowa baba jestem
Iza Zych
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PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

PRACOWNIA PROTETYCZNA
Majdan, gm. Wiàzowna

Wojciech Klimm
Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog
Transplantolog

tel. 507 221 820

PROTEZA CAŁKOWITA

– 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł
●

DU˚E DOÂWIADCZENIE

●

CI¢˚KIE PRZYPADKI

Lekarz uprawniony do badaƒ kierowców
oraz osób posiadajàcych broƒ

NOW Y DOM

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. S∏owackiego 33

• WA RSZ AWA WAW E R •

Tel. 602-174-916
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

588.000 zł

tel. 504-102-544
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Podaruj swojemu dziecku wyjàtkowy prezent na Êwi´ta!

Prawdziwy list od... Êw. Miko∏aja!

■

■
■

Có˝, za tras´ Miko∏aja nie odpowiadamy i nie mo˝emy obiecaç, ˝e
uda mu si´ spotkaç z ka˝dym dzieckiem, ale... wyobraê sobie radoÊç
malucha, który czekajàc na nadejÊcie
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, otrzyma
wczeÊniej list od Êw. Miko∏aja.

Bo˝e Narodzenie tu˝,
tu˝. To wyjàtkowy
i magiczny czas –
zw∏aszcza dla dzieci, dla których jest
to cz´sto najpi´kniejszy i najbardziej
wyczekiwany okres
w roku. Ka˝de z nich marzy o prezentach i smako∏ykach Êwiàtecznych, a tak˝e o...
spotkaniu ze Êwi´tym Miko∏ajem.

Jak sprawiç dziecku tak niezwyk∏y prezent? To prostsze, ni˝ myÊlisz.
Wejdê na: www.listodmikolaja.fdds.pl.
Wybierz jednà z 5 Êwiàtecznych grafik.

■
■

Jeszcze telefon czy ju˝ dokument?
Telefony komórkowe dawno ju˝ przesta∏y byç
urzàdzeniami wy∏àcznie do dzwonienia. Ci´˝ko
w to uwierzyç, bioràc pod uwag´ fakt, ˝e historia tego wynalazku w znanej nam formie to nieca∏e 25 lat. Co prawda firma Ericsson pierwszy
prototyp komórki wykona∏a w 1956 roku, ale
wa˝y∏ on 40 kg i bardziej przypomina∏ walizk´
ni˝ to, co znamy dziÊ jako urzàdzenie mobilne.
W czerwcu 1992 roku dzia∏alnoÊç w Polsce rozpocz´∏a firma Centertel, a wraz z nià pojawi∏y si´
telefony komórkowe (poczàtkowo o rozmiarach
ceg∏y), które podbi∏y serca u˝ytkowników. W tym
samym roku w grudniu wys∏ano pierwszà w historii wiadomoÊç SMS. Potem telefony wzbogaca∏y si´ o kolejne funkcje. Sta∏y si´ odbiornikami
radiowymi, urzàdzeniami do grania, aparatami
fotograficznymi, a nawet mo˝na wykorzystaç je
jak kart´ p∏atniczà. Teraz to przenoÊne komputery, które od czasu do czasu tylko wykorzystujemy, by po∏àczyç si´ z kimÊ i porozmawiaç.

Od po∏owy 2017
roku Ministerstwo Cyfryzacji chce granic´
mo˝liwoÊci tych urzàdzeƒ przesunàç nieco
dalej. Telefonem b´dzie mo˝na pos∏ugiwaç si´ jak dowodem
osobistym, cyfrowym
prawem jazdy, ubezpieczeniem OC,
a byç mo˝e nawet jak ubezpieczeniem zdrowotnym. Poczàtkowo „mDowód” b´dzie funkcjonowa∏ tylko w administracji publicznej i b´dzie mo˝na si´ nim wylegitymowaç w urz´dach
lub np. podczas kontroli drogowej.
Ministerstwo ma ciekawy pomys∏ wprowadzenia zmian bez kosztownych dla bud˝etu rozwiàzaƒ. Aby skorzystaç z „mDokumentu” wystarczy
zarejestrowaç si´ w tworzonym w∏aÊnie portalu,
do którego dost´p uzyskamy m.in. przez banko-

REKL AMA

Wybierz treÊç listu i dodaj kilka szczegó∏ów
dotyczàcych Twojego dziecka, aby list by∏ napisany specjalnie dla niego.
Wp∏aç drobnà darowizn´.
Czekaj na kopert´ z prawdziwym listem od
Êw. Miko∏aja.

Pami´taj, ˝e wysy∏ajàc ten list, nie tylko
sprawisz radoÊç swojemu dziecku, ale pomo˝esz te˝ przywróciç uÊmiech na twarzach dzieci – podopiecznych Fundacji Dajemy Dzieciom
Si∏´. Wszystkie darowizny zostanà przekazane na pomoc
dzieciom – ofiarom przemocy
i wykorzystywania.
Fundacja
Dajemy Dzieciom Si∏´

woÊç elektronicznà. Weryfikacja dokumentu odbywaç si´ b´dzie przez SMS. Przygotowywane sà
rozwiàzania, które przewidywaç b´dà wy∏adowanie si´ baterii lub
brak zasi´gu w telefonie.
Wszystko to brzmi jak
przemyÊlany program, niemniej jednak pewne wàtpliwoÊci, jak to zwykle przy
innowacjach bywa, budzà
kwestie bezpieczeƒstwa
takich rozwiàzaƒ. Pierwsze,
co przychodzi na myÊl, to
zgubiony czy skradziony
aparat, w którym przechowywane mogà byç nasze dane. W przypadku braku podstawowych zabezpieczeƒ osoba niepowo∏ana mo˝e wejÊç w posiadanie kompletu naszych najcenniejszych danych czy
kodów potwierdzajàcych ˝àdane transakcje. Pani
Minister Anna Stre˝yƒska uspokaja, twierdzàc,
˝e telefony posiadajà mechanizmy zabezpieczajàce dost´p do nich, tj. kod PIN, kod wizualny, a nawet odcisk palca. Pe∏na zgoda, ale czy to wystarczy? Przede wszystkim warto zadaç pytanie, czy
ka˝dy z Paƒstwa zabezpiecza swój telefon kodem
dost´pu? Czy Ministerstwo w pe∏ni docenia umiej´tnoÊci, pomys∏owoÊç i determinacj´ cyberprzest´pców? Czas poka˝e. W fundacji Cyberetyka
b´dziemy bacznie obserwowaç rozwój sytuacji,
informowaç o kolejnych etapach i proponowaç
rozwiàzania problemów, a przede wszystkim
uÊwiadamiaç Paƒstwa z zakresu bezpieczeƒstwa
nowych rozwiàzaƒ technologicznych. Dlatego
ju˝ dziÊ zach´camy do stosowania podstawowej
ochrony aparatów, jakà jest kod PIN.
Zapraszamy te˝ do udzia∏u w krótkiej ankiecie
dot. w∏aÊnie stosowania przez Paƒstwa wspomnianego PIN-u na naszym facebookowym funpage’u: www.facebook.com/cyberetyka.
Aleksander Zawada, Adrian Pupek
Fundacja CyberEtyka
www.facebook.com/cyberetyka/
www.cyberetyka.pl
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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

DWUJ¢ZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
SMART SCHOOL W ZAKR¢CIE
W ROKU SZKOLNYM 2017/18 ZAPRASZA UCZNIÓW DO DWUJ¢ZYCZNYCH KLAS 0–6.
ZAPEWNIAMY:

G
G

G

nauczanie dwuj´zyczne w systemie CLIL,
(zintegrowane nauczanie j´zykowo-przedmiotowe)

G

autorski program edukacji wielokulturowej nagrodzony
nagrodà European Language Label

G

G

wyjàtkowy zespół nauczycieli specjalistów

G

G

twórczà atmosfer´ nauki, projekty edukacyjne:
informatyczne, przyrodnicze, teatralne i wiele innych

G

G

bogaty program wycieczek i lekcji wyjazdowych
tutoring i mentoring dla ka˝dego ucznia
rozszerzonà podstaw´ programowà, nauczanie blokowe
(kilkaset godzin nauki wi´cej na ka˝dym etapie edukacyjnym)
dwuj´zyczne koła zainteresowaƒ, zaj´cia dodatkowe
na miejscu, opieka od 7.00 do 18.00
poranne dowo˝enie uczniów własnym smart busem
proponujemy dla kandydatów do naszej szkoły do klas 4, 5, 6
zaj´cia przygotowawcze z j. angielskiego od marca 2017

ZAPRASZAMY TAK˚E DO DWUJ¢ZYCZNEGO PRZEDSZKOLA I ZERÓWKI.

www.smartschool.edu.pl
https://www.facebook.com/smartschoolwarszawa

tel. 666 840 640, 600 226 224
Najbli˝sze spotkanie informacyjne: 9 stycznia godz. 18.00
w siedzibie szkoły – ul. Trakt Brzeski 75D
Wszystkim przyjaciołom Smart i drogim czytelnikom WiadomoÊci Sàsiedzkich
w imieniu zarzàdu Smart School w Warszawie i ZamoÊciu ˝yczymy wspaniałych,
udanych i rodzinnych Âwiàt oraz spełnienia marzeƒ w nadchodzàcym nowym roku 2017.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Okiem coacha

5 mechanizmów, które pozwalajà wierzyç
i usprawiedliwiaç k∏amstwa

Do k∏amstwa trzeba dwojga
Ka˝demu mo˝e si´ zdarzyç, ˝e jego zaufanie zostanie
wystawione na prób´. KtoÊ nas zawiedzie, oszuka, zatai
prawd´. Trudno si´ za to obwiniaç. W tym felietonie jednak
chc´ zajàç si´ takimi sytuacjami, w których stajemy si´
wspólnikami tych, którzy manipulujà faktami. Sà to
historie, które trwajà tygodnie, miesiàce albo lata. On/ona
k∏amie, zaÊ my nie przyjmujemy tego do wiadomoÊci.
Klasyka gatunku
Bo˝ena – 32-letnia managerka w du˝ej korporacji – zobaczy∏a wszystko jak na d∏oni dopiero po
18 miesiàcach. Krzysztof, którego pozna∏a w s∏u˝bowych okolicznoÊciach, wydawa∏ si´ m´˝czyznà
idealnym. Zbyt idealnym, kiedy wi´c po trzech tygodniach okaza∏o si´, ˝e nosi obràczk´, niemal jej
to nie zaskoczy∏o. Pewnà pociechà by∏o, ˝e ponoç
zwiàzek Krzysztofa sta∏ nad przepaÊcià i jego zakoƒczenie by∏o tylko kwestià czasu. ˚ona nigdy go
nie kocha∏a. To straszna i wyrachowana kobieta.
Gdyby nie dziecko – 5-letni AdaÊ – ju˝ nie byliby
razem. Ale ona nie chce mu daç rozwodu, bo tak
jej wygodnie, szanta˝uje, ˝e zniszczy go w pracy
i Êrodowisku, ˝e zrobi z niego potwora, który porzuca kobiet´ z dzieckiem. OczywiÊcie nie ma zamiaru pracowaç, ˝yje na jego koszt i manipuluje
wszystkimi doko∏a. Krzysztof nie mo˝e nawet
liczyç na rodziców, bo oni te˝ sà po jej stronie.
To straszne nie mieç w nikim oparcia. Dlatego
Krzysztof musi zacisnàç z´by i poczekaç na odpowiedni moment, by uwolniç si´ z tej matni. Gdyby nie ona, Bo˝ena, chyba by tego nie przetrwa∏.
Dlatego te˝ muszà trzymaç swojà mi∏oÊç w Êcis∏ej
tajemnicy. Gdyby ˝ona si´ o niej dowiedzia∏a, zamieni∏aby ich ˝ycie w piek∏o. Taka jest perfidna.
Przyjació∏ka Bo˝eny systematycznie wtajemniczana w zawi∏oÊci nowego zwiàzku próbowa∏a
przemówiç jej do rozumu. KtóregoÊ razu, gdy bez
ogródek powiedzia∏a, ˝e ta historia to klasyka gatunku – wr´cz instrukcja, jak byç oszukiwanà – Bo˝ena pokaza∏a jej drzwi. Powoli wi´kszoÊç sceptycznych znajomych tak˝e znalaz∏a si´ poza nawiasem.
Mija∏y tygodnie i pojawia∏y si´ pytania, na
które brak by∏o wiarygodnej odpowiedzi:
– Dlaczego widujà si´ tylko raz w tygodniu,
a czasem nawet rzadziej?
– Z jakiego powodu Krzysztof wyjecha∏ z rodzinà na wakacje na ca∏y miesiàc? Skoro tamta go
nie kocha, skoro wystarczajà jej jego pieniàdze?
– I czemu w tym czasie tylko raz si´ odezwa∏
i nawet nie spyta∏, jak ona, Bo˝ena, si´ czuje?
– I jaki jest powód, ˝e nigdy nie dzwoni wieczorem?
– Dlaczego kiedy ona zadzwoni∏a do niego
w ostatnià niedziel´, powiedzia∏ „pomy∏ka” i wy∏àczy∏ telefon? A potem mia∏ do niej pretensje
i wydawa∏ si´ naprawd´ wÊciek∏y.
Tak, te i wiele innych momentów powinny by∏y jej daç do myÊlenia. Ale nie da∏y. W zimie
Krzysztof te˝ zosta∏ „zmuszony”, by wybraç si´ ze
swojà rodzinà w góry, a w kolejne letnie wakacje
˝ona podst´pem uknu∏a wyjazd do Toskanii.
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O tym, ˝e w∏aÊnie na Êwiat szykowa∏a si´ Kasia, kolejne dziecko tej jak˝e niedobranej pary, Bo˝ena dowiedzia∏a si´ w sposób nag∏y, szokujàcy
i bolesny. Zobaczy∏a ca∏à rodzin´ na niedzielnym
spacerze – drepczàcego Adasia, dwa podskakujàce yorki oraz Krzysztofa pod r´k´ z uÊmiechni´tà
kobietà. Ona zaÊ by∏a w zaawansowanej cià˝y.
Takich historii zdarza si´ wiele. On/ona – k∏amie. Fakty, przynajmniej od czasu do czasu, zdajà si´ podwa˝aç wiarygodnoÊç s∏ów, jednak druga strona na to nie reaguje.
Micha∏, 43-letni informatyk, przez ca∏e trzy lata trzyma∏ si´ kurczowo zapewnieƒ swojej ˝ony,
˝e ju˝ nigdy nie wyczyÊci wspólnego konta do
zera. Teraz, kiedy Iwona podda∏a si´ terapii i leczy si´ z zakupoholizmu, Micha∏ wie, ˝e nie powinien by∏ zwlekaç tak d∏ugo.
Kiedy Robert, 42-letni trener tenisa, po kolejnej zdradzie przynosi∏ bukiet kwiatów i obiecywa∏, ˝e to ju˝ si´ wi´cej nie zdarzy, jego ˝ona
Danka, 38-letnia nauczycielka, mówi∏a sobie, ˝e
kocha tylko jà. Wiele, wiele razy.
Te i inne historie mówià jedno. Kiedy k∏amstwa si´ powtarzajà, druga strona ma w tym
swój udzia∏.
Jak to si´ dzieje, ˝e wierzymy w k∏amstwa?
– Maju, co sprawi∏o, ˝e nigdy nie podwa˝a∏aÊ
prawdomównoÊci Kuby?
– Naprawd´ wierzy∏am, ˝e mnie kocha.
– A w tych sytuacjach, w których jego s∏owa
nie zgadza∏y si´ z faktami? Wakacje z ˝onà, brak
kontaktu?
– Och, stara∏am si´ znaleêç jakieÊ wyt∏umaczenie.
– Z jakiego powodu?
– Czu∏am, ˝e nie mog´ wàtpiç.
– Dlaczego?
– Wydawa∏o mi si´ takie ma∏ostkowe, ˝e mu
nie wierz´.
– Czyli nie wierzy∏aÊ?
– Och... to by∏o naprawd´ takie trudne. Chyba
czu∏am, ˝e coÊ jest nie tak, ale bardzo chcia∏am,
˝eby by∏o tak, jak on mówi∏. Nie wyobra˝a∏am
sobie, ˝e to wszystko mo˝e byç k∏amstwem.
– Ale by∏o?
Majka p∏acze.
Zwykle tak w∏aÊnie jest. Wierzymy, bo wierzyç
chcemy. Nie s∏uchamy wewn´trznego g∏osu, który podpowiada, ˝e coÊ si´ nie zgadza. Nie s∏uchamy te˝ obiektywnie patrzàcych ludzi. Traktujemy ich jak wrogów, poniewa˝ próbujà pokazaç
nam, ˝e pope∏niamy b∏àd.

1. Zaprzeczanie
Fakty zaprzeczajà temu, co s∏yszymy z jej/jego
ust? Wi´c my zaprzeczamy faktom. Jak? Bardzo
prosto. Mówimy – to niemo˝liwe, aby on móg∏
k∏amaç, zdradziç itp. On nigdy by mnie nie ok∏ama∏ – musi byç jakieÊ inne wyt∏umaczenie.
2. Ustanawianie wyjàtku
Nadajemy naszej relacji wyjàtkowy status.
Nawet jeÊli on/ona oszukuje inne kobiety, innych
m´˝czyzn, to na pewno nie mnie. Nasza mi∏oÊç,
relacja jest wyjàtkowa. Tym razem na pewno jest
inaczej. Albo – mo˝e i ok∏amuje wszystkich dooko∏a, ale kocha tylko mnie.
3. Usprawiedliwienia
Nawet jeÊli zobaczymy dowody na to, ˝e ktoÊ,
komu chcemy wierzyç, nie zas∏uguje na to, stwierdzamy, ˝e musi byç jakaÊ przyczyna, która to
usprawiedliwia. To znaczy, ˝e k∏amie, bo zmuszajà go do tego okolicznoÊci – z∏y mà˝ lub ˝ona, z∏e
doÊwiadczenia, trudnoÊci, trudne dzieciƒstwo itp.
4. Wiara w cuda
Kiedy ktoÊ, kto nas oszukuje, przeprasza nas
po raz kolejny, zamiast spojrzeç prawdzie
w oczy, wolimy wierzyç w cudownà zmian´. Mówimy sobie wtedy: on/ona ju˝ tego nie zrobi.
Tym razem b´dzie inaczej.
5. Obwinianie siebie
Jeszcze innym sposobem jest branie winy na siebie. Gdybym nie by∏ taki nieufny, taki kontrolujàcy,
to druga osoba nie musia∏aby k∏amaç. On/ona
k∏amie przeze mnie. Za bardzo naciskam itp.
Skuteczna walka z uleganiem k∏amstwu
JeÊli jesteÊ osobà, która pozwala si´ ok∏amywaç, mo˝esz to zmieniç. Stwórz w tym celu zbiór
zasad, które b´dà Ci´ wspieraç.
Oto one:
1. Zdystansuj si´.
JeÊli jest Ci trudno to zrobiç w normalnych warunkach, wyjedê na kilka dni, tak aby osoba,
która otacza Ci´ swymi k∏amstwami, sta∏a si´
bardziej odleg∏a. Paradoksalnie z daleka widaç czasem to, czego nie zauwa˝amy z bliska.
2. Spisz te wszystkie sytuacje, w których okazywa∏o si´, ˝e jesteÊ oszukiwany.
3. Skup si´ na w∏asnych odczuciach. Poczuj, jak niekomfortowo czu∏eÊ si´ w sytuacjach, w których
stosowa∏eÊ uniki przed konfrontacjà z prawdà.
4. Stwórz kodeks post´powania. Zapisz w punktach to, na co si´ godzisz, i to, na co si´ nie
godzisz. To w przypadku, jeÊli decydujesz si´
na kontynuowanie relacji z osobà, która Ci´
zrani∏a k∏amstwem.
5. Znajdê wsparcie, czyli przestaƒ ukrywaç swojà
sytuacj´. Wtajemnicz we wszystko godnà zaufania osob´, która b´dzie Twoim oparciem w chwilach, kiedy skusi Ci´, by przymknàç na coÊ oko.
To tylko pierwszy krok do zmiany, jednak bardzo wa˝ny. JeÊli chcesz, by w Twoim ˝yciu zagoÊci∏a prawda.
Joanna Godecka
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Licencja Min. Fin. 9131/98

•
•
•
•

ponad 20-letnie doświadczenie
pełen zakres usług
korzystne ceny
pomoc w założeniu
działalności gospodarczej
• doradztwo podatkowe

Tel. 22 773-25-69, 500-036-889
www.podatkiwesola.pl
Warszawa-Wesoła, ul. Trakt Brzeski 54 A (pawilony handlowe)

KOMPUTERY

Sprzeda˝ - Skup - Naprawa
ul. Wspólna 39A,
Warszawa-Wesoła
Czynne:
pon.-pt. 9:00-18:00
sob. 10:00-14:00

tel. 502-923-453

22-292-37-53

Oferujemy do sprzeda˝y (nowe i u˝ywane):
● Komputery, notebooki, serwery, tablety.
● Monitory, drukarki, skanery, urządzenia LAN/WIFI.
● Akcesoria komputerowe, tusze, tonery.
● Kasy ﬁskalne i drukarki ﬁskalne.
Usługi informatyczne:
● Kompleksowa obsługa ﬁrm, klientów indywidualnych.
● Instalacja i konﬁguracja oprogramowania.
Serwis komputerowy na miejscu:
● Naprawa, modernizacja PC, notebooków.
● Usuwanie wirusów, awarii, problemów IT.
● Odzyskiwanie i archiwizacja danych.
● Reinstalacja i aktualizacja oprogramowania.

US¸UGI KSERO : KOLOR, A 4 , A 3

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Mieszkania od 30 m2

w Starej Miłosnej
tel. 781-860-600
 możliwość dopłaty z MDM
 realizacja I kwartał 2017 r.
Dr n. med. Barbara Polaczek-Krupa zaprasza do nowej placówki

ul. Targowa 2 (rejon Stadionu Narodowego, naprzeciwko Teatru Powszechnego)
tel. 22 618 22 22 e-mail: rejestracja@okulistyka-targowa2.pl
22 252 22 00
www.okulistyka-targowa2.pl
Specjalizacja Centrum to diagnostyka i leczenie takich chorób jak:
● jaskra ● AMD ● choroby degeneracyjne siatkówki ● zaçma.
BADAMY ZARÓWNO DOROSŁYCH JAK I DZIECI.
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WieÊci z SP 173
W tym roku wyjàtkowo wczeÊniej obchodziliÊmy
Barbórk´, ale nasi patroni – GÓRNICY – mogli do
nas przyjechaç tylko w tym dniu, tzn. 24 listopada.
Zapraszamy na relacj´ z obchodów na stron´ szko∏y
http://www.sp173.waw.pl/.

W bie˝àcym roku szkolnym SP 173 rozpocz´∏a wspó∏prac´ mi´dzynarodowà za poÊrednictwem platformy eTwinning. Gromadzi
ona spo∏ecznoÊç szkó∏ z ca∏ej Europy i umo˝liwia kooperacj´ za pomocà mediów elektronicznych. Nauczyciele i uczniowie wspó∏pra-

cujà, wymieniajà si´ materia∏ami do nauki oraz
informacjami. eTwinning
pomaga wspó∏dzia∏aç
ponad granicami, motywuje do nauki i otwarcia na Europ´.
Projekt, w którym biorà udzia∏ nasi uczniowie, to
„Our School Newspaper”. Celem projektu jest stworzenie gazetek szkolnych w j´zyku angielskim dotyczàcych rozmaitych tematów. Dzieci majà za zadanie
wcieliç si´ w role m∏odych redaktorów i z pomocà nauczycieli
przygotowaç w∏asnà gazetk´.
Nasi uczniowie nazwali jà „1-7-3
News” i opracowali ju˝ pierwszy
egzemplarz. Dzieci wykona∏y
wersj´ papierowà, w której
zawar∏y informacje o najciekawszych miejscach w nasze szkole.
Prace dzieci zosta∏y zebrane
przez nauczyciela i umieszczone
na platformie eTwinning w formie elektronicznej. W tej chwili
jesteÊmy w trakcie sk∏adania drugiego numeru, który b´dzie doty-

czy∏ ekologii. W planach sà wydania dotyczàce m.in.
tradycyjnych polskich potraw, sportu, zainteresowaƒ
czy dni Êwiàtecznych. Oprócz pracy nad w∏asnymi
wydaniami grupa wraz z nauczycielem na bie˝àco
Êledzi gazetki przygotowywane przez dzieci z innych
krajów. Daje to mo˝liwoÊç zobaczenia i porównania
rzeczywistoÊci szkolnych w ró˝nych krajach europejskich, np. Grecji czy Hiszpanii.
Beata Sowiƒska
nauczycielka j. angielskiego w SP 173

Pasowanie na ucznia w SP 353
Pasowanie na ucznia to uroczystoÊç o znaczeniu
bardziej symbolicznym ni˝ formalnym. Jest bardzo
wa˝na w ˝yciu szko∏y, gdy˝ podczas niej pierwszoklasiÊci sk∏adajà Êlubowanie i oficjalnie zostajà w∏à-

czeni do spo∏ecznoÊci szkolnej. Podnosi ona rang´
faktu rozpocz´cia nauki w szkole i jest powodem do
dumy niejednego pierwszoklasisty, gdy˝ dzi´ki temu dziecko ma poczucie, ˝e bycie uczniem jest
czymÊ wa˝nym i cennym. Jest to pierwsza poza roz-

pocz´ciem roku szkolnego uroczystoÊç szkolna,
w której dziecko aktywnie uczestniczy.
Pasowanie na ucznia to zwyczaj szkolny, który nawiàzuje do Êredniowiecznej tradycji pasowania na
rycerza, podczas której giermek otrzymywa∏ miecz
i pas, stajàc si´ rycerzem. Od tego pasa w∏aÊnie pochodzi nazwa pasowanie na ucznia tudzie˝ rycerza.
Pierwotnie pasowanie na rycerza odbywa∏o si´ poprzez uderzenie d∏onià w kark lub policzek. Pasowanie na ucznia zawiera w sobie pewnà analogi´ do
tego zwyczaju. Centralnym jego punktem, obok z∏o˝enia przyrzeczenia, jest dotkni´cie wielkim piórem
ramienia ka˝dego dziecka przez dyrektora szko∏y.
W tym momencie dzieci zostajà oficjalnie przyj´te
w poczet uczniów szko∏y. Zamiast pasa i miecza
uczniowie otrzymujà dyplomy i drobne upominki.
W Szkole Podstawowej nr 353 uroczystoÊç pasowania na ucznia odby∏a si´ 27 paêdziernika 2016 r. Tego
dnia 89 uczniów Êlubowa∏o, ˝e b´dzie pilnie si´ uczyç,
szanowaç kole˝anki, kolegów i swoich nauczycieli,
a tak˝e wiernie dbaç o godne imi´ szko∏y. Dzieci zapre-

zentowa∏y krótki program artystyczny, któremu przyglàdali si´ zaproszeni goÊcie i rodzice. Uczniowie klas trzecich przygotowali drobne upominki dla pierwszaków.
Rodzice zakupili ksià˝ki, których bohaterami zosta∏y ich
dzieci. UroczystoÊç zwieƒczy∏y pamiàtkowe zdj´cia,
które pozostanà Êladem Êlubowania na zawsze.
Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz
dyrektor szko∏y
Agata Malak, Magdalena Kruk,
Bernadeta Duszczyk, ¸ukasz Trawczyƒski
wychowawcy klas pierwszych

REKL AMA
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WiadomoÊci z Gimnazjum 119
10 listopada 2016 r. tradycyjnie by∏ obchodzony
w naszym gimnazjum jako podsumowanie
projektu edukacyjnego „Âwi´to Szko∏y”.
W przededniu Dnia Niepodleg∏oÊci wspominamy
patrona szko∏y, Marsza∏ka J. Pi∏sudskiego. Ju˝
wchodzàc do budynku, mo˝na by∏o dostrzec
uczniów w strojach galowych, wystaw´ okolicznoÊciowych prac i zaproszenie na przedstawienie poÊwi´cone walczàcym o niepodleg∏oÊç naszego kraju.
„Czy czujecie si´ patriotami?” – takie pytanie
us∏ysza∏a tego dnia ka˝da klasa od swojego wychowawcy. Podj´liÊmy dyskusj´. Uwa˝am, i˝ patriotyzm
jest bardzo wa˝ny. Âwiadczy o mi∏oÊci do miejsca,
w którym ˝yje si´ na co dzieƒ. Spo∏eczeƒstwo tworzàce paƒstwo powinno szanowaç si´ nawzajem.
Nasz kraj potrzebuje patriotów, dlatego ju˝ jako
m∏odzi ludzie powinniÊmy zaznajamiaç si´ z historià
narodu i tradycjami, które warto piel´gnowaç.
Podczas czwartkowej uroczystoÊci przyjrzeliÊmy
si´ postaciom z okresu I w. Êw. i pierwszych lat II RP.
Przedstawiciele klas prezentowali znane postacie historyczne – osoby, które przyczyni∏y si´ do odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci i odbudowy jej paƒstwowoÊci. PokazaliÊmy m.in. J. Pi∏sudskiego,
R. Dmowskiego i I. Paderewskiego.
Uczniowie kl. III – uczestnicy zaj´ç artystycznych
pod opiekà paƒ E. Maruszak i M. Sobieszek przedstawili monta˝ poetycko-muzyczny. Wzruszy∏y mnie
przepi´kne wiersze oraz pieÊni patriotyczne, np.
„My, Pierwsza Brygada”.

Âwi´to Szko∏y to równie˝ okazja do
podkreÊlenia sukcesów odniesionych
przez naszych kolegów oraz ich nauczycieli. JesteÊmy dumni z osób, które
zakwalifikowa∏y si´ do etapu rejonowego kuratoryjnych konkursów
przedmiotowych. Jest to liczna reprezentacja: siedem osób w dziedzinie matematyki, po dwie z j. polskiego i chemii oraz po jednym uczniu w zakresie
geografii, j. niemieckiego i j. hiszpaƒskiego.
Powodów do radoÊci dostarczy∏a nam reprezentacja szachowa, która zdoby∏a II miejsce
w Dru˝ynowych Mistrzostwach Mazowsza
Szkó∏ Gimnazjalnych w Szachach Szybkich.
Rok 2016/17 w priorytetach MEN jest rokiem
promowania czytelnictwa. Âwi´to sta∏o si´ okazjà
do podsumowania dzia∏aƒ biblioteki. Wr´czone zosta∏y nagrody za konkurs fotograficzny „Przy∏apani na czytaniu”. Ju˝ dzisiaj zapraszamy na grudniowà wystaw´, przedstawiajàcà zdj´cia wszystkich
uczniów oraz nauczycieli „przy∏apanych na czytaniu”.
Sukcesem w promowaniu czytelnictwa by∏ kiermasz
przygotowany w bibliotece gimnazjum w ramach akcji „bookcrossing”, z którego dochód przeznaczono
na leczenie i rehabilitacj´ 14-letniego B∏a˝eja, poszkodowanego w wypadku kolejowym. Akcja wspierana
by∏a przez Szk. Klub Wolontariusza, który planuje zorganizowanie kolejnego kiermaszu ksià˝ek u˝ywanych
– dochód zostanie przeznaczony na Êwiàteczne pacz-

ki dla dzieci. Wolontariusze systematycznie wspó∏pracujà z Weso∏owskim Klubem Osób Niepe∏nosprawnych PCK. Wraz z podopiecznymi klubu przygotowujà jase∏ka, które zostanà przedstawione bliskim.
Ponadto uczennice klasy IIa gimnazjum, pod
opiekà pani W. Kurowskiej, w ramach programu grantowego „WAWAktywacja” realizowanego przez Fundacj´ Inceptio, otrzyma∏y dotacj´ (4900 z∏) na realizacj´ projektu „Dzia∏ajmy
i innym pomagajmy”. Wsparcie przeznaczone zostanie na Êwiàtecznà pomoc potrzebujàcym.
We wszystkich dzia∏aniach przyÊwiecajà nam s∏owa
patrona: „Byç zwyci´˝onym i nie ulec to zwyci´stwo,
zwyci´˝yç i spoczàç na laurach to kl´ska”, które inspirujà nas do aktywnoÊci na polu nie tylko edukacyjnym,
ale i spo∏ecznym. Warto pami´taç, ˝e wolnoÊç nie jest
dana raz na zawsze, dlatego nale˝y dbaç o rozwój
naszej spo∏ecznoÊci codziennie, nie tylko od Êwi´ta.
Aleksandra Dra˝an z IIIG
sekcja dziennikarska

REKL AMA

Warszawa-Weso∏a
ul. JEèDZIECKA 21F, lok. 13
tel. sekretariat 22 401 05
(w godz. 1000–1800)

00

602 67 89 51 lub 509 980 390
e-mail: przedszkolekubus@op.pl

kom.

WWW.PRZEDSZKOLEKUBUS.PL
DZIECI OD 1 ROKU DO 6 LAT,
CZYNNE OD 6.00 DO 19.00, NISKIE CENY,
W¸ASNA KUCHNIA, DIETY INDYWIDUALNE,
ZAJ¢CIA DODATKOWE: teatrzyki, basen, logopedia,
psycholog, ceramika, j´z. angielski, zaj´cia sportowe,
judo, taniec, gimn. korekcyjna, basen, rytmika.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Co s∏ychaç w NSP nr 69?
Gdy z drzew opadajà ró˝nokolorowe liÊcie, a dni
robià si´ coraz krótsze, to znak, ˝e najwy˝sza pora
przywitaç ju˝ Panià Jesieƒ. Uczniowie z Niepublicznej
Szko∏y Podstawowej im. Moraczewskich symbolicznie
uczynili to w dniu 8 paêdziernika, gdy wraz z nauczycielami i rodzicami spotkali si´ na tradycyjnym pikniku. Sobotnie przedpo∏udnie obfitowa∏o w ciekawe
atrakcje – mi´dzy innymi wspólne malowanie jesiennego drzewa, które równie˝ zobrazowa∏oby naszà rodzin´, czy redagowanie zakoƒczenia do wczeÊniej
wys∏uchanego opowiadania. Najwi´kszym zainteresowaniem wszystkich cieszy∏o si´ przygotowywanie
jesiennej dekoracji do naszych domów, czyli umiej´tne wydrà˝enie no˝ykiem dyni w taki sposób, aby powsta∏a z niej oryginalna os∏onka na tealight.
Natomiast 14 paêdziernika up∏ynà∏ nam nie tylko
pod znakiem laurek, kwiatów i ˝yczeƒ dla naszych

nauczycielek, ale tak˝e przyj´cia do spo∏ecznoÊci
szkolnej 11 pierwszoklasistów. Niedawne przedszkolaki, teraz ju˝ uczniowie z nadziejà i uÊmiechem przekroczyli progi naszej szko∏y, wiedzàc, ˝e tutaj „otworzy si´ przed nimi wielka, ciekawa ksi´ga Êwiata”.
Przygotowania do uroczystoÊci trwa∏y od poczàtku
roku szkolnego. Panie wychowawczynie wdra˝a∏y
swoich uczniów do wype∏niania ró˝nych obowiàzków wynikajàcych z faktu rozpocz´cia nauki w szkole. Wszystkie dzieci by∏y w tym dniu bardzo skupione
i wzruszone, Êwietnie prezentowa∏y si´ w galowych
strojach oraz granatowych biretach. Klasa pierwsza
przygotowa∏a na dzieƒ Êlubowania cz´Êç artystycznà,
podczas której zaprezentowa∏a swoje umiej´tnoÊci
i zdolnoÊci przed zgromadzonà publicznoÊcià. Kulminacyjnym momentem uroczystoÊci by∏o z∏o˝enie przez
uczniów naszej szko∏y przysi´gi uczniowskiej. Po Êlu-

bowaniu ka˝dy z pierwszaków dostàpi∏ zaszczytu
pasowania na ucznia dokonanego symbolicznym
o∏ówkiem przez panià dyrektor Justyn´ Jurzyƒskà. Dowodem tego donios∏ego wydarzenia by∏ wpis do kroniki szkolnej, przypiecz´towany odciskami d∏oni naszych najm∏odszych uczniów. Na zakoƒczenie dzieci
otrzyma∏y pamiàtkowe zak∏adki i pi´kne pude∏ka na
drobiazgi zdobione technikà decoupage, zaÊ w klasie
czeka∏ ju˝ na nie pocz´stunek przygotowany przez
wzruszonych rodziców. Âlubowanie zakoƒczy∏o si´
pamiàtkowym zdj´ciem. Ca∏y dzieƒ – jak ka˝dy
w murach naszej szko∏y – up∏ynà∏ nam w mi∏ej, serdecznej atmosferze.
Edyta Antoniuk

W dzielnicy Weso∏a istnieje specjalistyczna
placówka wspierajàca rodziny z ma∏ymi dzieçmi
– Niepubliczny ˚∏obek Muzyczny „Hiacyntowy
Dom”, przy ul. Szerokiej 9. Za∏o˝y∏am go w roku
2011, kiedy w Weso∏ej nie by∏o jeszcze ˝∏obka
paƒstwowego i nie dzia∏a∏ ˝aden ˝∏obek prywatny. Na miejsce mojej dzia∏alnoÊci wybra∏am
Weso∏à, poniewa˝ z tà dzielnicà by∏am zwiàzana zawodowo od 2004 a˝ do lipca 2016 r. To
by∏o mój drugi dom – miejsce realizacji mojej
pasji: pracy na rzecz osób i rodzin, które w∏asnym staraniem nie mogà przezwyci´˝yç trudnej
sytuacji ˝yciowej. Pracowa∏am w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy jako pracownik socjalny – starszy specjalista
pracy socjalnej, specjalista ds. przeciwdzia∏ania
przemocy w rodzinie; pe∏ni∏am funkcj´ zast´pcy
przewodniczàcego Zespo∏u Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzia∏ania Przemocy w Rodzinie.

Z wykszta∏cenia jestem prawnikiem i pedagogiem resocjalizacyjnym. Skoƒczy∏am te˝ Podyplomowe Studia z Organizacji Pomocy Spo∏ecznej oraz Studium Przeciwdzia∏ania Przemocy
w Rodzinie, a ponadto przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora sàdowego.
˚∏obek w Weso∏ej utworzy∏am w celu umo˝liwienia powrotu do pracy rodzicom i zapewnienia opieki ma∏ym dzieciom. „Hiacyntowy Dom”
spe∏nia wszelkie wymogi ustawowe, wpisany
jest do rejestru ˝∏obków niepublicznych prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, w roku 2013 uzyska∏ zaszczytny tytu∏ Super ˚∏obka,
zapewnia bowiem nie tylko bezpieczeƒstwo i rodzinnà atmosfer´, ale tak˝e wszechstronny rozwój dzieci, ze szczególnym uwzgl´dnieniem rozwoju muzycznego. Oferuje codzienne Muzyczne
Popo∏udnia, umuzykalnienie metodà Suzuki,

Wydarzenia w SP 174
W paêdzierniku 2016 r. odby∏o si´ w naszej szkole spotkanie ewaluacyjne w ramach projektu SAS.
SAS jest realizowany w szkole ju˝ kolejny rok, a jego celem jest upowszechnianie idei i rozwój
placówek promujàcych partnerstwo mi´dzy
szko∏à a spo∏ecznoÊcià lokalnà. Jest to projekt
mi´dzynarodowy, w Polsce realizatorem programu jest Federacja Inicjatyw OÊwiatowych.
W tej chwili staramy si´ jako spo∏ecznoÊç
szkolna wdra˝aç Mi´dzynarodowe Standardy
Szkó∏ Aktywnych w Spo∏ecznoÊci. Zaplanowanym
dzia∏aniem by∏o wspólne dokonanie oceny pracy
szko∏y podczas spotkania z przedstawicielami
ró˝nych grup spo∏ecznoÊci szkolnej oraz instytucji
wspó∏pracujàcych z naszà szko∏à. W dwudniowym
spotkaniu wzi´li udzia∏: dyrektor szko∏y Pawe∏ Krajewski oraz przedstawiciele nauczycieli: Monika D´bicka,
Marzena Delak, Joanna Budyƒska, Marta G∏odek,
Monika LeÊnik i Barbara Szkur∏at, uczniowie: Jolanta
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Dziuba, Piotr Dardzikowski i Kuba
Wróblewski, rodzice: Magdalena
Wróblewska, Agnieszka Marciniak, Ma∏gorzata Napiórkowska-Bombik i Krzysztof
Dardzikowski, oraz przedstawiciele organizacji wspó∏pracujàcych z naszà szko∏à: El˝bieta Dani∏owicz z To-

warzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie
poprowadzi∏ Janusz ˚mijski, facylitator projektu.
Wspólne omówienie zagadnieƒ, dokonanie oceny podejmowanych zadaƒ pomo˝e nam w zaplanowaniu dzia∏aƒ ulepszajàcych prac´ szko∏y.

Gordona i Bajkowskiej, baÊniowe opowieÊci muzyczne, zabawy z elementami edukacji, instrumentacji i plastyki, a tak˝e j´zyka angielskiego.
W ofercie dodatkowej jest równie˝ doradztwo
prawne, pedagogiczne, rodzinne i socjalne,
a tak˝e wsparcie psychologiczne i mediacje rodzinne. „Hiacyntowy Dom” troszczy si´ bowiem
nie tylko o dzieci, ale tak˝e o ca∏e rodziny.
Ma∏gorzata Murawska-Pruszkowska

Niepubliczny ˚∏obek Muzyczny

Warszawa-Weso∏a, ul. Szeroka 9
tel. 796 288 766
facebook.com/hiacyntowydom

Wszystkich uczestnikom serdecznie dzi´kujemy
za wspólnà prac´ w mi∏ej i serdecznej atmosferze oraz
ich spo∏eczne zaanga˝owanie. Wiemy, ˝e dzi´ki
wspó∏pracy ró˝nych grup skupionych w szkole i wokó∏
niej jesteÊmy w stanie osiàgnàç nasze wspólne cele.
Jak co roku nasza szko∏a Êwi´towa∏a Dzieƒ Pluszowego Misia z zaproszonymi ma∏ymi goÊçmi
z Przedszkola nr 259 „LeÊna Bajka”. OczywiÊcie
g∏ównym bohaterem by∏ Pluszowy MiÊ, który obchodzi∏ swoje 114 urodziny. Dzieci z oddzia∏u
przedszkolnego i klas 1–3 przygotowa∏y przedstawienie na urodziny jubilata. Wiersze Jana Brzechwy
i weso∏e piosenki wprawi∏y wszystkich w dobry nastrój. Zaproszony goÊç z Wydzia∏u OÊwiaty, Pani
Agata Soko∏owska-Milechim przeczyta∏a dzieciom
fragment opowiadania o Misiu. By∏ oczywiÊcie
s∏odki pocz´stunek. Zaproszone przedszkolaki przygotowa∏y prezent urodzinowy – bary∏k´ miodu. Sto
lat! Do zobaczenia za rok!
Marzena Delak
Nr 186 / Grudzieƒ 2016
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Wsparcie dla rodzin z dzieçmi w wieku do lat 3
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Nastoletni biznesmeni
Zdobyta w szkole wiedza powinna byç przydatna,
uczeƒ powinien byç w stanie skorzystaç z niej w codziennym ˝yciu. Tej idei s∏u˝y goszczàca w szko∏ach od
pewnego ju˝ czasu interdyscyplinarnoÊç czy np. realizowane przez gimnazjalistów projekty edukacyjne.
W Liceum im. Emanuela Bu∏haka ju˝ ponad rok
temu powsta∏ program, który ma jeszcze lepiej pomóc uczniom zastosowaç w ˝yciu to, z czym spotkajà si´ na zaj´ciach. To specjalny program nauki
przedsi´biorczoÊci. Zamiast przekazywaç uczniom
jedynie teoretyczne informacje o funkcjonowaniu
rynku, umieszcza si´ ich za sterami stworzonej przez

nich firmy, której funkcjonowanie symulowane jest
przez program komputerowy o nazwie „JA TITAN”.
Omawiajàc z nimi kolejne tematy, daje im si´ do
ràk kolejne narz´dzia, których przydatnoÊç mogà
sprawdziç w praktyce – testujàc, jak wp∏ynà na sytuacj´ ich firmy. Wydatki na reklam´, zatrudnianie nowych pracowników, cena produktu, zwi´kszanie lub
zmniejszanie produkcji – wszystkie te decyzje podejmujà samodzielnie, w grupach, z których ka˝da jest
osobnà firmà, konkurujàcà z innymi na rynku.
Program ten – realizowany w niektórych polskich szko∏ach, we wspó∏pracy z M∏odzie˝owà Fun-

dacjà Przedsi´biorczoÊci – w Bu∏haku wzbogacony
zosta∏ o specjalne zaj´cia, skupione na etycznym
wymiarze podejmowanych przez uczniów decyzji.
Tutaj mogà przedyskutowaç motywy, które nimi
kierowa∏y, gdy decydowali si´ wprowadziç w swojej firmie du˝e zmiany, dowiedzieç si´ wi´cej
o ludzkiej stronie biznesu.
Uczniowie bardzo emocjonalnie anga˝ujà si´
w program – zale˝y im na losie ich firmy, chcà dowiedzieç si´ wi´cej o dzia∏aniu rynku, ˝eby móc zapewniç sobie jak najwi´ksze szanse na sukces.
Trudno o lepszy przyk∏ad motywowania do nauki
praktycznà przydatnoÊcià zdobywanej wiedzy.
Marcin Dudek

REKL AMA

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY

Stomatolog Ogólny

☛ TERAPIA MANUALNA

dr n. med. Maciej Nowak

☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

Periodontolog

tel.

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

662 822 340

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW

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

Us∏ugi hydrauliczne

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

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

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
10% ZNI˚KI DLA EMERYTÓW

tel. 694-747-213

NA ZABIEGI Z FIZYKOTERAPII

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

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

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

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968

www.geostar.waw.pl
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Spotkania literackie w Bu∏haku
Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa nr 12 to bez wàtpienia rozczytana szko∏a. Czyta si´ tu bardzo du˝o
i cz´sto: na dy˝urach porannych przed lekcjami,
podczas zaj´ç pozalekcyjnych i na Êwietlicy. Ka˝da
klasa ma wybranà przez siebie ksià˝k´, która stoi
w ich sali na honorowym miejscu, gotowa do czytania w czasie zast´pstw. Wi´kszoÊç uczniów
oprócz podr´czników nosi ulubione ksià˝ki ca∏y
czas ze sobà w swoich tornistrach. Ka˝da chwila
jest dobra, ˝eby oddaç si´ lekturze, i to nie tylko na
przerwach. Niejednemu z nauczycieli zdarzy∏o si´
przy∏apaç na lekcji ucznia czytajàcego ukradkiem
pod ∏awkà. Âwiat literatury potrafi wciàgnàç nie
mniej ni˝ popularna gra polegajàca na ∏apaniu Pokemonów. Wiedzà o tym uczniowie Bu∏haka.
Wychodzàc naprzeciw zainteresowaniom czytelniczym uczniów, nauczyciele Bu∏haka w∏àczyli si´
przed trzema laty w kampani´ „Màdra szko∏a czyta
dzieciom”, majàcà na celu promowanie dobrej literatury wÊród dzieci i m∏odzie˝y. Oprócz akcji g∏oÊnego czytania nowà tradycjà szko∏y sta∏y si´ spotkania
literackie ze znanymi pisarzami. W ciàgu ostatnich
trzech lat dzieci mia∏y okazj´ tropiç zagadki polskiego j´zyka z panià Agnieszkà Fràczek, której wierszyków ch´tnie uczà si´ na pami´ç, odczytaç na nowo
„Mazurka Dàbrowskiego” z panià Ma∏gorzatà

Strza∏kowskà, delektowaç si´ poezjà z panià
Laurà ¸àcz i tworzyç komiksy pod okiem pana
Piotra Nowackiego. Na Warszawskich Targach Ksià˝ki uczniowie poznali pana Marcina
Szczygielskiego, którego ksià˝ki cieszà si´ w naszej
szkole szczególnà popularnoÊcià. Pisarzowi tak bardzo spodoba∏y si´ oryginalne pomys∏y dzieci na nowà powieÊç przygodowà, ˝e postanowi∏ spotkaç
si´ z nimi raz jeszcze w maju 2015. W ubieg∏ym
miesiàcu w kinach mia∏a swojà premier´ ekranizacja jednej z jego ksià˝ek pt. „Za niebieskimi drzwiami”. Bardzo szybko sta∏a si´ ona wa˝nym tematem
rozmów na przerwach i doskona∏ym materia∏em do
omówienia na lekcji, nie wspominajàc o klasowych
wyjÊciach do kina. Ka˝dy chcia∏ dodaç coÊ od siebie
w dyskusji: co lepsze – ksià˝ka czy film.
Tej jesieni odby∏y si´ dwa kolejne spotkania literackie. W paêdzierniku uczniowie klas 1–3 poznali
panià Ma∏gorzat´ Strza∏kowskà, która opowiedzia∏a
im: skàd czerpie inspiracje, w jaki sposób powstajà
ilustracje do jej ksià˝eczek i jakà drog´ musi przebyç
ksià˝ka, aby mog∏a trafiç na pó∏ki w ksi´garni. Nie
oby∏o si´ równie˝ bez g∏oÊnego odczytania kilku tekstów pisarki. W listopadzie szko∏´ odwiedzi∏a pani
Katarzyna Radziwi∏∏ – autorka ksià˝ki „Jak zdobyç
Nagrod´ Nobla”. Podczas spotkania z uczniami klas

Listopad w Zespole Szkó∏ nr 94
W Zespole Szkó∏ nr 94 co roku Êwi´tujemy rocznic´ odzyskania niepodleg∏oÊci, przygotowujàc uroczysty apel, oraz w∏àczamy si´ w obchody dzielnicowe. Po raz pierwszy nasza szkolna spo∏ecznoÊç,
z inicjatywy pani dyrektor Katarzyny Paroƒ-Bry∏y,
by∏a wspó∏twórcà artystycznej cz´Êci dzielnicowych
obchodów Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci.
Pod obeliskiem Polskiej Organizacji Wojskowej,
po zakoƒczeniu oficjalnej cz´Êci uroczystoÊci, nasi

uczniowie wystàpili z wiàzankà pieÊni legionowych. Uczniom towarzyszyli, grajàc na gitarze, pani Monika Cegliƒska oraz pan Krzysztof Browarny,
którzy przygotowali szkolnych artystów do wyst´pu. Trudny temat czasów zaborów i walki o niepodleg∏oÊç uczniom najm∏odszym przybli˝yli edukato-

rzy z Muzeum Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku,
którzy poprowadzili w szkole warsztaty „Pies czy
wilk, czyli o niepodleg∏oÊci dla najm∏odszych”.
Dbamy o wszechstronny rozwój pasji poznawczych i talentów naszych uczniów. W listopadzie zosta∏y og∏oszone konkursy: recytatorski i wokalny dla
uczniów klas 1–3, ortograficzny dla klas 4–6, odby∏y
si´ szkolne etapy kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e w etapie rejonowym Konkursów J´zyka Angielskiego, J´zyka Polskiego i Biologii dla klas gimnazjalnych b´dziemy mieli naszych przedstawicieli. Oprócz ko∏a chemicznego
w naszej szkole rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç ko∏o o nazwie
Akademia M∏odego Naukowca. Uczestnikami sà dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Poprzez eksperymentowanie i obserwacj´ umo˝liwiamy im rozwijanie twórczej
postawy, wyposa˝amy w wiedz´ i umiej´tnoÊci pozwalajàce zrozumieç zachodzàce procesy oraz uczymy wyciàgania wniosków. Wyk∏ad i doÊwiadczenia
dotyczàce ró˝nych form energii i jej przemian zaprezentowa∏ starszym uczniom dr Andrzej Wysmo∏ek
z Wydzia∏u Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
W ramach realizacji Programu Profilaktyki oraz
Szkolnego Programu Wychowawczego odby∏y si´
warsztaty integracyjne „Bàdê pomocny”, prze∏amu-

4–6 opowiedzia∏a o historii tej presti˝owej nagrody,
jej twórcy i znanych laureatach. Po swoim wystàpieniu ch´tnie rozdawa∏a autografy i wpisywa∏a dedykacje uczniom, którzy przynieÊli ze sobà jej ksià˝k´.
To wa˝ny rytua∏ spotkaƒ literackich. Niejeden uczeƒ
Bu∏haka mo˝e si´ ju˝ pochwaliç ca∏kiem bogatà kolekcjà ksià˝ek podpisanych przez autorów.
Nie mamy wàtpliwoÊci, ˝e czytanie dobrej literatury wszechstronnie rozwija dzieci – emocjonalnie,
umys∏owo i moralnie. Czytanie to – wed∏ug autorek
ksià˝ek „Wychowanie przez czytanie” i „Z dzieckiem
w Êwiat wartoÊci” Ireny Koêmiƒskiej i El˝biety Olszewskiej – najlepsza rzecz, jakà mo˝emy zrobiç dla
szcz´Êcia dziecka. Jak tego dokonaç w sposób ∏atwy,
skuteczny i przyjemny? Wierzymy, ˝e spotkania literackie, które sta∏y si´ naszà nowà tradycjà, to jeden
z istotnych sposobów na polubienie literatury i zainteresowanie naszych uczniów dobrymi ksià˝kami.
Piotr Szostak
nauczyciel j´zyka polskiego
w SSP 12 im. E. Bu∏haka
jàce stereotypy myÊlenia o osobach niepe∏nosprawnych, oraz szkolenie dla gimnazjalistów z zakresu
udzielania pierwszej pomocy.
JesteÊmy dumni z sukcesów sportowych naszych
dziewczàt: dwie szkolne tenisistki Julka CieÊluk
i Zuzia Szmyd wywalczy∏y w deblu I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym do lat 12,
a dziewcz´ta reprezentujàce nasze gimnazjum zaj´∏y I miejsce w dzielnicowych zawodach pi∏ki r´cznej.
Dbamy o edukacj´ kulturalnà uczniów – pierwszoklasiÊci wzi´li udzia∏ w lekcji muzealnej w Zamku
Królewskim, a klasa 4a zwiedzi∏a Teatr Narodowy.
Nie tylko naukà ˝yje uczeƒ ☺. Powodzeniem cieszy∏y si´ zabawy zorganizowane w bibliotece w ramach
Wieczoru zabaw z duchami oraz szkolne dyskoteki.
Wspó∏pracujàc z Radà Rodziców, prowadzimy
wspólne konkursy rozbudzajàce zdrowà rywalizacj´
wÊród uczniów Zespo∏u Szkó∏ nr 94 „Klasa na medal”
i „Najlepszy kolega /Najlepsza kole˝anka”.
Szko∏a Podstawowa nr 172 przystàpi∏a do ogólnopolskiego programu „Czytamy razem”, programu
„Szko∏a z klasà 2.0”, programu „Szko∏a przyjazna
uczniom z dysleksjà” oraz konkursu o tytu∏ Naukowej Szko∏y Ignacego.
Listopad w Zespole Szkó∏ nr 94 to czas wyt´˝onej nauki i dba∏oÊci o wszechstronny rozwój
uczniów.
Zespó∏ Szkó∏ nr 94

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

HYDRAULIK

85

◗ Âwi´ty Miko∏aj. Ju˝ dziÊ pomyÊl o wizycie
Âwi´tego Miko∏aja dla swoich pociech tel.
503 928 141.
◗ Poszukuj´ do pracy w gabinecie, kosmetyczki z umiej´tnoÊcià wykonywania zabiegów manicure, pedicure lub manicurzystki,
pedicurzystki. Tel. 698 66 89 55, e-mail:
e.tyzner@wp.pl.
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze PROMOCJA! Student. 533-404-404.
◗ Kupi´ stare prospekty samochodowe, motocyklowe oraz innà starà literatur´ motoryzacyjnà. tel. 600 817 479.
◗ MATEMATYKA, OGÓLNIAK, RÓWNIE˚ ZAKRES ROZSZERZONY. STARA MI¸OSNA. tel.
514 37 14 95.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom
z trudnoÊciami szkolnymi: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, nr tel. 604 753 455.
◗ Nauczycielka angielskiego udzieli korepetycji
z j´zyka angielskiego. Szko∏a podstawowa
i gimnazjum. Cena 40 z∏. Tel. 733-250-300.
◗ Student IV roku Politechniki Warszawskiej
oferuje korepetycje z Matematyki. Zakres:
szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum.
Przygotowania do sprawdzianów kartkówek egzaminów. Tel. 516-309-589.

GITARA – NAUKA GRY

M O N TA ˚ :

GARA˚
SPRZEDA˚ – WYNAJEM
Stara Mi∏osna, ul. Sarenki
608 415 915
biuro@inspiro.waw.pl 288

■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■

anteny TV i SAT
domofony

tel. 663-677-701

196

BIURO RACHUNKOWE
Ksi´gi Przychodów i Rozchodów
Ewidencje VAT, Rozliczenia ZUS

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

503 150 991

■

www.anteny-kamery.pl

Z¸OTA RÑCZKA
tel.

160

1 MIESIÑC GRATIS!

Tel. 503-759-762

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

214

GLAZURNIK.
PROFESJONALISTA.
Tel. 501-805-046
(22) 783-24-28

304

MALOWANIE I G¸ADZIE

Naprawa Elektroniki Pojazdowej

malowanie r´czne i agregatem,
konkurencyjne ceny, krótkie terminy,
du˝e doÊwiadczenie, nie pijàcy.

ul. Pi´kna 46, 05-462 Majdan

tel. 503-759-763

ARKADIUSZ GUTASZEWSKI

tel. 501 560 979
www.facebook.com/naprawa.elektroniki.pojazdowej

arekgu@interia.pl czynne 8.00–16.00

3
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STRYCHÓW I PIWNIC

305

13
4

503 065 403

Z¸OTA RÑCZKA
DROBNE NAPRAWY I MODERNIZACJE

• elektryka • instalacja wod-kan • meble
• zamki • audio-video • internet, komputer
Sprawnie, uprzejmie i niedrogo 663 066 572

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

www.dogadajciesie.pl
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+ MALOWANIE ÂCIAN
+ G¸ADZIE GIPSOWE
+ ELEKTRYKA

LEKTOR J¢Z. W¸OSKIEGO
I ANGIELSKIEGO

308

222

Tel. 509 123 733

8

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

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

Tel. 601 262 086.

506 173 607

SPRZÑTANIE

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

Aleksandra Szewczyk
tel. 501 536 838

◗ Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej dla
uczniów i doros∏ych, 16 lat doÊwiadczenia.
tel. 694 210 279.
◗ **J¢ZYK POLSKI, a tak˝e rosyjski, egzaminy,
sprawdziany, MATURA 2017, nadrabianie
zaleg∏oÊci w czytaniu, pisaniu, gramatyce
na ka˝dym poziomie nauczania oraz polski
dla cudzoziemców. Weso∏a Centrum, tel.
22 773 40 87.
◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e
nadrobiç zaleg∏oÊci w nauce, poszerzyç wiedz´. Klasy I–III, oraz dzieci w wieku przedszkolnym. tel. 728 814 601.
◗ Logopeda, terapeuta integracji sensorycznej
poprowadzi zaj´cia dla Twojego dziecka
– zapisy pod numerem tel. 534 173 030.
◗ Ró˝ne dziwne przedmioty ze stali, metali
kolorowych i innych materia∏ów, wykonuj´,
naprawiam – 601 21 37 38.
◗ Ch´tnie udziel´ lekcji gry na fortepianie
oraz kszta∏cenia s∏uchu. Jestem studentkà
Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka
Chopina. Swojà przygod´ z muzykà zacz´∏am 17 lat temu. Warsztat poczàtkowo
szkoli∏am w szko∏ach muzycznych I i II stopnia w Warszawie. Zapewniam indywidualne podejÊcie do ka˝dego ucznia, a tak˝e
przyjaznà atmosfer´. Mój numer telefonu to
888 870 053.

– TANIO I SOLIDNIE –

22
1

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

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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OG¸OSZENIA DROBNE
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AUTO BARTOSZ
MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
SZYBKO
WULKANIZACJA FACHOWO
SOLIDNIE TANIO
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

- SILNIKI, ROZRZÑDY, SPRZ¢G¸A
- SKRZYNIE BIEGÓW, ZAWIESZENIA
- HAMULCE, PRZEGLÑDY, OLEJE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
WSZYSTKIE MARKI
- OBSŁUGA I NAPEŁNIANIE KLIMATYZACJI

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

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
28
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www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WESO¸A

Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

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

tel. 22 870 55 55
www.gadomska.pl
ewa@gadomska.pl

TŁUMACZENIA

ZWYKŁE i PRZYSIĘGŁE
TECHNICZNE i SPECJALISTYCZNE
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński i inne

Stan deweloperski,
inwestycja zakończona,
gotowe do użytkowania.
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POD C – ODPOCZNIJ
W KARNAWALE
W HOTELU SPA!

Wi´cej informacji: tel. 601-31-48-22
e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
www.ulicamotylkowa.pl
Ciche, kameralne osiedle. Dobra lokalizacja: Warszawa-Mi´dzylesie
Nr 186 / Grudzieƒ 2016

