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poczuç prawdziwy miko∏ajkowy klimat. Za udzia∏
w konkurencjach przygotowano pamiàtkowe medale i dyplomy z nazwà wydarzenia oraz drobne
s∏odycze rozdawane wszystkim uczestnikom.
Weso∏a zabawa na lodowisku nie mog∏a odbyç
si´ bez odpowiedniej oprawy muzycznej.
W trakcie trwania imprezy „w tle” rozbrzmiewa∏y hity dopasowane do charakteru wydarzenia,
a scenografi´ uzupe∏nia∏ laser rysujàcy figury geometryczne na lodzie, reflektory LED podÊwietlajàce elementy dekoracji oraz dekoracje pneumatyczne. Nad ca∏oÊcià czuwa∏ profesjonalny konferansjer, który w rytmach dobrej muzyki
poprowadzi∏ liczne gry i konkursy o charakterze
sportowo-rekreacyjnym. Ca∏à imprez´ uatrakcyjni∏y niesamowite pokazy jazdy figurowej.
Piszàc krótko, weso∏owskie „Miko∏ajki na lodzie”
to wspania∏a okazja do rozpocz´cia przygody
z jazdà na lodzie lub podszlifowania swych umiej´tnoÊci – a wszystko to za darmo!

GODZINY OTWARCIA LODOWISKA

Coroczne miko∏ajkowe otwarcie lodowiska
ju˝ za nami. Zapraszamy na ∏y˝wy!
W niedziel´ 11 grudnia 2016 r. na lodowisku
przy ul. Armii Krajowej 72 w Weso∏ej odby∏a
si´ tradycyjna ju˝ o tej porze roku impreza
„Miko∏ajki na lodzie”.
Jednà z licznych atrakcji by∏ udzia∏ bajkowych
postaci, m.in. Miko∏aja i Ânie˝ynki. Zach´ca∏y one
uczestników do wspólnej zabawy oraz czynnego
udzia∏u w przygotowanych zabawach i konkursach.
Dla rodziców i dzieci, które nie jeêdzi∏y na ∏y˝wach,
przygotowano specjalne atrakcje – stref´ animacyjnà

z warsztatami plastycznymi, turniej gry w curling,
wielkoformatowe wydruki postaci bajkowych ze specjalnie przygotowanymi otworami na buzie do robienia weso∏ych zdj´ç oraz animatora w gigantycznych
rozmiarów pneumatycznym stroju postaci z bajki.
W trakcie zabawy mo˝na by∏o wzmocniç si´
i uzupe∏niç p∏yny w punkcie gastronomicznym.
W menu znalaz∏ si´ m.in. popcorn i goràce napoje.
Ka˝dy uczestnik imprezy otrzyma∏ dyplom
i czapk´ miko∏ajowà, dzi´ki czemu wszyscy mogli
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Serdecznie zapraszamy!
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

pod wezwaniem Êw. Brata Alberta,
po której da∏ pi´kny koncert pieÊni
patriotycznych. Równie udany wyst´p chóru mia∏ miejsce 11.11.2016
w koÊciele NajÊwi´tszego Serca
Pana Jezusa w Starej Mi∏oÊnie,
gdzie towarzyszy∏ chórowi Schola
Cantorum Maximilianum pod dyrekcjà Zbigniewa Siekierzyƒskiego
w poruszajàcym programie s∏owno-muzycznym. Zabrzmia∏y pieÊni,
które przez wieki budowa∏y polskà
to˝samoÊç narodowà (jak Bogurodzica, pieÊni powstaƒcze) i te
z ostatnich dziesi´cioleci (˚eby
Polska by∏a Polskà).
W grudniu dziewczyny szlifowa∏y
swój repertuar kol´dowy, by – jak
w poprzednich latach – zachwyciç s∏uchaczy subtelnymi wykonaniami pieÊni bo˝onarodzeniowych. Czekamy na koncerty...

Il Canto Magnificat koncertuje od 16 lat!
Nasz dziewcz´cy chór Il Canto Magnificat dzia∏a
ju˝ od 16 lat! Za∏o˝ycielkà i sta∏ym dyrygentem
chóru jest Marta Zamojska-Makowska. Akompaniuje Lucyna Apfeltowicz. Pani Marta wymaga od
dziewczyn pe∏nego zaanga˝owania i dba o najwy˝szy poziom wykonania utworów. Uczestnictwo
w chórze jest Êwietnà drogà rozwoju wokalnego
i bli˝szego obcowania z kulturà muzycznà. Przynosi chórzystkom wiele satysfakcji i zadowolenia.
– W Il Canto Êpiewam od roku. Trafi∏am do
chóru dzi´ki naborowi zorganizowanemu przez
panià Mart´ w mojej szkole. Zawsze lubi∏am
Êpiewaç, a najprzyjemniejsza jest mo˝liwoÊç
dzielenia tej pasji z innymi i doskonalenie swoich
umiej´tnoÊci. Troch´ smutne jest to, ˝e wÊród
moich kole˝anek szkolnych nie jest to popularne, a niektórzy uwa˝ajà za Êmieszne. Zach´cam
do Êpiewania w chórze, poniewa˝ jest to nowy,
ciekawy Êwiat do odkrycia – wyznaje Emilka,
jedna z m∏odszych chórzystek.

Bogaty repertuar chóru pozwala na wyst´py
w ró˝nych okolicznoÊciach. Ostatnio Il Canto
Magnificat uÊwietni∏ obchody Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci w naszej dzielnicy. 10.11.2016
zapewni∏ opraw´ muzycznà Mszy Êw. w koÊciele

Aneta K∏opocka
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Masło Extra polskie
200 g
Mlekovita

Coca Cola
puszka

Mleko Gostyń
zagęszczone
niesłodzone light
z magnezem

0,2 l
Coca Cola

500 g
SM Gostyń

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

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

Leczenie zachowawcze

w

Protetyka

w

Leczenie ortodontyczne

w

Chirurgia

w

Zabiegi estetyczne

w

Implantologia

w

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

www.klinikaelixir.pl
Jesteśmy na Facebooku – Klinika Dentystyczna Elixir
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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
Grudniowa sesja Rady
Dzielnicy odby∏a si´
15 grudnia. Pierwszym
punktem by∏a prezentacja
dzia∏ania aplikacji 19115
na tablety i smartfony. Burmistrz Edward K∏os apelowa∏ do radnych, szczególnie tych, którzy piszà interpelacje „hurtowo”, na ka˝dy, nawet najbardziej
b∏ahy temat, aby sprawy porzàdkowe, awarie
itp. zg∏aszali w∏aÊnie za poÊrednictwem tej aplikacji. Cykl napisania, z∏o˝enia, zadekretowania
i odpowiedzi na interpelacj´ powoduje, ˝e czasem dana awaria jest ju˝ dawno usuni´ta, zanim
autor dostanie odpowiedê na swojà interpelacj´.

A niektóre awarie powinny byç usuwane natychmiast, bo zagra˝ajà bezpieczeƒstwu, i w takich sytuacjach zdecydowanie lepiej korzystaç
z szybszych mo˝liwoÊci interwencji. To dotyczy
oczywiÊcie nie tylko radnych, z aplikacji mobilnej (mo˝na jà pobraç bezp∏atnie), jak i telefonu
alarmowego 19115 mo˝e korzystaç ka˝dy
mieszkaniec Warszawy.
W kolejnych punktach by∏y krótkie informacje
o pozyskiwaniu Êrodków unijnych, o przygotowaniach do zimowego wypoczynku dzieci i m∏odzie˝y oraz o pracach nad przebiegiem WOW.
W interesujàcym wielu mieszkaƒców naszej
dzielnicy temacie przebiegu WOW nadal nic nie
wiadomo. Po raz kolejny zosta∏ przesuni´ty termin wydania decyzji Êrodowiskowej.

ZTM na nowy rok
Wiele wskazuje na to, ˝e nadchodzàcy rok b´dzie prze∏omowy dla komunikacji miejskiej
w Weso∏ej. Budowa p´tli w Starej Mi∏oÊnie na pewno wp∏ynie na sposób jazdy autobusów
wewnàtrz osiedla, ale zmiany, które mogà nastàpiç, dotyczà ca∏ej dzielnicy.
W poprzednim artykule
pisa∏em o mo˝liwej trasie
autobusów 411 i 502
w osiedlu Stara Mi∏osna.
PodkreÊlam jeszcze raz, ˝e
sà to jedynie przewidywania tego, co si´ mo˝e staç.
Jednak˝e wydaje si´ to dobre dla ∏adu komunikacyjnego i ca∏kiem mo˝liwe do wprowadzenia przez
ZTM. Co si´ z tym wià˝e, przystanek Sagali nie
by∏by obs∏ugiwany przez linie 411 i 502, ale tylko przez t´ par´. Uspokajajàc mieszkaƒców, chc´
powiedzieç, ˝e linia 198 pozostaje bez zmian.
Przypominam te˝, ˝e ani 411, ani 502 nie dowozi pasa˝erów do Szko∏y Podstawowej nr 173, te
autobusy nie majà bowiem przystanku pod Lidlem w stron´ PKP Weso∏a (Sagali 01), zatem
uczniowie i pasjonaci zakupów nie odczujà tej
zmiany jako straty.
Nadal jednak brak konkretnych informacji.
Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury w dniu

12 grudnia radni rozmawiali z przedstawicielem
ZTM-u panem Adamem Muthem (Dzia∏ Organizacji Przewozów). Zapytany wprost o zmiany
komunikacyjne w Starej Mi∏oÊnie po wybudowaniu p´tli odpowiedzia∏, ˝e nie ma upowa˝nienia, aby si´ na ten temat wypowiadaç.
W mojej opinii to po prostu niepowa˝ne. ZTM
musi bowiem mieç jakieÊ konkretne plany, skoro ju˝ za 3 miesiàce ma ruszyç budowa p´tli.
Kwestia tylko tego, dlaczego nie chce si´ z Radà
Weso∏ej tymi planami podzieliç.
Wskutek wielkiego niedosytu po spotkaniu
zaproponowa∏em spotkanie radnych ze Starej
Mi∏osny, które mia∏oby na celu opracowanie
spójnej koncepcji komunikacyjnej dla naszego
osiedla. W Êwietle nadchodzàcych zmian to
ostatni moment na podj´cie zdecydowanych
kroków w rozmowach z ZTM-em. Spotkanie odb´dzie si´ 29 grudnia, czyli ju˝ po zamkni´ciu
tego numeru WS, tak wi´c wynikiem naszej
dyskusji podziel´ si´ w nast´pnym wydaniu
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”.

Nast´pnie Rada Dzielnicy przyj´∏a swój plan
pracy na rok 2017, zaÊ komisje Rady przedstawi∏y swoje plany pracy. Zosta∏a tak˝e pozytywnie
zaopiniowana uchwa∏a Rady Warszawy w sprawie uchylenia w cz´Êci uchwa∏y Rady miasta Weso∏a Nr 64/XIII/99 z dnia 28 maja 1999 r. dot.
sporzàdzenia PZP dla Starej Mi∏osnej Pó∏noc. To
sprawa porzàdkowa, zwiàzana z „czyszczeniem”
stanu prawnego procesu planowania przestrzennego, nie majàca merytorycznych konsekwencji dla naszej dzielnicy.
Kolejna sesja zosta∏a zaplanowana na 19 stycznia br. o godzinie 14.00 w sali obrad Rady Dzielnicy naszego Urz´du. Szczegó∏owy program b´dzie
dost´pny na 7 dni wczeÊniej w Internecie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

Tymczasem warto wspomnieç o dwóch „pakietach”, które pan Muth przestawi∏ na ostatnim
spotkaniu z radnymi. Pierwszy, ju˝ dobrze znany
mieszkaƒcom Starej Mi∏osny, to skasowanie linii
411 w zamian za zwi´kszenie cz´stotliwoÊci kursowania linii 502 – w godzinach szczytu co
10 min, poza szczytem do 15 min, w weekendy
co 20 min. Druga propozycja dotyczy∏a autobusów nocnych. Stara Mi∏osna w zamian za rezygnacj´ z je˝d˝àcej raz na godzin´ linii N21 mog∏aby otrzymaç kursujàcà co pó∏ godziny lini´
N25. Zmiana na pierwszy rzut oka rewelacyjna,
ale... Stara Mi∏osna zyskuje, Weso∏a centrum traci, czyli ciàg dalszy taktyki ZTM „coÊ za coÊ”.
Niesamowite, jak do perfekcji ZTM opanowa∏o sztuk´ utrudniania samorzàdom podejmowania decyzji. Z tematów dotyczàcych
g∏ównie Starej Mi∏osny nagle tworzà si´ problemy tak samo dotyczàce równie˝ Wawra (linia
147), Goc∏awia (linia 411), Weso∏ej Centrum,
Marysina i Rembertowa (linia N21). Zawsze
trzeba patrzeç szerzej i szukaç optymalnego
rozwiàzania dla wszystkich stron, czasem mam
jednak wra˝enie, ˝e ZTM celowo tworzy „pakiety”, na których jedna ze stron musi straciç.
Traciç, jak wiemy, nie warto.
Hubert Zieliƒski
radny dzielnicy Weso∏a

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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REKLAMA w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich Weso∏a”
Informacje o zasadach reklamowania pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl lub u naszego przedstawiciela
handlowego: Bo˝ena Dole˝a∏ – tel. 607-306-979, e-mail: reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Âwiàteczne smaki, dêwi´ki i warsztaty
czyli Festyn Bo˝onarodzeniowy 2016
18 grudnia parking przy Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a na jeden dzieƒ zamieni∏ si´
w bajkowà, Êwiàtecznà krain´. Choç do Bo˝ego Narodzenia by∏ jeszcze ca∏y tydzieƒ,
Êwiàtecznà radoÊç i ciep∏o mieszkaƒcy Weso∏ej poczuli ju˝ tego dnia.
Kiermasze Êwiàteczne w naszej dzielnicy sta∏y
si´ ju˝ powoli tradycjà. Wszystko zacz´∏o si´ kilka
lat temu, kiedy OÊrodek Kultury zorganizowa∏
pierwszy jarmark w Filii „Pogodna”, co okaza∏o si´
strza∏em w dziesiàtk´. Dlatego organizowaliÊmy
kolejne Êwiàteczne kiermasze cieszàce si´ du˝à

popularnoÊcià ze wzgl´du na swój wysoki poziom
i starannie wyselekcjonowanych wystawców.
Naszà inicjatyw´ podchwytywali te˝ inni, a Êwiàtecznych punktów w dzielnicy przybywa∏o.
W ubieg∏ym roku narodzi∏ si´ pomys∏ organizacji
plenerowego Festynu przy Urz´dzie Dzielnicy

Weso∏a m.st. Warszawy przez Stowarzyszenie
Sàsiedzi dla Weso∏ej. Owocem tego wydarzenia
sta∏a si´ tegoroczna wspó∏praca OÊrodka Kultury,
Urz´du Dzielnicy i Stowarzyszenia. Dzi´ki temu
Festyn zyska∏ ca∏kiem nowà rang´. Patronat honorowy nad wydarzeniem objà∏ Pan Edward
K∏os, Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Do udzia∏u w kiermaszu zaproszeni zostali
m.in. twórcy ludowi, artyÊci plastycy, ceramicy,
producenci wiejskich specja∏ów. WÊród ogromnego asortymentu r´kodzie∏a znalaz∏y si´ m.in.
tradycyjne ozdoby na choink´, stroiki czy kartki
Êwiàteczne. Namioty lÊni∏y Êwiàtecznym oÊwietleniem, a z g∏oÊników p∏yn´∏a bo˝onarodzeniowa muzyka. W trakcie trwania festynu mo˝na
by∏o pos∏uchaç starodawnych kol´d i pastora∏ek,
jak równie˝ piosenek Êwiàtecznych w nowoczesnych aran˝acjach. Nie zabrak∏o równie˝ wyst´pów dzieci i m∏odzie˝y z Weso∏ej, które na scenie
zaprezentowa∏y Êwiàteczny repertuar. Poczàwszy
od licznej grupy przedszkolaków, które zaÊpiewa∏y Êwiàteczne piosenki i przedstawi∏y scenk´
bo˝onarodzeniowà, poprzez jase∏ka w wykonaniu starszych, szkolnych dzieci, a koƒczàc na
wyst´pie gimnazjalistów i uczestników Studia
Piosenki dzia∏ajàcego w Filii ODT „Pogodna”.
Serdecznie dzi´kujemy wszystkim wyst´pujàcym
oraz Pani Katarzynie Bazior i Pani Oldze Pietrzak
z Przedszkola nr 262, Pani Danucie Czarneckiej-Jagodzie i Pani Monice Rakowieckiej ze Szko∏y
Podstawowej nr 173, Pani Gra˝ynie Tucholskiej
ze Szko∏y Podstawowej nr 171, Pani Jadwidze
Ros∏oniec z Gimnazjum nr 120 oraz Pani Katarzynie Michalskiej ze Studia Piosenki za przygotowanie dzieci i uczniów do wyst´pów. Jednak to

Wigilia pokoleƒ w Weso∏ej
Tradycyjnie, jak od wielu lat,
przed zbli˝ajàcymi si´ Âwi´tami
Bo˝ego Narodzenia w dzielnicy
Weso∏a odby∏o si´ spotkanie wigilijne dla seniorów – mieszkaƒców dzielnicy. Organizatorem
spotkania wigilijnego równie˝
tradycyjnie by∏ Polski Komitet Pomocy Spo∏ecznej prowadzony
przez Panià Helen´ Kaêmierczak.
Uczestnicy spotkania wigilijnego wspólnie podzielili si´ op∏atkiem, mieli mo˝liwoÊç spróbowaç tradycyjnych
wigilijnych potraw przygotowanych osobiÊcie
przez cz∏onkinie PKPS i wspólnie ze Studiem Wokalnym Praga Êpiewaç pi´kne polskie kol´dy.
Oprócz zaproszonych seniorów na spotkanie
wigilijne przybyli przedstawiciele Urz´du Dzielnicy Weso∏a z Burmistrzem Panem Edwardem
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

K∏osem, Zarzàd Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Weso∏ej, przedstawiciele m∏odzie˝y z Gimnazjum nr 120 oraz ksi´˝a z weso∏owskich parafii.
Piotr Zieliƒski
Naczelnik Wydzia∏u Spraw Spo∏ecznych i Lokalowych dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

nie jedyne atrakcje sceniczne, które odby∏y si´
tego dnia. ArtyÊci z zespo∏u muzycznego Dur-Moll wystàpili z koncertem bo˝onarodzeniowym „Bia∏e Âwi´ta”, a na zakoƒczenie zaprezentowa∏ si´ dzia∏ajàcy przy OÊrodku Kultury
w Dzielnicy Weso∏a teatr muzyczny Niebieskie
Migda∏y. Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏a si´
równie˝ plenerowa pracownia z warsztatami
plastycznymi i artystycznymi, gdzie mieszkaƒcy
tworzyli zabawki, ozdoby choinkowe, stroiki
oraz smako∏yki Êwiàteczne. Nasze stoisko z pierniczkami prze˝ywa∏o prawdziwe obl´˝enie. Nie
zabrak∏o oczywiÊcie Âwi´tego Miko∏aja i elfów.
Ka˝dy móg∏ z Miko∏ajem porozmawiaç i dowiedzieç si´, na czym polega jego praca.
I co wa˝ne, w jednym z namiotów sta∏a
skrzynka, do której mo˝na by∏o wrzuciç list do
Êwi´tego Miko∏aja. OczywiÊcie ca∏a korespondencja zosta∏a wys∏ana do Laponii. Dodatkowo
mo˝na by∏o skosztowaç pierogów, pierników,
barszczu, goràcych oscypków z ˝urawinà, a tak˝e specjalnoÊci z foodtrucków. Ponadto wspólne
ubieranie choinki i Êpiewanie kol´d wprowadzi∏o mieszkaƒców w Êwiàteczny nastrój. O tym, ˝e
pomys∏ organizacji Festynu Bo˝onarodzeniowego w Weso∏ej by∏ trafiony, Êwiadczy∏a du˝a liczba odbiorców.
Dzi´kujemy Urz´dowi Dzielnicy za wsparcie
techniczne i finansowe przy realizacji tego
wyjàtkowego projektu.
OK Weso∏a
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WOÂP
– Gramy dla dzieci i seniorów
Jak co roku w Gimnazjum nr 119 im.
Marsza∏ka J. Pi∏sudskiego przy ul. Klimatycznej 1 w niedziel´ 15 stycznia 2017 r. zagra Orkiestra. Zapraszamy do udzia∏u w styczniowej imprezie wszystkich, którym bliska jest
idea Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej
Pomocy. Na koncert z∏o˝à si´ wyst´py
wokalne, instrumentalne i taneczne
uczniów i zaproszonych artystów.
W programie m.in. gospel, aikido,
zumba, licytacja ofiarowanych dla
Orkiestry przedmiotów i gad˝etów,
kiermasz bi˝uterii i r´kodzie∏a. Tradycyjnie w ciàgu ca∏ego dnia b´dzie
dzia∏a∏a nasza kawiarenka, a w niej kawa, herbata i wspania∏e ciasta, przygotowane przez m∏odzie˝ i rodziców.
Gramy od 16.00 do 20.00.

Bàdêcie Paƒstwo z nami!
Sztab WOÂP przy Gimnazjum nr 119
w Warszawie-Weso∏ej
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Inwestycje 2017
Pierwotne za∏o˝enia do
bud˝etu inwestycyjnego
naszej dzielnicy narzucone
przez w∏adze Warszawy
zdecydowanie nie nastraja∏y optymizmem. By∏y na tyle odleg∏e od potrzeb naszej dzielnicy i oczekiwaƒ
radnych, ˝e po raz pierwszy,
odkàd Weso∏a sta∏a si´ dzielnicà Warszawy, przed∏o˝ony projekt bud˝etu zosta∏ zaopiniowany negatywnie. Poczàtkowo wydawa∏o si´, ˝e nikt nie przejà∏ si´ tym faktem, ale tu˝ przed Âwi´tami zabiegi
Zarzàdu naszej dzielnicy przynios∏y wreszcie skutek i bud˝et inwestycyjny na rok 2017 zosta∏ zwi´kszony o ponad 50%, czyli o kwot´ 5,14 mln z∏ na
rok 2017 i od razu o kolejne 4,18 mln na rok 2018.
Tabela 2.
Przewidziane do realizacji drogi w zadaniu
„Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła
(ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna,
Zielona i Wola Grzybowska)”
Modernizacja układu drogowego os. Plac Wojska
Polskiego – etap IX
Przebudowa ul. Sikorskiego od ul.BaÊniowej do ul.
Chodkiewicza
Przebudowa ul. ˚ółkiewskiego
Przebudowa ul. Chopina
Przebudowa ul. Kwiatowej
Przebudowa kolektora deszczowego w przesiece
leÊnej pomi´dzy ul. Długà i ul. Kiliƒskiego w celu
zwi´kszenia retencji
Budowa ul. Szerokiej
Budowa ul. Zachodniej
Budowa drogi osiedlowej wewn´trznej od ul. Uroczej
Budowa ul. Słowiczej
Budowa ul. Cieplarnianej od Kanału Wawerskiego do
ul. GoÊciniec wraz z przepustem na Kanale Wawerskim
Budowa ul. Ułaƒskiej od ul. Pogodnej do ul. Jeêdzieckiej
Budowa przepustu i ciàgu pieszego na Kanale
Wawerskim przy ul. Ptasiej
Budowa ul. Nizinnej

Zwi´kszenia na rok Tabela 1.
2017 zosta∏y przyznane
Wyszczególnienie
Plan
jako jeden pakiet pod OGÓŁEM
16 555 213
nazwà „Poprawa uk∏adu TRANSPORT I KOMUNIKACJA
7 155 636
drogowego w dzielnicy
Budowa oÊwietlenia ul. Berenta
146 667
Weso∏a” (4,64 mln z∏)
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. BaÊniowej
390 000
oraz na wyposa˝enie
Budowa ulic: Krótkiej, ˚eglarskiej
480 000
budowanego przedBudowa ul. Nowej
524 970
szkola w osiedlu Stara
Budowa przepustu i ciàgu pieszego na Kanale Wawerskim przy ul.
80 000
Jodłowej wraz z przebudowà infrastruktury technicznej
Mi∏osna (500 tys. z∏).
Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola
W bud˝ecie pojawi∏y si´
304 000
w os. Stara Miłosna
te˝ zadania wynikajàce
Budowa oÊwietlenia w ul. Kamyk i ul. Grafitowej
50 000
z realizacji bud˝etu parPrzebudowa ul. Kamyk od ul. Grafitowej do ul. Jodłowej i ul. Grafitowej
348 155
tycypacyjnego, zosta∏y
Realizacja projektu „Budowa dodatkowego miejsca parkingowego
przeniesione Êrodki na
5 000
przy SP 173 ul. Trakt Brzeski”
zadania inwestycyjne
Budowa brakujàcych punktów oÊwietlenia ulicznego w ulicach: Forsycji,
rozpocz´te, a nie do185 000
Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej
koƒczone w roku 2016
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach:
(budowa ulic Nowej,
4 641 844
Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)
Krótkiej, ˚eglarskiej,
POZOSTAŁE
9 399 577
mostka dla pieszych
Budowa zespołu budynków mieszkalnych – komunalnych – II etap
1 575 877
przy ul. Jaspisowej)
Realizacja projektu „OÊwietlenie placu zabaw na Jeêdzieckiej”
32 000
oraz Êrodki zaoszcz´Realizacja projektu „Park kultury dla młodzie˝y”
69 500
dzone na budowie
Realizacja projektu „Park dla młodzie˝y”
74 500
oÊwietlenia ulicznego.
Realizacja projektu „Młodzie˝owy park rekreacji”
100 000
Sumujàc wszystko
Budowa przedszkola z oddziałem ˝łobkowym w osiedlu Stara Miłosna
500 000
razem, otrzymujemy
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna
3 750 000
bardzo optymistycznà
Realizacja projektu „S.A.M. Sala Aktywnego MyÊlenia – czyli
98 000
kwot´ 16,5 mln z∏. To
biblioteka i czytelnia w Staszicu”
najwy˝szy bud˝et inweRealizacja projektu „Badmintonowa Maszyna Sportowa dla Zespołu
24 700
stycyjny naszej dzielnicy
Szkół nr 94, ul. Krótka 1, Warszawa Wesoła”
od kilku lat. Nawet po
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów
940 000
odj´ciu kwot przenieBudowa ˝łobka w os. Zielona
1 500 000
sionych z roku 2016
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona
735 000
oraz Êrodków celowych,
W okresie mi´dzy Âwi´tami a Nowym Rokiem,
przeznaczonych na budow´ domów komunalbazujàc na wnioskach radnych, Zarzàd przyjà∏ do
nych, i tak pozostaje ca∏kiem przyzwoita kwota
realizacji w ramach pakietu „Poprawy uk∏adu
prawie 14 mln „nowych” Êrodków, za które ca∏drogowego” na rok 2017 budow´ 12 ulic, mostkiem sporo da si´ zbudowaç. Trzeba tak˝e pami´ka dla pieszych oraz modernizacj´ kolektora
taç, ˝e to dopiero poczàtek roku, a Zarzàd Dzielnideszczowego. Cz´Êç z nich to b´dà zadania dwucy obiecuje nie spoczàç na laurach i ma nadziej´
letnie, w roku 2017 projekt i rozpocz´cie budona kolejne zwi´kszenia Êrodków na inwestycje.
wy, dokoƒczenie w roku 2018. Ich szczegó∏owy
MyÊl´, ˝e wszyscy na to liczymy, bo samych najpilwykaz w tabeli nr 2.
niejszych potrzeb nadal jest bardzo du˝o. Szczegó∏owy wykaz inwestycji prezentujemy w tabeli nr 1.
Marcin J´drzejewski

Naszej redakcyjnej kole˝ance Ani Ksi´˝opolskiej sk∏adamy
wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia z powodu Êmierci Taty.
Wiemy, ˝e w chwilach tak wielkiego bólu s∏owa nie majà
wi´kszego znaczenia, ale wiedz, ˝e jesteÊmy blisko,
by w ka˝dej chwili móc Tobie i Twojej Rodzinie s∏u˝yç
pomocà, wsparciem oraz modlitwà za dusz´ Twojego Taty.

Ani i Jankowi
serdeczne wyrazy wspó∏czucia z powodu Êmierci
Taty i Dziadka
sk∏adajà przyjaciele z Klubu Sportowego „Weso∏a”

Redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich”

Ból i samotnoÊç po Êmierci bliskiej osoby niech z∏agodzi prawda,
˝e nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich.

Drogiej Ani Ksi´˝opolskiej
wyrazy szczerego wspó∏czucia, wsparcia i otuchy
w tych najtrudniejszych chwilach po stracie

Taty
sk∏ada Katarzyna Zakrzewska z rodzinà
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Z ogromnym smutkiem przyj´liÊmy wiadomoÊç o Êmierci
TATY Anny Ksi´˝opolskiej,
naszej drogiej kole˝anki.
Przyjmij, prosz´, wyrazy wspó∏czucia
i s∏owa wsparcia w tych trudnych chwilach.
Kole˝anki i koledzy z Ko∏a PO RP Weso∏a
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Fundacja Partnerstwo dla Pracy
laureatem ogólnopolskiego konkursu
Zapewne pami´tajà Paƒstwo krótki, lecz wartoÊciowy cykl artyku∏ów, jaki ukaza∏ si´ w tym
roku na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, traktujàcy o prawie pracy? Przybli˝a∏ aspekty bycia
pracownikiem, o jakich rzadko kiedy mamy pe∏nà wiedz´, a którà mieç powinniÊmy – czy to
z racji cià˝àcych na nas obowiàzków, czy z racji
przys∏ugujàcych nam praw.
Dzia∏ania Fundacji Partnerstwo dla Pracy nie
tylko my uznajemy za szczególnie wa˝ne i wartoÊciowe. Fundacja zosta∏a laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

organizowanego od 44 lat przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Spo∏ecznej.
Celem konkursu by∏o wyró˝nienie rozwiàzaƒ
technicznych i organizacyjnych, a tak˝e opracowaƒ naukowych, których zastosowanie przyczyni∏o si´ do poprawy warunków pracy. Konkurs
promuje tak˝e projekty edukacyjne i popularyzujàce tematyk´ bezpieczeƒstwa oraz ochrony
cz∏owieka w Êrodowisku pracy.
Serdecznie gratulujemy Fundacji tego wyró˝nienia i ˝yczymy równie owocnego 2017 roku!
Hanna Kowalska

Koperta ˝ycia
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy przy∏àczy∏ si´ do akcji „Koperta
˝ycia” poprzez dystrybucj´ kopert dla seniorów.
Koperty dost´pne sà w siedzibie OÊrodka i przychodniach zdrowia, rozdawane sà podczas
wszelkich inicjatyw podejmowanych przez OÊrodek. Projekt „Koperta ˝ycia” ma na celu zapewnienie osobom starszym oraz samotnym wsparcia w sytuacji wystàpienia zagro˝enia ˝ycia
i zdrowia podczas udzielania pomocy przez ró˝nego rodzaju s∏u˝by medyczne. Koperta ˝ycia za-

k∏ada umieszczenie wszystkich wa˝nych informacji o stanie zdrowia wraz z przyjmowanymi
lekami w jednym miejscu – lodówce, tak aby interweniujàce w sytuacji zagro˝enia ˝ycia s∏u˝by

Wr´czenie dyplomu przez Panià Minister dla Pani Prezes
Fundacji (od lewej: Dyrektor Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy – Paƒstwowego Instytutu Badawczego
prof. dr hab. med. Danuta Koredecka, Prezes Fundacji
Urszula Milewska-Marzyƒska, Minister El˝bieta Rafalska)

mia∏y szybki dost´p do podstawowych informacji o seniorze. Zale˝y nam na tym, aby dotrzeç do
jak najwi´kszej liczby osób, by „Koperty ˝ycia”
sta∏y si´ dobrà praktykà w domach ludzi starszych. Powiedz swoim dziadkom, rodzicom,
krewnym i przyjacio∏om w starszym wieku
o „Kopercie ˝ycia”, zastosuj jà sam, jeÊli bierzesz
leki, masz przewlek∏e choroby, mieszkasz samotnie, jesteÊ seniorem. Dzi´ki niej w nag∏ej sytuacji
pomoc zostanie Ci udzielona szybciej, ratujàc
Twoje ˝ycie!
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Czas pe∏en spotkaƒ
PrzedÊwiàteczny czas obfituje w spotkania.
Chwile, kiedy mo˝na na moment zwolniç, problemy s∏u˝bowe i prywatne od∏o˝yç na bok
i skupiç si´ na tym, co nas ∏àczy, a nie dzieli, co
cieszy, a nie smuci. Tak te˝ by∏o w przypadku
wszystkich wigilii, które wspó∏organizowa∏ lub
w których uczestniczy∏ OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Du˝o
wzruszeƒ prze˝yliÊmy podczas wspólnie zorganizowanego ze Stowarzyszeniem Alter Ego spo-

tkania wigilijnego. Przy wspólnym stole spotka∏o si´ prawie 170 osób korzystajàcych z pomocy Stowarzyszenia
i tutejszego OÊrodka oraz osób bezdomnych. W serdecznej i pe∏nej ciep∏a
atmosferze mogliÊmy zjeÊç wigilijne
potrawy i cieszyç si´ wspólnà kol´dà.
Magiczna atmosfera towarzyszy∏a
spotkaniu wigilijnemu w Klubie Seniora „Z∏ota Jesieƒ”, dzi´ki oprawie muzycznej chóru „Malwy”, który wraz z najm∏odszymi umili∏ to spotkanie wspólnym
Êpiewaniem kol´d, kolejny raz dajàc
mo˝liwoÊç mi´dzypokoleniowej integracji. Przy sto∏ach suto zastawionych wigilijnymi specja∏ami przygotowanych przez seniorki sk∏adaliÊmy ˝yczenia wszelkiej pomyÊlnoÊci
i spe∏nienia marzeƒ.
Wigilia i Pastora∏ka w Klubie Integracyjnym PCK „Weso∏ki” by∏a kolejnym spotkaniem, podczas którego
zebrani goÊcie mogli podziwiaç zdol-

noÊci niepe∏nosprawnych mieszkaƒców naszej
dzielnicy oraz wolontariuszy. Dzi´kujemy, ˝e mogliÊmy si´ w∏àczyç do wspólnego kol´dowania.
Du˝o radoÊci wszystkim zebranym rodzicom,
goÊciom i seniorom przyniós∏ udzia∏ w jase∏kach
zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 171.
Odegrane przez dzieci misterium cudownych narodzin wprowadzi∏o nas w radosny przedÊwiàteczny nastrój i nape∏ni∏o nadziejà na lepsze
chwile w Nowym Roku, czego wszystkim z ca∏ego serca ˝yczymy.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Klub Honorowych Dawców Krwi
Legion przyznaje „Serca Legionu”
Honorowe krwiodawstwo – ju˝ same
te s∏owa brzmià dostojnie i znamionujà
donios∏oÊç czynu dobrowolnego oddania
w∏asnej krwi dla dobra innych ludzi, których nawet nie znamy. Wiedzàc, jak jest
P
to wa˝ne i ˝e naprawd´ ratuje ludzkie ˝yA
T
cie, a krwi tak cz´sto brakuje, z entuzjaR
zmem przystàpiliÊmy do wspó∏pracy
O
z Klubem HDK PCK Legion organizujàcym
N
co miesiàc pod „Klubem KoÊciuszkowca”
A
T
wojskowà akcj´ krwiodawstwa. Od tamtego dnia znajdujecie w naszym piÊmie
informacj´ o zaplanowanej na bie˝àcy miesiàc
akcji i mamy ogromnà nadziej´, ˝e zaproszenie
to nie pozostaje bez echa.
Nie sàdziliÊmy, ˝e nasz skromny wk∏ad w promowanie idei krwiodawstwa zostanie tak barN
A
S
Z

dzo doceniony! Otó˝ „WiadomoÊci Sàsiedzkie”
znalaz∏y si´ w gronie osób i instytucji, którym Legion HDK przyzna∏ odznaczenie „Serce Legionu”.
Jest nam niezmiernie mi∏o i pi´knie dzi´kujemy!
Czym jest „Serce Legionu”? To nowe odznaczenie zwiàzane z krwiodawstwem, które wr´czane jest tym, którzy oddajà krew, ale i instytucjom i przedsi´biorcom anga˝ujàcym si´
w popularyzowanie idei wolontariatu i honorowego krwiodawstwa w Polsce. W styczniu
2017 roku zostanie ono przyznane po raz
pierwszy we wszystkich pi´ciu stopniach. Na liÊcie odznaczonych znajdujà si´ m.in.: ponad
40 honorowych dawców krwi, 11 wspó∏pracujàcych urz´dów, ponad 10 mediów, w tym
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” czy „Polska Zbrojna”,
ponad 20 prywatnych przedsi´biorców.
Inauguracja odznaczenia „Serce Legionu”
odb´dzie si´ 20 stycznia 2017 roku w Centrum Konferencyjnym
Wojska Polskiego pod
honorowymi patronatami Marsza∏ka Ma-

zowsza oraz starostw powiatowych w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Ostro∏´ce.
W tym dniu odb´dzie si´ tak˝e wr´czenie pozosta∏ych odznaczeƒ zwiàzanych z krwiodawstwem, sà to: Krzy˝ Zas∏ugi, Honorowy Dawca
Krwi – Zas∏u˝ony dla Zdrowia Narodu, Odznaka
Honorowa PCK i Odznaka Zas∏u˝ony Honorowy
Dawca Krwi. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawujà, wÊród innych mediów, tak˝e
„WiadomoÊci Sàsiedzkie”. W kolejnym numerze
znajdà Paƒstwo relacj´ z gali inauguracyjnej.
Planujemy tak˝e przybli˝enie w nast´pnych numerach dzia∏alnoÊci Legionu HDK. Tymczasem ju˝
dziÊ zapraszamy na stron´ http://legionhdk.pl,
gdzie w jednym miejscu znajduje si´ wszystko na
temat krwiodawstwa i bie˝àcych dzia∏aƒ Legionu.
Hanna Kowalska
REKL AMA
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Bud˝et partycypacyjny 2018

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

Nasze pieniàdze = Nasze decyzje = BP
Od 1 grudnia 2016 r.
trwa etap zg∏aszania projektów do bud˝etu partycypacyjnego. Ka˝dy mieszkaniec Warszawy mo˝e
zg∏osiç swój projekt, a nawet kilka projektów. Mogà
byç to projekty inwestycyjne, takie jak: zainstalowanie Êwiate∏ na przejÊciu dla pieszych, budowa
placu zabaw, budowa oÊwietlenia ulicy, oznakowanie Êcie˝ki rowerowej, lub zadania tzw. „mi´kkie”, dotyczàce dzia∏aƒ ró˝nego rodzaju na rzecz
spo∏ecznoÊci lokalnej, np.: çwiczenia jogi, zaj´cia
na basenie dla seniorów, kino plenerowe, potaƒcówki i inne. Wystarczy wype∏niç formularz zg∏oszeniowy przez Internet lub w formie papierowej.
A oto kilka rad, jak wype∏niç formularz, aby nasz
projekt trafi∏ pod g∏osowanie mieszkaƒców:
1. Przede wszystkim wype∏nij wszystkie wymagane pola w formularzu zg∏oszeniowym.
2. Nadaj projektowi atrakcyjnà nazw´. Zwi´kszy
to jego szanse na etapie g∏osowania przez
mieszkaƒców.
3. OkreÊl dok∏adnie lokalizacj´ projektu. Powinien byç to teren nale˝àcy do m.st. Warszawy.
W innym przypadku musisz mieç zgod´ w∏aÊciciela. Wi´cej informacji np. o tym, do kogo nale˝y dany teren w Warszawie, mo˝na uzyskaç
na stronie www.mapa.um.warszawa.pl.
4. Oszacuj dok∏adnie nie tylko koszty realizacji
projektu, ale równie˝ koszty utrzymania twoje-

go pomys∏u w nast´pnych latach, koszty reklamy na etapie g∏osowania mieszkaƒców. Wi´cej
informacji uzyskasz na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto.
5. Przekonaj minimum 30 osób, aby popar∏y twój
pomys∏. Zbierz ich podpisy na specjalnym formularzu poparcia i do∏àcz do zg∏aszanego projektu.
6. Sprawdê, czy twój projekt spe∏nia m.in. nast´pujàce kryteria:
a) ZgodnoÊç z obowiàzujàcymi przepisami,
strategiami i programami Miasta,
b) ZgodnoÊç z przyj´tà w danej dzielnicy definicjà ogólnodost´pnoÊci,
c) Mo˝liwoÊç realizacji w jednym roku kalendarzowym.
7. Podaj w formularzu swoje dane (telefon, adres
e-mail), dzi´ki temu b´dzie si´ mo˝na z tobà
szybko skontaktowaç.
8. Nawet ju˝ po zg∏oszeniu pomys∏u masz mo˝liwoÊç jego modyfikacji. Czas na poprawki mija
23 stycznia 2017 r.

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

Etap zg∏aszania projektów do bud˝etu partycypacyjnego zakoƒczy si´ 23 stycznia 2017 r.
Przypominam: 14 stycznia 2017 roku
w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33, w godzinach 10.00–14.00 odb´dzie si´
MARATON PISANIA PROJEKTÓW z udzia∏em
pracowników urz´du. B´dzie wtedy mo˝na uzyskaç pomoc w wype∏nianiu formularza zg∏oszeniowego oraz w kwestiach merytorycznych
(oszacowania kosztów, rozwiàzaƒ technicznych).

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.

■

■

■

■

9 stycznia, godz. 16.00–18.00
– Dy˝ur ogólny dla mieszkaƒców
dzielnicy (spotkanie odb´dzie si´
w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a przy
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33, pok. –111)
11 stycznia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
(spotkanie na ul. 1 Praskiego Pu∏ku
róg al. Armii Krajowej)
18 stycznia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
(spotkanie na ul. Jana Paw∏a II 1)
25 stycznia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Zielona
(spotkanie na ul. Wspólnej róg
ul. Brata Alberta).

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

Realizacja dzia∏aƒ na rzecz ograniczenia sprzeda˝y alkoholu osobom poni˝ej
18 roku ˝ycia i nietrzeêwym przez sprzedawców napojów alkoholowych
Na terenie dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
przeprowadzono kampani´ majàcà na celu
ograniczenie sprzeda˝y alkoholu osobom nieletnim i nietrzeêwym przez sprzedawców napojów
alkoholowych. Wykonawcà by∏o Ma∏opolskie
Centrum Profilaktyki na zlecenie Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Od 20 do 27 listopada 2016 r. w 36 punktach sprzeda˝y napojów
alkoholowych pojawiali si´ „tajemniczy klienci”,
czyli osoby, które niedawno ukoƒczy∏y 18 rok
˝ycia, a ich wyglàd budzi uzasadnione wàtpliwoÊci co do ich pe∏noletnioÊci. Osoby te podejmowa∏y prób´ zakupu alkoholu. W kilkudniowym odst´pie w ka˝dym ze sklepów pojawia∏y

si´ ró˝ne m∏ode osoby i przeprowadza∏y test
rzetelnoÊci sprzedawców, którzy z uwagi na
„m∏ody wiek” osoby kupujàcej alkohol powinni
poprosiç o okazanie dokumentu potwierdzajàcego pe∏noletnioÊç osoby.
Zgodnie z umowà wykonawca przeprowadzi∏
po dwa audyty w 36 punktach sprzeda˝y i podawania napojów alkoholowych dzia∏ajàcych na
terenie dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. ¸àcznie
przeprowadzono 72 audyty. Wynik pozytywny
oznacza, ˝e sprzedawca zareagowa∏ we w∏aÊciwy
sposób i poprosi∏ o potwierdzenie pe∏noletnioÊci
lub odmówi∏ sprzeda˝y alkoholu. Wynik negatywny oznacza, ˝e sprzedawca nie próbowa∏ ustaliç
wieku osoby próbujàREKL AMA
cej zakupiç alkohol lub
by∏ gotowy sprzedaç
PRACOWNIA PROTETYCZNA
alkohol. Ostateczne
wyniki audytów kszta∏EWA WAÂ
towa∏y si´ nast´pujàco:
tel.: 22 773 29 67 22 760 86 74 605 40 38 42
■ 15 punktów uzyska∏o wynik pozytywny
w obu audytach;

•
•
PROTEZY • NAPRAWA
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■

■

■

■

5 punktów uzyska∏o wynik negatywny w obu
audytach;
16 punktów uzyska∏o wynik pozytywny tylko
w jednym audycie;
21 punktów uzyska∏o wynik pozytywny, a 15
wynik negatywny w audycie I;
25 punktów uzyska∏o wynik pozytywny, a 11
wynik negatywny w audycie II.

Zgodnie z powy˝szym 15 punktów uzyska∏o
certyfikat „Odpowiedzialnego sklepu”, natomiast
21 punktów otrzyma∏o listy interwencyjne.
Po przeprowadzonej kontroli sprzedawcy napojów alkoholowych otrzymali zaproszenie na
szkolenie prowadzone przez specjalist´ Ma∏opolskiego Centrum Profilaktyki, na którym przedstawione zosta∏y konsekwencje prawne i spo∏eczne
zwiàzane ze sprzeda˝à alkoholu nieletnim. Szkolenie odby∏o si´ 8 grudnia 2016 r.
Piotr Zieliƒski
Naczelnik Wydzia∏u Spraw Spo∏ecznych i Lokalowych dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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Program aktywnej integracji
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy – w ramach konkursowej procedury naboru
wniosków w ramach dzia∏ania 9.1 „Aktywizacja spo∏eczno-zawodowa osób
wykluczonych i przeciwdzia∏anie wykluczeniu spo∏ecznemu” RPO WM – otrzyma∏ dofinansowanie na realizacj´ projektu pn. „BUDZIK-program aktywnej
integracji” (wartoÊç projektu wynosi ponad
200 tys. z∏). Na uwag´ zas∏uguje fakt, i˝ w konkursie tym dofinansowanie otrzyma∏o tylko szeÊç
oÊrodków z ca∏ego województwa mazowieckiego.

Pozyskanie dodatkowych Êrodków finansowych
pozwoli na zwi´kszenie dzia∏aƒ skierowanych do
podopiecznych tutejszego oÊrodka i umo˝liwi
udzielenie im kompleksowego wsparcia.
G∏ównym celem projektu jest zwi´kszenie aktywnoÊci spo∏eczno-zawodowej 20 osób wykluczonych lub zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym,
w tym 3 niepe∏nosprawnych, mieszkaƒców m.st.
Warszawy, poprzez instrumenty aktywnej integracji
i Êrodowiskowà prac´ socjalnà. Wsparcie w ramach projektu zak∏ada szereg dzia∏aƒ dostosowanych do indywidualnych potrzeb ka˝dego uczestnika, poczàwszy od wsparcia psychologicznego,
treningów umiej´tnoÊci spo∏ecznych i wychowawczych, spotkaƒ z edukatorem zdrowotnym, doradz-

Weso∏owscy seniorzy bez rehabilitacji
Wiosnà 2016 r. wspó∏pracujàce ze sobà OPS
i Rada Seniorów w Weso∏ej, chcàc zorientowaç
si´ dok∏adniej w potrzebach zamieszkujàcych tu
seniorów, rozpisa∏y ankiet´ z∏o˝onà z kilkudziesi´ciu pytaƒ dotyczàcych braków ˝yciowych seniorów. RozprowadziliÊmy kilkaset egzemplarzy
ankiety, z których powróci∏o ponad 250 wype∏nionych i których analiza da∏a obraz potrzeb seniorów w naszej dzielnicy.
Okaza∏o si´, ˝e wi´kszoÊci dokucza brak rehabilitacji medycznej na miejscu i koniecznie z dobrym dojazdem. OczywiÊcie pojawi∏y si´ równie˝
i inne potrzeby, lecz ta wybija∏a si´ na pierwszy
plan. Nie trzeba dodawaç, ˝e rehabilitacja medyczna jest obecnie bardzo popularna i cz´sto zalecana przez lekarzy, w zwiàzku z czym ∏atwy dost´p do niej jest konieczny. Tymczasem najbli˝szy
nam oÊrodek tego typu znajduje si´, jak wiadomo, w Wawrze, przy ulicy Strusia, a tam zarówno dojazd autobusem, jak i dojÊcie od przystanku
autobusowego nie sà dla seniorów ∏atwe.
Jak z tego wynika, polepszenie mo˝liwoÊci dost´pu do zabiegów rehabilitacyjnych dla mieszkaƒców Weso∏ej jest niezb´dne.
Co prawda zabiegi te Êwiadczone sà w naszej
dzielnicy w kilku placówkach prywatnych, jednak˝e brak umowy z nimi ze strony NFZ powo-

Wspomnienie
W sobot´ 17 grudnia odesz∏a nasza mama
Honorata Fornalska-Wanat.
Patrzàc na twarz starszej osoby, mo˝na
ze zmarszczek odczytaç, jakie by∏o jej ˝ycie. Patrzàc na twarz naszej mamy, widzieliÊmy, ˝e najcz´Êciej si´ uÊmiecha∏a.
Trudno by by∏o nazwaç jej dzieciƒstwo
szcz´Êliwym. Zosta∏o naznaczone przez wczesnà utrat´ rodziców, do tego dochodzà zawirowania zwiàzane z II wojnà Êwiatowà i tym,
jak zmienia∏a si´ Polska tu˝ po niej. Mog∏a
skoƒczyç szko∏´ dzi´ki wsparciu rodzeƒstwa.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

twa zawodowego, a˝ po kursy zawodowe, np.
kurs drwal/pilarz, prawo jazdy kat. B i inne. Projekt przewiduje tak˝e wsparcie w postaci zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego oraz
doposa˝enia w niezb´dny sprz´t komputerowy.
Bardzo dobre zarzàdzanie, praca zespo∏owa
OPS-u przynios∏y efekty. Mimo trudnych procedur,
wymaganych doÊwiadczeƒ, wk∏adu w∏asnego czy
te˝ wymogów dotyczàcych koniecznoÊci osiàgni´cia wskaêników np. efektywnoÊci spo∏eczno-zatrudnieniowej stanowiàcych znaczne utrudnienie
w si´ganiu po unijne Êrodki – jest sukces: OÊrodek
Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a b´dzie realizowa∏ projekt „BUDZIK-program aktywnej integracji”, gratulujemy!
Maria Surawska
radna dzielnicy Weso∏a, przewodniczàca
Komisji Zdrowia i Spraw Spo∏ecznych

MSW i jego szpitala na ulicy Wo∏oskiej na Mokotowie i b´dàcego filià tego szpitala. Niestety filia
uleg∏a likwidacji, a budynek czeka na remont.
W sierpniowo-wrzeÊniowym numerze „Gazetki Sàsiedzkiej” ukaza∏ si´ artyku∏ pani El˝biety
Nowosielskiej – radnej naszej dzielnicy na temat
zwiàzanych z tym budynkiem zamierzeƒ w∏aÊcicieli. Wprawdzie z wypowiedzi Pani Dyrektor Departamentu wynika zamiar nieco innego kierunku specjalizacji oÊrodka, ale mo˝na domniemywaç, ˝e jeÊli rozmowy te b´dà kontynuowane, to
jest nadzieja, ˝e w tym pi´knym i du˝ym budynku uruchomiona zostanie równie˝ rehabilitacja.

duje, ˝e sà to zabiegi p∏atne, co z góry eliminuje
mo˝liwoÊç korzystania z nich przez znakomità
wi´kszoÊç naszych seniorów.
W tej sytuacji sensowna wydaje si´ dyskusja
na temat przeznaczenia na dop∏aty do rehabilitacji w ju˝ istniejàcych placówkach cz´Êci bud˝etu
partycypacyjnego. Dopóki nie ma innych mo˝liwoÊci w miar´ szybkiego rozwiàzania tej sprawy,
by∏oby to mo˝e niez∏e wyjÊcie u∏atwiajàce realizacj´ potrzeb sporej grupy naszych mieszkaƒców.
Rada Seniorów wst´pnie nawiàza∏a rozmowy
Izabela Ruli
z niektórymi placówkami. Wyglàda na to, ˝e
Rada Seniorów Dzielnicy Weso∏a
wspó∏praca tego rodzaju by∏aby mo˝liwa. Chcemy, aby do tego dosz∏o. Przecie˝ Weso∏a nie powinna byç, jak do tej pory,
jedynà dzielnicà nieposiadajàcà rehaPani Gra˝ynie Garwackiej
bilitacji na swoim terenie. A na razie
Kierownikowi
Zespo∏u Ochrony Ârodowiska
tak w∏aÊnie jest.
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
OczywiÊcie w przysz∏oÊci dobrze by
by∏o mieç na miejscu spo∏ecznà, ogólnie
wyrazy wspó∏czucia i s∏owa otuchy
dost´pnà placówk´ medyczno-rehabiliz powodu Êmierci Mamy
tacyjnà i do tego b´dziemy dà˝yç, ale na
sk∏adajà
razie niechby rehabilitacja by∏a dost´pna
chocia˝ w wy˝ej proponowanej wersji.
Rada, Zarzàd i pracownicy
Jeszcze dwa lata temu mo˝liwe byUrz´du Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
∏o korzystanie z tego typu oÊrodka na
ulicy Niemcewicza, nale˝àcego do

Jako matka robi∏a to, co potrafi∏a – dawa∏a: swój czas, zainteresowanie, ciep∏o.
Wspólne wyjazdy, w´drówki górskie, niedzielne Êniadania w lesie, ogniska. Pami´tam kota, którego przynios∏a w któràÊ wigili´. Umiera∏ na Êmietniku, ale
kiedy poczu∏ ciep∏o przez fartuch, zaczà∏
mruczeç, o˝y∏ i zosta∏ z nami. Kocha∏a
màdrà mi∏oÊcià, potrafi∏a tak˝e wymagaç, stawiaç granice. Jako babcia i prababcia by∏a mistrzynià w rozpieszczaniu.
Ca∏e swoje doros∏e ˝ycie zwiàza∏a
z pracà w oÊwiacie. Najpierw w domu
dziecka, póêniej jako inspektor, na koƒcu
jako nauczycielka. Jako nauczycielka da-

wa∏a swoim uczniom to, czego jej samej
tak bardzo brakowa∏o – ciep∏o, zainteresowanie, ˝yczliwoÊç. By∏a znakomità nauczycielkà, wielu jej uczniów twierdzi, ˝e
wspania∏à.
By∏a szarà bohaterkà dnia codziennego. Ca∏à siebie dawa∏a nam, ale tak˝e
dalszej rodzinie, swoim uczniom, przyjacio∏om. Zapewne to dawanie, dawanie
wszystkiego, co mia∏a cennego, sprawia∏o, ˝e mia∏a w sobie tyle ciep∏a – ciep∏a,
które póêniej dawa∏a.
B´dzie nam Ciebie brakowa∏o.
Dzieci – Gra˝yna i Wojtek
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SzabliÊci MUKS „VICTOR” coraz bli˝ej czo∏ówki Êwiatowej!!!
Zakoƒczy∏ si´ 2016 rok. Nadszed∏ czas na podsumowanie rocznego dorobku sekcji szermierczej Mi´dzyszkolnego Uczniowskiego Klubu
Sportowego „VICTOR”.
ZdobyliÊmy w zakoƒczonym w czerwcu sezonie cztery medale w Mistrzostwach Polski w ró˝nych kategoriach wiekowych, a tak˝e kilka medali w Warszawskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y.
Poprzeczka zosta∏a zawieszona wysoko. W okresie letnim nasi szabliÊci ci´˝ko pracowali na zgrupowaniach w Gi˝ycku i Cz∏uchowie, podnoszàc swojà sprawnoÊç fizycznà i umiej´tnoÊci techniczne.
Nowy sezon zaczà∏ si´ dla nas pozytywnie.
W ogólnopolskich zawodach we wrzeÊniu zobaczyliÊmy, ˝e praca wykonana w oÊrodkach szkoleniowych przynosi efekty. SzabliÊci naszego klubu
we wszystkich kategoriach wiekowych nale˝à do
czo∏ówki krajowej. Aktualnie na listach rankingowych Polskiego Zwiàzku Szermierczego widzimy na
czo∏owych lokatach nazwiska z naszego klubu.
W kategorii juniora m∏odszego do lat 17 przewodzi
na liÊcie nasz zawodnik Jakub Broniszewski, a jego klubowy kolega Piotr Szczepanik jest czwarty.
Kuba jest ju˝ pewnym kandydatem do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa
Âwiata Kadetów. Natomiast Piotr te˝ ma du˝e
szanse na znalezienie si´ w sk∏adzie reprezentacji.
Te zawody mistrzowskie odb´dà si´ na poczàtku
marca 2017 r. (Mistrzostwa Europy Kadetów) i na
poczàtku kwietnia (Mistrzostwa Âwiata Kadetów).
Miko∏aj Grzegorek to aktualny reprezentant Polski w kategorii m∏odzie˝owej do lat 23 i w kategorii seniora. Jest du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e wystàpi w reprezentacji na Mistrzostwach Europy M∏odzie˝owców w drugiej po∏owie kwietnia 2017 r.
Aktualnie jest na drugim miejscu listy klasyfikacyjnej Polskiego Zwiàzku Szermierczego m∏odzie˝owców i na czwartym miejscu w kategorii seniorów.
Mamy nadziej´, ˝e wraz z kolegami z reprezentacji
b´dà pracowali nad podniesieniem formy sportowej tak, aby mieç szanse na zakwalifikowanie si´
na Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 2020 roku.
Najwi´ksze jednak post´py wynikowe zrobi∏
w tym roku szkoleniowym nasz junior, siedemnastolatek Cezary Bia∏ecki. Przypomn´, ˝e w czerwcu tego roku na Ogólnopolskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y (do lat 17) Czarek zdoby∏ srebrny medal,

przegrywajàc zresztà o z∏oto z by∏ym swoim kolegà klubowym, a dzisiaj zawodnikiem AZS AWF
Warszawa Karolem Lademannem. Siedemnastoletni Czarek Bia∏ecki zadziwi∏ swoimi akcjami grono polskich trenerów w paêdzierniku na Pucharze
Âwiata Juniorów (do lat 19). Prowadzàc walki na
bardzo wysokim poziomie technicznym, idàc od
zwyci´stwa do zwyci´stwa, zakwalifikowa∏ si´
do pierwszej ósemki tego turnieju, pokonujàc
w walce bezpoÊredniej czo∏owego szablist´ Êwiata Amerykanina Andew Dodo.
Czarek te˝ jest pewnym kandydatem do reprezentacji na Mistrzostwa Âwiata do lat 20. Na tym
nie koniec sukcesów jesiennych Cezarego Bia∏ec-

kiego. W Soczi, w Rosji, w listopadzie
odby∏ si´ turniej Pucharu Âwiata Juniorów w konkurencji dru˝ynowej. Dru˝yna polskich juniorów, w której sk∏adzie
by∏ Czarek, po raz pierwszy od kilku lat
zaj´∏a wysokie drugie miejsce.
Wszystko to dzieje si´ dzi´ki ci´˝kiej,
pe∏nej poÊwi´cenia pracy trenerów klubowych: Krzysztofa Grzegorka, Bart∏omieja Olejnika i Adama S´czka. Do tej
pracy potrzebne sà Êrodki finansowe.
Sprz´t szermierczy, wyjazdy na zawody
i praca trenerów – to wszystko kosztuje.
Pod wzgl´dem finansowym by∏ to dla
nas trudny rok. Biuro Sportu Miasta st. Warszawy
potraktowa∏o nas bardzo niekorzystnie w tym roku. Prze˝yliÊmy dzi´ki zrozumieniu i wsparciu
g∏ównego sponsora – w∏adz dzielnicy Weso∏a
oraz pomocy Prezesa firmy Winterhalter, która te˝
nas wspomog∏a w trudnych chwilach.
Z okazji zaczynajàcego si´ 2017 roku ˝yczymy
wszystkim sympatykom szermierki i naszym sponsorom wszystkiego dobrego. Zapraszamy ch´tnych na sal´ szermierczà i zach´camy do uprawiania tej pi´knej i czystej, nie ska˝onej dopingiem
dyscypliny sportowej.
Krzysztof Grzegorek
trener koordynator MUKS VICTOR

Kolejne podium dla zawodniczki karate z Weso∏ej
W niedziel´ 18 grudnia w Ostro∏´ce odby∏ si´
Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin. W zawodach udzia∏ wzi´∏o 270 zawodników z 19 klubów, a jednym z nich by∏ UKS Karate Kyokushin
Weso∏a. WróciliÊmy z sukcesem! Nasza zawodniczka Marta Bujalska, uczennica Gimnazjum
119, w kategorii kumite semi kontakt m∏odziczek
+55 kg zaj´∏a trzecie miejsce. Gratulujemy Marcie Êwietnej formy i doskona∏ych wyników, cieszàc si´ z tych zauwa˝alnych go∏ym okiem efektów jej ci´˝kiej treningowej pracy.
Zbigniew Ostrowski
prezes klubu (ukskaratewesola.pl)
REKL AMA

www.B-DENTAL.com.pl

Specjalistyczny
Gabinet Stomatologiczny
dr n. med. Iwona Bzd´ga – lekarz stomatologii ogólnej
dr n. med. Wojciech Bzd´ga

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Zapraszamy na konsultacje ortodontyczne
w dniu 4.01.2017 i 3.02.2017
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Podsumowanie Pucharu Warszawy i Mazowsza oraz Grand Prix Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy w RJnO 2016. Zaproszenie na FalInO 2017
Tegoroczna edycja, ju˝ XV, rywalizacji w PWiM
w RJnO oraz IX Grand Prix Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy by∏a rekordowa zarówno jeÊli
chodzi o liczb´ rozegranych rund, jak i startujàcych w niej zawodników. Rund by∏o czternaÊcie,
w których zosta∏o w sumie skalsyfikowanych 267
osób. Uroczyste podsumowanie sezonu wraz
z wr´czeniem medali, dyplomów i nagród ufundowanych przez Urzàd Dzielnicy Wawer Miasta
Sto∏ecznego Warszawy i firm´ Wheeler Polska
odby∏o si´ w dniu 6 listopada w∏aÊnie w nowo
wyremontowanej i rozbudowanej siedzibie firmy
Wheeler Polska w Majdanie. Tradycyjnie podczas
podsumowania sezonu zosta∏y rozegrane zawody na dystansie scorelaufu czasowego. Zabawa
polega∏a na tym, ˝e wszyscy zawodnicy startowali razem i w okreÊlonym czasie (75 minut) musieli odnaleêç jak najwi´cej punktów kontrolnych
w terenie w dowolnej kolejnoÊci. Nikomu
z uczestników nie uda∏o si´ potwierdziç wszystkich 25 punktów kontrolnych. Najlepszym okaza∏
si´ triumfator tegorocznego cyklu w kategorii
g∏ównej m´˝czyzn Dariusz Bogumi∏.
Tradycyjnie na koniec podsumowania sezonu
zosta∏ wylosowany spoÊród uczestników tegorocznych zmagaƒ zdobywca nagrody g∏ównej
– roweru ufundowanego przez firm´ Wheeler
Polska – tu warunkiem odebrania nagrody by∏a
obecnoÊç danej osoby na Zakoƒczeniu Sezonu.
Pierwsze losowanie – i szcz´Êliwca nie ma

Triumfator kategorii M21 oraz zdobywca g∏ównej
nagrody Dariusz Bogumi∏ i wr´czajàcy dyrektor
firmy Wheeler Polska Pan Andrzej Gajewski.
Fot. Adam Szymaƒski

wÊród nas, emocje rosnà, drugi los wyjmuje
z kapelusza dyrektor firmy Wheeler Polska Pan
Andrzej Gajewski i okazuje si´, ˝e rower trafia
w r´ce najlepszego zawodnika tegorocznego cyklu Dariusza Bogumi∏a. Warto dodaç, ˝e Darek
by∏ osobà, która w tym sezonie mia∏a najwi´cej
defektów roweru podczas zawodów.
Przysz∏oroczne zmagania b´dà sk∏adaç si´
z XII rund i rozpocznà si´ tradycyjnie w po∏owie
marca – 18–19.03.2017 w Falenicy. Ju˝ teraz
serdecznie zapraszamy.

Dla wszystkich jednak mamy jeszcze jedno
zaproszenie – do udzia∏u w tradycyjnych zimowych zawodach w biegu na orientacj´ z cyklu
FalInO 2017. W styczniu rozegrane zostanà a˝
trzy rundy tego cyklu, pierwsza ju˝ 7 stycznia,
a kolejne odpowiednio 21 i 28 stycznia. Tu rywalizacja przebiega zgodnie z regulaminem ca∏ego cyklu, który mo˝na znaleêç na stronie
www.orienteering.waw.pl, tam te˝ otwarte sà
zg∏oszenia. W ubieg∏orocznym cyklu sklasyfikowanych zosta∏o a˝ 285 zawodników – czy w roku 2017 z∏amana zostanie liczba 300 uczestników? Mam nadziej´, ˝e tak. Oferta jest skierowana do wszystkich, bowiem w zawodach
startujà ma∏e dzieci, nawet 3–4-latki – ta kategoria rozgrywana jest na terenie Szko∏y Podstawowej numer 124 przy ul. Bartoszyckiej, gdzie
jest ka˝dorazowo zlokalizowane centrum zawodów. Rodzice mogà wyjÊç na zewnàtrz i obserwowaç, jak ich pociechy odnajdujà kolejne
punkty kontrolne. Dla starszych osób mamy trasy od 2,5 do 6,0 km – czyli mo˝na wybraç dla
siebie odpowiedni dystans do pokonania. No
i, co najwa˝niejsze, w centrum zawodów
w sto∏ówce czynny jest bufet ze s∏odyczami
i ciep∏ymi posi∏kami (˝urek) oraz innymi specja∏ami domowego wyrobu mieszkaƒców Falenicy
– naprawd´ jest w czym wybieraç.
Jan Cegie∏ka

VI Miko∏ajkowy Turniej Korfballu
W dniu 10.12.2016 r. odby∏ si´ VI Miko∏ajkowy Turniej Korfballu zorganizowany przez UKS
Weso∏a Szko∏a z siedzibà w Szkole Podstawowej
nr 174, Plac Wojska Polskiego 28, pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Weso∏a i Burmistrza
Miasta Sulejówek. Turniej obejmowa∏ nast´pujàce kategorie wiekowe zawodników: klasy
1–2/3/4, m∏odzik (klasy 5–6) oraz junior m∏odszy
(gimnazjum).
Zawody odbywa∏y si´ na trzech obiektach
sportowych: w hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 353 przy ul. Cieplarnianej – kategoria
m∏odzik, w sali gimnastycznej Szko∏y Podstawowej nr 174 – kategoria klas 1–2 i klas 3, na hali
sportowej w Zespole Szkó∏ nr 1 w Sulejówku
– kategoria klas 4 i junior m∏odszy. Ogó∏em wzi´∏o udzia∏ 264 zawodników.
W turnieju udzia∏ wzi´∏y dru˝yny nast´pujàcych klubów i szkó∏: LUKS Olympic S∏upia, Cirkus Konstancin, Maratoƒczyk Ko∏o, Szko∏a
z Mi´dzyborowa, UKS Józefów, UKS Weso∏a
Szko∏a, Szko∏a Podstawowa nr 1 Sulejówek.
Sportowe zmagania odby∏y si´ w weso∏ej, sportowej atmosferze z udzia∏em kolorowych miko∏ajków. Wszyscy zawodnicy otrzymali medale,
miko∏ajkowe prezenty, a wszystkie kluby pamiàtkowe statuetki udzia∏u.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Turniej zosta∏ sfinansowany ze Êrodków Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy oraz Êrodków Urz´du Miasta Sulejówek.
Zawody s´dziowali licencjonowani s´dziowie
z Polskiego Zwiàzku Korfballu, medale zawodnikom wr´czali: wiceprezes PZKorf, prezes UKS
Weso∏a Szko∏a, Burmistrz Miasta Sulejówek,
przedstawiciel Burmistrza Dzielnicy Weso∏a.
Zwyci´zcy:
Kategoria klas 1–2
I miejsce UKS Cirkus Konstancin 1
II miejsce UKS Weso∏a Szko∏a
III miejsce UKS Cirkus Konstancin 2
Kategoria klas 3
I miejsce UKS Weso∏a Szko∏a
II miejsce LUKS Olympic S∏upia
III miejsce UKS Cirkus Konstancin
Kategoria klas 4
I miejsce LUKS Olympic S∏upia 1
II miejsce Szko∏a Podstawowa nr 1 Sulejówek 1
III miejsce LUKS Olympic S∏upia 2
Kategoria m∏odzik
I miejsce UKS Maratoƒczyk Ko∏o 1
II miejsce UKS Cirkus Konstancin 1
III miejsce UKS Maratoƒczyk Ko∏o 2

Kategoria junior m∏odszy
I miejsce UKS Maratoƒczyk Ko∏o
II miejsce LUKS Olympic S∏upia
III miejsce UKS Cirkus Konstancin
Pe∏ne wyniki dost´pne na: www.wiadomosci
sasiedzkie.pl/news/129/n/10044.
Serdecznie dzi´kuj´ s´dziom, trenerom oraz
wszystkim, którzy pomogli w organizacji i przebiegu turnieju, a w szczególnoÊci Adzie, Idze
i Maçkowi Ilewiczom.
Wdzi´czna jestem i dzi´kuj´ PATRONOM turnieju za nagrody, które uÊwietni∏y dzieƒ miko∏ajkowy i podnios∏y atrakcyjnoÊç imprezy.
Jolanta Ilewicz
prezes UKS Weso∏a Szko∏a
Ada Ilewicz
sekretarz
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Dru˝ynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkó∏ w Szachach 2016
– wspania∏e sukcesy szkó∏ dzielnicy Weso∏a
W sobot´ 19 listopada 2016 r. w hali sportowej przy Gimnazjum nr 119 odby∏y si´ rozgrywki Dru˝ynowych Mistrzostw Mazowsza Szkó∏
Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Szachach Szybkich. W turnieju rywalizowa∏o oko∏o 600 szachistów z ca∏ego Mazowsza. Dzielnica Weso∏a ju˝ po raz szósty by∏a gospodarzem tak presti˝owej imprezy szachowej.
Patronat nad turniejem objà∏ Burmistrz Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy. Organizatorami rozgrywek byli Mazowiecki Zwiàzek Szachowy oraz
Uczniowski Klub Sportowy „Gambit”- Weso∏a.
Dru˝ynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkó∏ w Szachach Szybkich 2016 uroczyÊcie otworzyli: Przewodniczàcy Komisji Kultury Fizycznej i Sportu
Rady m.st. Warszawy Pawe∏ Lech, Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a Marian Mahor, Prezes
Polskiego Zwiàzku Szachowego Tomasz Delega
oraz Prezes Mazowieckiego Zwiàzku Szachowego Ryszard Królikowski,
Dzielnic´ Weso∏a reprezentowa∏o 8 dru˝yn
szkolnych. Wspania∏y sukces odnios∏a dru˝yna
z Gimnazjum nr 119 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, która grajàc w czo∏ówce, uplasowa∏a si´
na drugim miejscu, zdobywajàc srebrny medal
oraz tytu∏ Wicemistrza Mazowsza Szkó∏ Gimnazjalnych. W sk∏adzie zwyci´skiej dru˝yny zagrali:
Przemys∏aw Laszczak, Mariusz Woênica, Zuzan-

na ¸aszczuk, Zuzanna Kordula. W klasyfikacji indywidualnej na 3 szachownicy z∏oto
wywalczy∏a równie˝ Zuzanna ¸aszczuk.
Najwy˝szy wynik tu˝ za podium na 6 miejscu wÊród 94 dru˝yn szkó∏ podstawowych
osiàgn´∏a pierwsza dru˝yna SP 353 im.
Wielkich Odkrywców w sk∏adzie: Konrad
Uzi´b∏o, Zofia ¸aszczuk, Bernard Grudziƒski, Katarzyna Pastuszko. W klasyfikacji indywidualnej bardzo wysoko uplasowa∏a si´ tak˝e zawodniczka drugiej dru˝yny SP 353 Marcelina ¸aszczuk, która
zaj´∏a 4 miejsce wÊród zawodniczek. Wysoki wynik uzyska∏a tak˝e pierwsza dru˝yna Dwuj´zycznej Szko∏y Podstawowej nr 1 z Weso∏ej, która wÊród tak licznej obsady zdoby∏a 8 miejsce,
w jej sk∏adzie zagrali: Marek Kycia, Micha∏ Krasowski, Nataniel Krasowski, Wiktoria Krasowska, oraz druga dru˝yna tej szko∏y, która zaj´∏a 14
miejsce. Dru˝yna II wystàpi∏a w sk∏adzie Patryk
Buliƒski, Franciszek Kycia, Antoni Getka, Natalia Skriabin. Równie˝ wysoko, na 15 miejscu uplasowa∏a si´ pierwsza dru˝yna Szko∏y Podstawowej
nr 173 im. Górników Polskich, w której sk∏adzie zagrali: Jakub Zimnicki, Grzegorz Kordula, Rados∏aw Bia∏czak, Amelia Jaworek.
Wszystkim dru˝ynom gratulujemy osiàgni´tych wyników oraz wspania∏ej rywalizacji.

W imieniu organizatorów turnieju dzi´kujemy
sponsorom, którzy wsparli tak wspania∏e przedsi´wzi´cie w naszej dzielnicy: Firmie Cukiernie-Piekarnie „Putka”, K&M Delikatesy oraz sklepowi „Groszek” przy ulicy Jana Paw∏a II.
Szczegó∏owe wyniki turnieju znajdujà si´ na
www.chessarbiter.com. Transmisj´ z turnieju
mo˝na obejrzeç na TVP 3 Warszawa, która obj´∏a patronat medialny nad turniejem, pod linkiem
https://warszawa.tvp.pl/27822595/19112016.
Projekt wspó∏finansowany przez Dzielnic´
Weso∏a m.st. Warszawy.
Do zobaczenia za rok.
Teresa Osypiuk

Fina∏owy Turniej Szachowy Grand Prix SP 353 2016
26 listopada w Szkole Podstawowej nr 353
zosta∏ rozegrany fina∏owy Turniej Szachowy
Grand Prix SP 353. Edycja Grand Prix sk∏ada∏a
si´ z 5 turniejów. Zawodnicy grali w dwóch grupach wiekowych. W turnieju g∏ównym A gra∏y
dzieci i m∏odzie˝ do 19 lat. W turnieju B – dzieci z rocznika 2008 i m∏odsze. Cykl turniejów zorganizowa∏ Uczniowski Klub Sportowy „Gambit”Weso∏a oraz Szko∏a Podstawowa nr 353 im.
Wielkich Odkrywców.
Rozgrywki by∏y niesamowicie emocjonujàce,
a poziom gry zawodników coraz wy˝szy. S´dzià
turnieju by∏a arcymistrzyni Agnieszka Brustman,
która og∏osi∏a najlepsze wyniki w poszczególnych kategoriach.
WÊród zawodników dzieci i m∏odzie˝y do
lat 19 najlepszymi w Grand Prix okazali si´:
■ I miejsce – Marcin Wasylewski, UKS „Gambit”Weso∏a
■ II miejsce – Piotr Budny, KSz Polonia Warszawa

III miejsce – Bernard Grudziƒski, UKS „Gambit”- Weso∏a
■ IV miejsce – Rados∏aw Bia∏czak, UKS „Gambit”- Weso∏a
■ V miejsce – Sandra Paduch, SP Glinianka.
Puchar dla najlepszego zawodnika UKS „Gambit”- Weso∏a trafi∏ do Marcina Wasylewskiego,
który w klasyfikacji ca∏ej edycji Grand Prix SP 353
uplasowa∏ si´ na I miejscu.
■

Najwy˝sze wyniki w ca∏ej edycji Grand Prix
SP 353 (rocznik 2008 i m∏odsi) osiàgn´li:
■ I miejsce – Marcelina ¸aszczuk, UKS „Gambit”Weso∏a
■ II miejsce – Filip Klim, KSz Polonia Warszawa
■ III miejsce – Jagoda Dzierzgowska, KSz Polonia Warszawa.
W turnieju dodatkowym z mo˝liwoÊcià zdobycia kategorii szachowych trzech zawodników
uzyska∏o norm´ na IV kategori´ oraz czterech zawodników uzyska∏o V kategori´ szachowà.
Finalistom puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe mia∏a przyjemnoÊç wr´czaç Dyrektor Szko∏y Podstawowej nr 353 im. Wielkich Odkrywców
Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz. Szczegó∏owe
wyniki mo˝na znaleêç na www.chessarbiter.com.
Gratulujemy!!!
Projekt wspó∏finansowany przez Dzielnic´
Weso∏a m.st. Warszawy.
Teresa Osypiuk

REKL AMA
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Chcesz kupiç biegówki? Wybierz Êwiadomie
Narty:
Wyró˝niamy kilka rodzajów nart (od najl˝ejszych): narty biegowe wyczynowe; narty biegowe sportowe; rekreacyjne, poÊrednie mi´dzy
nartami wyczynowymi a turystycznymi; narty
Êladowe, czyli turystyczne; narty Êladowe
o wzmocnionej konstrukcji, przewa˝nie kraw´dziowane (backcountry); narty skiturowe.
Wa˝nym elementem uprawiania narciarstwa
klasycznego jest dobranie odpowiedniego sprz´tu.
Zwykle zakup nart, wiàzaƒ, butów i kijów to inwestycja na kilka sezonów, wi´c decyzja powinna byç
dobrze przemyÊlana, a najlepiej, jak w tym doborze pomo˝e nam fachowiec. Kim jest taka osoba?
Cz∏owiek znajàcy si´ na doborze sprz´tu to przede
wszystkim osoba, która sama biega, ma wiedz´
dotyczàcà ró˝nego rodzaju sprz´tu oraz wie, na
czym polega przygotowanie nart do biegania
(wiedza o smarowaniu na „jazd´” i „odbicie”).
Przy dobieraniu sprz´tu nale˝y przede wszystkim wziàç pod uwag´ takie dane jak:
❆ Styl poruszania si´ (klasyk/∏y˝wa)
❆ Rodzaj narty (z ∏uskà/smarowana na odbicie)
❆ Miejsce biegania (przygotowana trasa)
❆ Parametry antropometryczne narciarza: wysokoÊç i masa cia∏a
❆ Warunki fizyczne narciarza (sprawnoÊç, wytrzyma∏oÊç)
❆ Zaci´cie sportowe.

Kàcik bibliofila
Herbatka o piàtej!
Bill Bryson
Bill Bryson jest znakomitym i uznanym
amerykaƒskim
pisarzem, autorem ksià˝ek
popularnonaukowych
i podró˝niczych. Wyró˝niony presti˝owà Nagrodà Kartezjusza
w dziedzinie popularyzacji nauki i szerzenia wiedzy o przyrodzie, sta∏ si´ tym samym
pierwszym nie-Brytyjczykiem, który dostàpi∏ tego zaszczytu. „Herbatka o piàtej!” to

Buty:
wyczynowe, sportowe (lekko ocieplane), rekreacyjne (ocieplane), backcountry (ocieplane), skiturowe (ocieplane).
Wiàzania narciarskie:
NNN w tym prolink; SNS; backcountry; skiturowe.
Kije
Podzia∏ ze wzgl´du na materia∏: karbonowe,
w∏ókno szklane, aluminiowe.
Podzia∏ ze wzgl´du na uchwyt ràczki: r´kawiczka
przyczepiona na sta∏e, r´kawiczka odpinana na
klik, profilowany pasek, pasek.
Ostatnià sk∏adowà kija jest talerzyk. Przy poruszaniu si´ po przygotowanych trasach biegowych wystarczy nam ma∏y talerzyk, ale wypuszczajàc si´ na nieznane i nieprzetarte Êcie˝ki, powinniÊmy u˝ywaç talerzyka o du˝ej Êrednicy.
Istnieje pewien prosty nieperfekcyjny sposób
doboru kijów i nart. Korzystajàc z poni˝szych wzozapis wra˝eƒ z ma∏ej wyspy i jednoczeÊnie
uk∏on w stron´ jej mieszkaƒców, czyli Brytyjczyków. Autor posiada zdolnoÊç do przyciàgania rzeczy Êmiesznych i niedorzecznych, co oznacza, i˝ jego opowieÊci sà zaskakujàce, cz´sto dziwne, ale najcz´Êciej po
prostu zabawne. Ksià˝k´ mo˝na potraktowaç jako swoisty przewodnik, w którym
wiele cennych informacji podanych jest
w sposób na pewno nieszablonowy.
Goràco polecam!

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1.
2.
3.
4.

Piotr C. – Brud
Puzyƒska K. – Dom czwarty
Bardugo L. – Szóstka wron
Fràczyk I. – Ofiara

Koncert „Kol´dy i piosenki Êwiàteczne”
W drugi dzieƒ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
w koÊciele Êw. Brata Alberta w Weso∏ej rozbrzmia∏y przepi´kne kol´dy i piosenki Êwiàteczne. Mieszkaƒcy dzielnicy mieli niezwyk∏à okazj´, aby wys∏uchaç znakomitego
koncertu w wykonaniu Krystyny Proƒko pt.
„Kol´dy i piosenki Êwiàteczne”, zorganizowanego przez Rad´ i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, Proboszcza Parafii Êw.
Brata Alberta ks. Józefa Skarpetowskiego
oraz OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

rów, mo˝na samemu spróbowaç okreÊliç, jakiej
d∏ugoÊci powinniÊmy mieç sprz´t.
❆ D∏ugoÊç nart do stylu klasycznego = wysokoÊç cia∏a biegacza + 25 ± 5 cm
❆ D∏ugoÊç kijów do stylu klasycznego = wysokoÊç cia∏a biegacza – 30 ± 2 cm
❆ D∏ugoÊç nart do stylu ∏y˝wowego = wysokoÊç
cia∏a biegacza + 15 ± 5 cm
❆ D∏ugoÊç kijów do stylu ∏y˝wowego = wysokoÊç cia∏a biegacza – 20 ± 2 cm
Nale˝y pami´taç te˝ o tym, ˝e ka˝da narta ma
swojà twardoÊç. Dobór elastycznoÊci nart jest
bardzo wa˝ny i w du˝ej mierze zale˝y od Êniegu,
na jakim b´dziemy biegaç.
Jak widaç, dylematów jest sporo. Ale
z nartami jest jak z innym sportowym sprz´tem. Jak nie spróbujesz, to si´ nie dowiesz.
W zwiàzku z tym zapraszamy do naszej wypo˝yczalni, w której znajdziecie prawie ca∏à
gam´ wy˝ej wymienionego sprz´tu. Po konsultacji i wypróbowaniu nart na Êniegu mo˝na Êmia∏o podjàç Êwiadomà decyzj´ o zakupie swoich w∏asnych biegówek.
Zaglàdaj na nasz profil
facebook.com/tnbiegowkiwesola/.
Do zobaczenia na trasach
TN Biegówki Weso∏a
5. Glattauer D. – Podarunek

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Gifford C. – Ale kosmos! Wszystko
o planetach, gwiazdach i rakietach
2. Drabik W. – LeoÊ stra˝ak
3. Klassen J. – O! Kapelusz!

Literatura popularnonaukowa:
1. Bryson B. – Herbatka o piàtej!
2. Hadjadj F. – Rodzina czyli
transcendencja w majtkach
3. Nela Ma∏a Reporterka – Nela na kole
podbiegunowym
4. Szab∏owski W. – Sprawiedliwi zdrajcy:
sàsiedzi z Wo∏ynia
Iza Zych
Artystce akompaniowa∏ Wojciech Gogolewski. W koncercie udzia∏ wzi´∏o wielu
mieszkaƒców Weso∏ej. WÊród przyby∏ych
goÊci znaleêli si´ m.in.: Pan Marian Mahor,
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy, oraz Pan Leszek Winiarski,
Radny Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy,
Przewodniczàcy Komisji OÊwiaty, Kultury
i Sportu. Wydarzenie to by∏o dla wszystkich
uczestników mi∏ym zakoƒczeniem niezwykle ciep∏ego i radosnego czasu, jakim sà
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia.
OK Weso∏a
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BaÊniowo, karnawa∏owo i muzycznie
Zaczà∏ si´ nowy rok,
skoƒczy∏ stary, ale to co
dobre
trwa
dalej!
W styczniu kontynuujemy
„Spotkania z muzykà”.
W tym miesiàcu zapraszamy dzieci w wieku
przedszkolnym na koncert Filharmonii Narodowej pt. „Smako∏yki na cztery smyki”. Zosta∏o
przygotowanych wiele smyczkowych smako∏yków. Znajdujà si´ wÊród nich utwory napisane na
dwa, trzy lub cztery instrumenty kwartetowej
rodziny, kompozycje taneczne, ilustracyjne i muzyczne zabawy. Nie zabraknie te˝ filmowych przebojów, które poprowadzà dzieci w Êwiat baÊni,
fantazji i uÊmiechu. Grupy zorganizowane obowiàzujà zapisy, ale goràco zapraszamy te˝ mamy
z dzieçmi 13 stycznia o godz. 10.50 do Filii „Pogodna” przy ul. Jana Paw∏a II 25, a o godz. 11.50
do OÊrodka Kultury przy ul. Starzyƒskiego 21.

Mi∏oÊników podró˝y chcemy zaprosiç na wypraw´ do Rumunii. 21 stycznia o godz. 17.00
w OÊrodku Kultury odb´dzie si´ spotkanie z Andrzejem Pas∏awskim, który przedstawi slajdy
i opowie, z czym kojarzy si´ Rumunia. Poznamy kultur´, obyczaje oraz zajrzymy do kilku miast i zamków. A to wszystko przy sporej dawce humoru.

W ostatnià niedziel´ stycznia zapraszamy na
koncert jazzowy w wykonaniu zespo∏u The
New Warsaw Trio. W Êwiat muzyki jazzowej
w dniu 29 stycznia o godz. 17.00 wprowadzi nas
trzech utalentowanych instrumentalistów – Konrad
Kubicki, Przemys∏aw Ska∏uba oraz Rafa∏ Grzàka.

Styczeƒ w filii „Pogodna”
W tym miesiàcu odb´dzie si´ Jubileusz pracowni Rysunku i Malarstwa dzia∏ajàcej w filii
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ODT „Pogodna” pod kierunkiem El˝biety Lipiec. Sekcja powsta∏a jako jedna z pierwszych
w filii. Talenty m∏odych artystów zosta∏y powierzone w opiek´ znakomitej instruktorce, Pani El˝biecie Lipiec. Bardzo szybko uczniowie pokazali
swoje zdolnoÊci, bo ju˝ w kwietniu 2008 r. mogli
si´ pochwaliç swojà pierwszà wystawà. Wyobraênia i pasja tworzenia powodowa∏y, ˝e z miesiàca
na miesiàc i z roku na rok prace stawa∏y si´ coraz
pi´kniejsze, a artyÊci dojrzalsi. Pracownia t´tni∏a
˝yciem i radoÊcià tworzenia, nasi uczniowie wielokrotnie zostawali laureatami w konkursach lokalnych i ogólnopolskich. JesteÊmy pewni, ˝e kiedyÊ zobaczymy ich prace w znanych galeriach.
Dzi´kujemy Pani Instruktor El˝biecie Lipiec za
wielkie zaanga˝owanie w prac´ sekcji, a uczestnikom za twórczy czas sp´dzony razem. Zapraszamy wszystkich, którzy chcà z nami Êwi´towaç Jubileusz X-lecia, na wernisa˝ wystawy, który odb´dzie si´ w dniu 19 stycznia o godz. 19.00 w filii
„Pogodna”. GoÊcinny udzia∏ w wystawie wezmà prace uczestników sekcji Rysunku i Malarstwa z OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a.
W trzecià niedziel´ stycznia o godz. 17.00 b´dzie mia∏ miejsce pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y Jakuba Czajkowskiego pt.: „Kirgistan – konno i pieszo przez niebiaƒskie góry”. Podró˝nik
opowie, dlaczego ten Êrodkowoazjatycki kraj staje
si´ coraz popularniejszym kierunkiem podró˝niczym. Podczas prelekcji ruszymy pieszo, a potem
konno w Niebiaƒskie Góry, czyli Tien-szan.
Dla dzieci w wieku 5–8 lat przygotowaliÊmy
Bal Karnawa∏owy „Na leÊnej polanie”. Wspania∏à zabaw´ z konkursami oraz weso∏à muzykà porywajàcà do taƒca poprowadzà dwa zabawne Skrzaty. Przyjecha∏y one do miasta, ˝eby tutaj
sp´dziç zim´ i zaprosiç wszystkie dzieci do lasu, jak tylko zrobi si´ cieplej.
Skrzaty bawià si´ z dzieçmi w ró˝ne leÊne zabawy, szukajà krasnoludków,
smerfów, bo w lesie przecie˝ mieszkajà nie tylko Skrzaty. Muzyka, konkursy i zabawy
sprawià, ˝e dzieci b´dà d∏ugo pami´ta∏y ten bal!
Na zabaw´ zapraszamy 21 stycznia o godz.
16.00. Bezp∏atne wejÊciówki b´dà do odbioru od
16 stycznia. Liczba miejsc ograniczona.
Dzieƒ póêniej o godz.
17.00 zapraszamy na
koncert karnawa∏owy
w wykonaniu artystów Teatru Sabat:
Mariusza Paw∏a JaÊki i Marty Wilk pt.:
„Od Opola a˝ po
Broadway”. Us∏yszymy wielkie przeboje prezentowane na
Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu wykonywane m.in. przez: Krzysztofa Krawczyka, Czer-

wone Gitary, Ann´ Jantar. Nie zabraknie repertuaru mi´dzynarodowych artystów, jak: Karel Gott,
Whitney Houston, Elton John. Fina∏ koncertu
wieƒczà utwory ze Êwiatowej s∏awy musicali, jak
m.in.: „My Fair Lady”, „Romeo&Julia”, oraz z repertuaru niezapomnianych gwiazd Broadwayu,
jak Frank Sinatra czy Dean Martin.
28 stycznia o godz. 18.00 na „Pogodnej” czeka
nas jeszcze jeden jubileuszowy wernisa˝, tym razem wystawy pracy sekcji ceramiki dzia∏ajàcej
w OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a oraz w filii
ODT „Pogodna” pod kierunkiem Doroty ¸asisz. Tytu∏ wystawy to „Ceramika – X lat w OÊrodku
Kultury”. Ju˝ w pierwszym roku dzia∏alnoÊci sekcja ceramiki sta∏a si´ jednà ze sztandarowych
w OÊrodku Kultury oraz jego filii. Niewàtpliwie
z∏o˝y∏y si´ na to dwa najwa˝niejsze czynniki
– znakomita instruktor, pani Dorota ¸asisz, oraz
wspaniali, utalentowani uczestnicy. RadoÊç z procesu tworzenia i wspólnie sp´dzonego czasu, rozmowy, Êmiech sà bezcenne dla uczestników i charakterystyczne dla zaj´ç ceramicznych w naszym
OÊrodku Kultury. W∏aÊnie w takim klimacie powstawa∏y prace zdobywajàce podium w ogólnopolskich konkursach oraz reprezentujàce sekcj´
ceramiki na wernisa˝ach i wystawach. Âciana
z ceramicznymi „Rybkami”, które bra∏y udzia∏
w 10. Warszawskich Spotkaniach Ceramicznych,
obecnie zachwyca wszystkich goÊci filii „Pogodna”. Dzi´kujemy Pani Dorocie ¸asisz i wszystkim
m∏odym artystom za niezapomniane chwile i pi´knà twórczoÊç. Zapraszamy naszych ceramicznych
absolwentów do wspólnego Êwi´towania!

W ostatnià niedziel´ stycznia o godz. 16.00 na
scenie „Pogodnej” odb´dzie si´ przedstawienie dla
dzieci pt.: „Zakochani w g´si” w wykonaniu Mirona Jagniewskiego, Micha∏a ˚eruchy, Agaty Stawarz, Przemys∏awa Kaczyƒskiego. Poznamy histori´ lisa, wilka i s´pa, którzy zakochali si´ w niewinnej g´si. Kto zostanie szcz´Êliwym wybraƒcem?
W rozstrzygni´ciu konfliktu pomaga pomys∏owa
sowa. Historia koƒczy si´ szcz´Êliwie i uwieƒczona
jest mora∏em. Bezp∏atne wejÊciówki do odbioru od
23 stycznia. Liczba miejsc ograniczona.
Szczegó∏ów oraz plakatów informujàcych
o wydarzeniach organizowanych przez OÊrodek szukajcie równie˝ na fanpage’u w portalu
Facebook:

www.facebook.com/okwesola
www.facebook.com/pogodnafilia
OK Weso∏a
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****
brukowanà drogà idàc pali∏am papierosa
nagle oczy moje ujrza∏y bardzo m∏odà
szpetnà i oty∏à kobiet´ o kasztanowych w∏osach
[...]
sz∏a z nieskrywanym wysi∏kiem ∏apczywie
po∏ykajàc powietrze i wydychajàc niczym stary przepalony smok
[...]
czy to nie jest ta dziewczyna która kilka lat temu zabra∏a mi przyjaciela? PomyÊla∏am
lecz czy naprawd´ zabra∏a? Wiecie...
on lubi∏ moje nagie cia∏o i raczej lubi∏ gdy malowa∏am usta na czerwono
lubi∏ te˝ gdy czasami stroi∏am si´ dla niego zak∏adajàc bia∏e odÊwi´tne sukienki
bo wyglàda∏am wtedy jak niewiniàtko [...]
[...] zarzuca∏ mi, ˝e traktuj´ ludzi podobnie do papierosów
wyjmuj´ co jakiÊ czas jednego z paczki wypalam rozkoszujàc si´ jego smakiem
a póêniej wypalonego do granic mo˝liwoÊci odrywam od swoich ust i wyrzucam
si´gajàc póêniej po nast´pnego i nast´pnego...
uzna∏ ˝e to chore a ja uzna∏am ˝e ma∏o mnie obchodzà jego diagnozy póki nie ma dyplomu
nie mog∏o to wyglàdaç inaczej a ja w tak pi´kny wiosenny dzieƒ nie potrafi´ si´ choçby
krzywo ni lekko nie uÊmiechnàç
czego to ludzie nie zrobià dla poczucia bezpieczeƒstwa i jakiejkolwiek stabilnoÊci
nóg pod gruntem. Ile nie zrobià aby byç w obj´ciach w chwilach s∏aboÊci
wiem nie jestem skarbie takim cz∏owiekiem w sumie to niewiele si´ pomyli∏eÊ
[...]

PrzeczytaliÊcie obok fragment debiutu
ksià˝kowego Kochaliny Mi∏osnej
– poetki, pisarki i studentki dziennikarstwa, która jest mieszkankà Weso∏ej. Kto kryje si´ pod tak nasàczonym
mi∏oÊcià pseudonimem? Kochalina
Mi∏osna to Karolina Micha∏owska,
mi∏oÊniczka muzyki rockowej (zw∏aszcza gotyku i punka), poezji, zwierzàt,
˝ywo zainteresowana politykà, seksuologià i feminizmem.
W∏aÊnie te dwa ostatnie zagadnienia
najmocniej przebijajà ze stron jej
debiutanckiej ksià˝ki pt.: „Kochanka
w toalecie”. To zbiór wierszy, opowiadaƒ i zapisków w formie felietonu.
Autorka zg∏´bia tam mroczne strony
relacji damsko-m´skich pod fikcyjnà
postacià Kochaliny Mi∏osnej – kontrowersyjnej m∏odej kobiety. Chwilami
delikatnie, lecz cz´Êciej dosadnie pisze
o tym, co pojawia si´ na styku Êwiata
kobiet i m´˝czyzn w punktach raczej
trudnych, bàdê przemilczanych, takich
jak: wojna p∏ci, toksyczne relacje, przemoc seksualna, seksizm, poligamia.
Karolina Micha∏owska wczeÊniej publikowa∏a swoje wiersze
w czasopismach poetyckich oraz na portalach internetowych.
Na Facebooku znajdziemy jej fanpage „Kochalina Mi∏osna”, na
którym publikuje na bie˝àco swoje utwory, a od niedawna w ksi´garniach twórczoÊç Karoliny Micha∏owskiej wydanà drukiem.

*****
M. F.
REKL AMA

Warszawa-Weso∏a
ul. JEèDZIECKA 21F, lok. 13
22 401 05 00 (w godz. 1000–1800)
kom. 602 67 89 51 lub 509 980 390
e-mail: przedszkolekubus@op.pl

tel. sekretariat

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.

UWAGA!!! OD STYCZNIA 2017 ZNI˚KA ZA ˚¸OBEK!!!
˚¸OBEK REALIZUJE PROGRAM „MALUCH”

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
Biblioteka otwarta w soboty
Informujemy, ˝e od 14 stycznia 2017 r.
w ka˝dà sobot´ w godz. 10–15 b´dzie czynna
Biblioteka G∏ówna przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31.

Spotkanie varsavianistyczne
Za nami kolejne i ostatnie w tym roku spotkanie varsavianistyczne w ramach cyklu „Warszawa te˝ jest seniorkà 2016”. W grudniowy
wieczór (8.12.2016) Pawe∏ ¸oÊ ze Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Z∏ota Kaczka
zaprosi∏ nas na wirtualny spacer po Wawrze

˝ycia pomagali ˚ydom. Zwiedzanie Wawra zakoƒczyliÊmy na po∏udniowo-wschodnim kraƒcu dzielnicy – na Górze Lotnika, gdzie w sierpniu 1944 r. rozbi∏ si´ ostrzelany przez Niemców
samolot „Liberator” niosàcy pomoc powstaƒcom warszawskim.
W zbiorach naszej Biblioteki mamy ksià˝k´
„150 lat Gminy Wawer. Vademecum krajoznawcze Wawra i okolic” (aut.: Adam Cieçwierz, Iwona Derlatka, Dorota M. Kozielska,
Krzysztof Oktabiƒski) wydanà przez wawerskà
Bibliotek´ Publicznà we wspó∏pracy z Urz´dem
Dzielnicy Wawer. Jest to bardzo ciekawe kompendium wiedzy o Wawrze ilustrowane unikalnymi zdj´ciami.
Zach´camy do lektury, a potem do wycieczki
– najlepiej rowerowej – wawerskimi szlakami!

Spotkanie autorskie
z Markiem ¸asiszem

– warto tutaj zauwa˝yç, ˝e jest to najwi´ksza
pod wzgl´dem powierzchni sto∏eczna dzielnica. Pow´drowaliÊmy z pó∏nocy na po∏udnie
dzielnicy: widzieliÊmy koÊcio∏y wawerskie, unikalne budynki, pomniki czy tablice pamiàtkowe poÊwi´cone zwiàzanym z Wawrem znanym
osobom – m.in. Januszowi Korczakowi, Konstantemu Ga∏czyƒskiemu, ks. Janowi Twardowskiemu. OdwiedziliÊmy cmentarze ofiar wojen,
dowiedzieliÊmy si´ o tym, ˝e jak w wielu miejscach w Polsce, tak i w Wawrze byli ludzie,
którzy w czasie ostatniej wojny z nara˝eniem

We wtorek 29 listopada odby∏o si´ w naszej
Bibliotece spotkanie autorskie z Markiem ¸asiszem. Mo˝na powiedzieç, ˝e by∏o to spotkanie
niezwyk∏e. Po pierwsze goÊciliÊmy autora, który jest debiutantem powieÊciowym, po drugie
rozmow´ z autorem przeprowadzi∏a nasza czytelniczka Aleksandra Paszkowska, która równie˝ debiutowa∏a u nas tej roli, a po trzecie Marek ¸asisz to „nasz cz∏owiek”, czyli mieszkaniec
Weso∏ej. Cieszymy si´, ˝e kolejny „weso∏owski”
talent móg∏ zaistnieç, tym bardziej jest nam mi∏o, ˝e autor by∏ naszym goÊciem. Ksià˝ka „Dom
wilka” autorstwa Marka ¸asisza to powieÊç
w stylu fantastyki miejskiej. Opowiada histori´
12-letniego Artura, który znalaz∏ si´ w bardzo
trudnej sytuacji ˝yciowej. Artur ma bardzo trudne relacje z ojcem, a matka jest nieobecna.

REKL AMA

Ch∏opiec odbywa niezwyk∏à podró˝, trafia do
Êwiata równoleg∏ego. Podró˝ jest pe∏na zaskakujàcych sytuacji, w jej trakcie Artur spotyka
wielu bohaterów. Czy ch∏opiec odnajdzie swoje
miejsce na Ziemi, czy jego ˝ycie zmieni si´, a historia znajdzie szcz´Êliwe zakoƒczenie? Tego

niestety nie mo˝emy Paƒstwu zdradziç. Wed∏ug
s∏ów autora ksià˝ka mo˝e byç czytana zarówno
przez m∏odzie˝, jak i doros∏ego czytelnika. Zach´camy wi´c do lektury. „Dom wilka” jest dost´pny w naszej Bibliotece.
Warto wspomnieç, ˝e Marek ¸asisz jest
z wykszta∏cenia archeologiem i kulturoznawcà.
Pasjonuje go kultura mieszkaƒców Ameryki Po∏udniowej, która stanowi∏a cel jego licznych
podró˝y. Pan Marek wyg∏asza wyk∏ady propagujàce wiedz´ o zapomnianych kulturach tego
regionu. Obserwacje, prze˝ycia, bliski kontakt
z naturà i zwierz´tami stanowi∏y inspiracj´ do
napisania ksià˝ki. Jednak jest to wymyÊlona
przez autora historia, nienoszàca znamion autobiografii.
Jeszcze raz dzi´kujemy Aleksandrze Paszkowskiej za przeprowadzenie rozmowy z naszym goÊciem, a panu Markowi ˝yczymy wielu sukcesów
w pisaniu.

Styczniowe propozycje
24 stycznia 2017 roku o godz. 18.30 goÊciem naszej Biblioteki b´dzie Jan ChruÊliƒski.
Nasz sàsiad, autor ksià˝ek, zdobywca pierwszego miejsca Polskiego
Festiwalu Sztuki „Orze∏
2016” w kategorii „S∏owo” za autobiograficznà
ksià˝k´ pt: „StaroÊç zacz´∏a si´ wczoraj”. Spotkanie b´dzie poÊwi´cone najnowszej ksià˝ce
autora „Z Chrobrza na
wojennà tu∏aczk´”.
Jest to ksià˝ka z gatunku beletrystyki historycznej, opowiada losy majora Jana Zgrzebnickiego, który pochodzi∏ z Chrobrza w∏aÊnie. Major
Zgrzebnicki zwiàza∏ swoje ˝ycie z wojskiem i ojczyznà. By∏ ˝o∏nierzem Legionów Pi∏sudskiego,
uczestnikiem walk I wojny Êwiatowej, uczestnikiem kampanii wrzeÊniowej 1939 r., jeƒcem
oflagów w Gross Born i Sandbostel. JeÊli chcà
Paƒstwo poznaç losy majora, to zapraszamy na
spotkanie!
Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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Profesjonalnie, nowoczeÊnie, troskliwie i dyskretnie

Odpowiedzià na te trudne pytania i ˝mudne
poszukiwania jest SaskaMed, nowoczesna klinika specjalizujàca si´ w ginekologii i po∏o˝nictwie
oraz ginekologii estetycznej, ale oferujàca równie˝ kompleksowà opiek´ medycznà, majàca
w zespole lekarzy tak˝e najwy˝szej klasy specjalistów chirurgii naczyniowej, endokrynologii,
diabetologii, kardiologii, dermatologii, gastrologii, urologii, medycyny estetycznej, kosmetologii
oraz psychologii.
Za∏o˝ycielem Kliniki jest dr Rafa∏ Kuêlik, jeden
z najbardziej cenionych specjalistów w Polsce
i na Êwiecie, niekwestionowany autorytet
w dziedzinie ginekologii, posiadajàcy 20-letnie
doÊwiadczenie i ogromnà wiedz´. Autor wielu
prac naukowych z zakresu ginekologii operacyjnej i plastycznej, posiadacz licznych certyfikatów

potwierdzajàcych ciàg∏e pog∏´bianie wiedzy, by
móc jeszcze lepiej pomagaç pacjentkom. Uczestniczy∏ w projekcie realizowanym przez TVN Style, w ramach programu „Sekrety chirurgii” przeprowadza∏ konsultacje i zabiegi z zakresu ginekologii plastycznej i estetycznej. Dr n. med. Rafa∏
Kuêlik jest autorem metody „One Cut Technique”
– operacji warg sromowych, która zosta∏a doceniona na Mi´dzynarodowej Konferencji Ginekologii Plastycznej w Rzymie, Dubaju, Pary˝u,
Barcelonie i San Diego. Jest jednym z najcz´Êciej polecanych ginekologów w Polsce i na
Êwiecie, a my mamy mo˝liwoÊç umówiç si´ do
niego na wizyt´ tu niedaleko, na ul. Jana Nowaka-Jezioraƒskiego 48! Ponadto terminy wizyt nie sà odleg∏e, a ich koszty – nie wy˝sze ni˝
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

standardowa op∏ata za prywatnà wizyt´ lekarskà. Nie inaczej jest z wizytami u pozosta∏ych
lekarzy w klinice SaskaMed.
Tutaj pod jednym dachem przyjmujà wykwalifikowani specjaliÊci kluczowych dzia∏ów medycyny,
którzy o ka˝dego pacjenta i pacjentk´ dbajà jak
o w∏asnych przyjació∏. Oferujà nie tylko opiek´ medycznà na najwy˝szym poziomie, ale te˝ wys∏uchanie pacjenta, zrozumienie jego potrzeb i wàtpliwoÊci, wyczerpujàce informacje
i pe∏nà dyskrecj´. Dziewczynka odbywajàca pierwszà w ˝yciu wizyt´ u ginekologa, zatroskana przysz∏a mama w cià˝y
wysokiego ryzyka, kobieta po
traumatycznym doÊwiadczeniu poronienia czy gwa∏tu – to
osoby wymagajàce szczególnej delikatnoÊci, której jak˝e
cz´sto nie otrzymujà u swoich
ginekologów. Tu poczujà si´
szanowane i otoczone nale˝ytà opiekà, z zachowaniem pe∏nej dyskrecji i intymnoÊci.
Klinika zajmuje si´ tak˝e takimi wstydliwymi schorzeniami
i problemami jak nietrzymanie
moczu, nadpotliwoÊç, szpecàce blizny, ale równie˝
„zwyk∏ymi”, powszechnymi problemami ze zdrowiem, zwiàzanymi ze skórà, hormonami, sercem
i naczyniami krwionoÊnymi, uk∏adem moczowo-p∏ciowym, uk∏adem trawiennym, cukrzycà, wyglàdem cia∏a i psychikà. Zgrany zespó∏ lekarzy z pe∏nà
dba∏oÊcià ka˝dego dnia stara si´ o to, by pacjent
odzyska∏ zdrowie, równowag´ i dobre samopoczucie. T´ trosk´ widaç nie tylko w podejÊciu lekarzy
do swoich pacjentów, ale tak˝e w samym wyposa˝eniu i klimacie tego miejsca. Najnowszej generacji
sprz´t medyczny wype∏nia jasne przestronne wn´trza tej nowo otwartej kliniki zlokalizowanej na
granicy Saskiej K´py i Goc∏awia, w nowoczesnym
i eleganckim osiedlu Saska Apartments. Na powierzchni 200 m2 znajduje si´ pi´ç komfortowych

gabinetów, sala do zabiegów chirurgicznych
w krótkim znieczuleniu, gabinet do zabiegów
dermatologii estetycznej oraz ambulatorium,
w którym mo˝na pobraç krew do badaƒ laboratoryjnych i wykonaç inne podstawowe badania diagnostyczne: USG, EKG, cytologi´, a tak˝e kolposkopi´ (badanie u∏atwiajàce rozpoznanie chorób szyjki
macicy, pochwy i sromu, g∏ównie zmian przednowotworowych i wczesnonowotworowych).
Dla Paƒstwa wygody i oszcz´dnoÊci Klinika
aktualnie opracowuje pakiety medyczne, które
obni˝à koszty zabiegów i konsultacji w stosunku
do jednostkowych cen tych us∏ug. Z pewnoÊcià
mo˝emy te˝ liczyç na promocje na wybrane zabiegi, o których Klinika informowaç b´dzie na
swojej stronie: www.saskamed.pl w zak∏adce
„Promocje”. Zach´camy do zajrzenia na t´ stron´
nie tylko z tego powodu. W zak∏adce „Ginekologia estetyczna” dowiemy si´ wi´cej na temat tej
ma∏o znanej ga∏´zi medycyny, a na stronie g∏ównej znajdziemy te˝ blog i oczywiÊcie pe∏ne informacje o ofercie SaskaMed. Warto podkreÊliç, ˝e
ka˝dy dzia∏ w zak∏adce „Konsultacje specjalistyczne” zaczyna si´ od opisu dziedziny medycyny, której dotyczy. To znacznie u∏atwia wybranie
w∏aÊciwego specjalisty.
Hanna Kowalska

SaskaMed Sp. z o.o.
ul. Nowaka Jezioraƒskiego 48
03-982 Warszawa
Godziny otwarcia:
Pon.–pt.: 9.00–20.00, sob.: klinika nieczynna
Kontakt:
E-mail: info@saskamed.pl
Telefony: 22 749 16 02, 22 749 16 08,
517 034 524
WWW: www.saskamed.pl
Facebook: www.facebook/saskamed
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Kiedy szukamy dobrego lekarza którejÊ z powszechnych dziedzin medycyny, jak na przyk∏ad ortopedia czy laryngologia, zwykle popytanie znajomych w zupe∏noÊci wystarczy,
by trafiç do dobrego specjalisty. KtoÊ z przyjació∏ czy rodziny by∏, zna, poleca. Ale co zrobiç, gdy szukamy fachowej pomocy w obszarze, o którym rozmawiamy co najwy˝ej z ˝yciowym partnerem, a i to nie zawsze? A do
wstydliwoÊci samego tematu dochodzi jeszcze niezwykle wàska specjalizacja osób si´
nim zajmujàcych: labioplastyka, waginoplastyka, perineoplastyka...

WESO¸A

Cyber-oczko, czyli 21 punktów,
by zachowaç bezpieczeƒstwo w Twojej firmie
Dopóki przetwarzane przez przedsi´biorców
dane i informacje zachowujà swoje podstawowe
atrybuty, tj. dost´pnoÊç, poufnoÊç i integralnoÊç,
dopóty mo˝emy mówiç o ich bezpieczeƒstwie
we wspó∏czesnym, cyfrowym Êwiecie. Ka˝da firma niezale˝nie od swojej wielkoÊci, urzàd czy
szko∏a, korzystajàc na co dzieƒ z nowych technologii, tj. laptop, komputer, smartfon, pendrive,
sieç, nara˝ona jest na ryzyko utraty:
1. dost´pnoÊci urzàdzenia czy informacji – np.
w wyniku kradzie˝y;
2. poufnoÊci informacji – np. przez wysy∏anie
istotnych informacji niezabezpieczonych, niezaszyfrowanych pocztà e-mail;
3. integralnoÊci urzàdzenia lub informacji – np.
poprzez niezabezpieczony dost´p do urzàdzenia czy w wyniku niezachowania ostro˝noÊci
w Internecie.
Wspierajàc Paƒstwa dà˝enia do ograniczenia
ryzyka utraty najcenniejszych informacji, jakimi
mogà byç: zdj´cia, istotne informacje nt. nowych
kontraktów, dane osobowe pracowników,
wspó∏pracowników i klientów czy wiadomoÊci
e-mail, stworzyliÊmy list´ podstawowych zasad,
jakimi nale˝a∏oby si´ kierowaç w codziennej pracy, by zachowaç bezpieczeƒstwo. Proponujemy
zatem, abyÊcie:
1. zabezpieczali has∏em/pinem dost´p do urzàdzeƒ;
2. nie pozostawiali urzàdzeƒ bez opieki;
3. nie przechowywali firmowych informacji
w prywatnych urzàdzeniach – Hillary Clinton tak zrobi∏a i przegra∏a wybory;
4. wykorzystywali darmowe oprogramowanie,
np. 7zip, do szyfrowania pojedynczych plików w komputerze;
5. wykorzystywali szyfrowane pendrive’y;
6. szyfrowali komunikacj´, kiedy przesy∏acie informacje w sieci Internet;
7. wykorzystywali darmowe oprogramowanie,
np. diskwipe, by usunàç wszystkie dane
z urzàdzenia, zanim je sprzedacie czy zutylizujecie;

8. nie korzystali z opcji zapami´tywania hase∏
w przeglàdarkach internetowych;
9. regularnie wykonywali kopie zapasowe
i przechowywali je zabezpieczone poza
urzàdzeniem, z którego je sporzàdziliÊcie;
10. zawsze mieli w∏àczonà zapor´ sieciowà
i oprogramowanie antywirusowe; skorzystajcie z darmowego oprogramowania, np.
Microsoft Security Essentials;
11. regularnie aktualizowali zainstalowane
oprogramowanie na swoim urzàdzeniu;
12. nie instalowali oprogramowania z niezaufanego êród∏a;
13. tworzyli silne has∏a i zmieniali je regularnie;
14. nie ustawiali jednego has∏a do wszystkich
serwisów internetowych, z których korzystacie na co dzieƒ, tj. Facebook, serwis
bankowy;
15. stosowali zasad´ ograniczonego zaufania
do wszystkich wiadomoÊci, jakie otrzymacie
od nieznajomych;
16. nie akceptowali zaproszeƒ do kontaktów od
osób, z którymi przynajmniej raz nie widzieliÊcie si´ w Êwiecie realnym;
17. kontrolowali ustawienia dot. prywatnoÊci
w serwisach, urzàdzeniach i nie udzielali dost´pu osobom, które tego nie potrzebujà;
18. nie pozwalali na rozpowszechnianie informacji, których nie chcecie publikowaç;

19. w codziennej pracy przy komputerze korzystali z konta zwyk∏ego u˝ytkownika – nie
pracujcie na koncie administratora;
20. zarzàdzali ryzykiem w swoich firmach – pomyÊlcie, co jest w nich najcenniejsze, oceƒcie prawdopodobieƒstwo i wp∏yw, jaki mo˝e mieç np. kradzie˝ sprz´tu czy danych?
21. pytali ekspertów, jeÊli nie jesteÊcie czegoÊ
pewni lub je˝eli coÊ wzbudza wasze wàtpliwoÊci, wszak „kto pyta, nie b∏àdzi”.
Aleksander Zawada, Adrian Pupek
Fundacja CyberEtyka
www.facebook.com/cyberetyka/
www.cyberetyka.pl

Zielony P∏omieƒ

Akcja „Paczka” w Weso∏ej

W dniach 16.12–18.12 harcerze z Weso∏ej pojechali na Ukrain´ w ramach akcji „Paczka”, by
nieÊç pomoc potrzebujàcym ludziom poprzez podarowanie im paczek z ˝ywnoÊcià i zabawkami
dla dzieci. Ca∏y wyjazd by∏ poprzedzony zbiórkà
darów w ró˝nych punktach (najcz´Êciej w sklepach) w Weso∏ej. Nast´pnie zebrane produkty
pakowaliÊmy w paczREKL AMA
ki i tak przyogtowane
Oferujemy do sprzeda˝y (nowe i u˝ywane):
prezenty wieêliÊmy na
● Komputery, notebooki, serwery, tablety.
wschód. Po przybyciu
● Monitory, drukarki, skanery, urządzenia LAN/WIFI.
do celu, czyli miejscoSprzeda˝ - Skup - Naprawa ● Akcesoria komputerowe, tusze, tonery.
woÊci
Hvardiiskie,
● Kasy ﬁskalne i drukarki ﬁskalne.
skontaktowaliÊmy si´
ul. Wspólna 39A,
z miejscowà parafià.
Usługi informatyczne:
Warszawa-Wesoła
Ksiàdz ugoÊci∏ nas
● Kompleksowa obsługa ﬁrm, klientów indywidualnych.
i dostaliÊmy od niego
● Instalacja i konﬁguracja oprogramowania.
Czynne:
list´ osób potrzebujàpon.-pt. 9:00-18:00 Serwis komputerowy na miejscu:
cych, a miejscowi lusob. 10:00-14:00
● Naprawa, modernizacja PC, notebooków.
dzie s∏u˝yli nam za
● Usuwanie wirusów, awarii, problemów IT.
przewodników, by do
tel. 502-923-453
● Odzyskiwanie i archiwizacja danych.
ka˝dego trafiç. Na
22-292-37-53
● Reinstalacja i aktualizacja oprogramowania.
miejscu obdarowywaliÊmy ludzi, Êpiewali4
3
US¸UGI KSERO : KOLOR, A , A

Êmy z nimi kol´dy i ogólnie weso∏o sp´dzaliÊmy
czas! Po powrocie do parafii ksiàdz oprowadzi∏
nas po wiekowym koÊciele i opowiedzia∏ histori´
miejscowoÊci. Nast´pnego dnia wzi´liÊmy udzia∏

KOMPUTERY
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we Mszy Êw. i ruszyliÊmy w drog´ powrotnà.
W akcji oprócz Êrodowisk z Weso∏ej pomagali
nam harcerze z innych dzielnic Warszawy, a tak˝e dwie dru˝yny z Lublina.
pwd. Bernard Zakrzewski
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Mieszkania od 30 m2

w Starej Miłosnej
tel. 781-860-600
 możliwość dopłaty z MDM
 realizacja I kwartał 2017 r.

AUTO BARTOSZ
MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
SZYBKO
WULKANIZACJA FACHOWO
SOLIDNIE TANIO
- SILNIKI, ROZRZÑDY, SPRZ¢G¸A
- SKRZYNIE BIEGÓW, ZAWIESZENIA
- HAMULCE, PRZEGLÑDY, OLEJE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
WSZYSTKIE MARKI
- OBSŁUGA I NAPEŁNIANIE KLIMATYZACJI

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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
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Po obj´ciu tronu przez Stanis∏awa Augusta
jego kolekcjonerskie pasje i zainteresowanie
sztukà przesta∏y byç prywatne, stajàc si´ paƒstwowymi i monarszymi. W kraju nie istnia∏o
prawie ˝ycie artystyczne, brak by∏o odpowiednich uczelni, a nieliczna garstka polskich artystów nie by∏a w stanie podo∏aç planom króla.
Zainteresowania badawcze dr hab. Jolanty
Ma∏gorzaty Talbierskiej obejmujà m.in. sztuk´ nowo˝ytnà, histori´ grafiki i rysunku szkó∏
europejskich XV–XX wieku, techniki rysunkowe, graficzne, ikonografi´ nowo˝ytnà, tradycj´ antycznà w sztuce, histori´ ilustracji
ksià˝kowej oraz histori´ kolekcjonerstwa.
Wst´p wolny.
Maria Surawska

WARTO ZOBACZYå:

Pa∏ac na Wyspie – Muzeum
¸azienki Królewskie
Zaprasza na czwarty wyk∏ad z cyklu „OÊwieceniowa republika marzeƒ”, który b´dzie poÊwi´cony powo∏aniu Akademii Sztuk Pi´knych
oraz królewskiemu Gabinetowi Rycin.
Warszawa – Agrykola 1, 18.01.2017, godz. 18.00
Muzeum ¸azienki Królewskie zaprasza na
wyk∏ad dr hab. Jolanty Talbierskiej „Powo∏anie Akademii Sztuk Pi´knych – niespe∏niona

idée fixe Stanis∏awa Augusta i rola królewskiego Gabinetu Rycin”, który odb´dzie si´
w cyklu „OÊwieceniowa republika marzeƒ”.

Co s∏ychaç, sàsiedzi? Grupa Lokalna KOD Wawer
W zmieniajàcej si´ b∏yskawicznie rzeczywistoÊci trudno przewidzieç, co przyniesie kolejny dzieƒ, a co dopiero miesiàc. Piszàc ten artyku∏, nie wiedzieliÊmy, czy Prezydent podpisa∏
ju˝ ustaw´ wprowadzajàcà deform´ edukacji.
Chcemy mimo to, abyÊcie Paƒstwo byli Êwiadomi, ˝e ta „reforma” dotknie wszystkie dzieci.
Powa˝ne zmiany w systemie edukacji powinny byç poprzedzone d∏ugimi przygotowaniami
oraz starannym opracowaniem nowych podstaw
programowych. Takie przygotowania nigdy nie
trwajà kilka miesi´cy, ale ca∏e lata. Nowym programem powinni zostaç obj´ci uczniowie idàcy
dopiero do szko∏y, a nie dzieci ze starszych klas,
które w obecnej sytuacji b´dà musia∏y uczyç si´
wed∏ug przejÊciowych podstaw programowych.
W zwiàzku z ekspresowym tempem wprowadzanych zmian istnieje du˝e ryzyko, ˝e we wrzeÊniu 2017 dzieci nie dostanà na czas wydrukowanych podr´czników lub ˝e ksià˝ki przygotowywane w tak nadzwyczajnym tempie b´dà
pe∏ne b∏´dów. ChcielibyÊmy zwróciç Paƒstwa
uwag´ na dwa wa˝ne aspekty reformy:
1. Zmiana obwodów szkó∏ – tak naprawd´ nikt
z rodziców nie mo˝e byç pewien, czy jego
dziecko od wrzeÊnia 2017 b´dzie nadal
uczy∏o si´ w tej samej szkole. Czy do budynków po gimnazjach b´dà przenoszone ca∏e
klasy czy poszczególne dzieci z nowo wytyczonego rejonu, które b´dà zmuszone zostawiç swoich przyjació∏ ze starej klasy i na nowo adaptowaç si´ w nowych oddzia∏ach.
Czy przenoszone b´dà roczniki starsze,
a mo˝e m∏odsze? Nikt tego nie wie. Apelujemy wi´c – pytajcie Paƒstwo dyrekcje szkó∏,
rady rodziców lub samorzàdy, jakie rozwià-

zania sà planowane w przypadku Waszej
szko∏y, pami´tajàc jednoczeÊnie o tym, ˝e to
nie samorzàdy sà sprawcami tego chaosu.
Samorzàdowcy majà dodatkowo utrudnione
zadanie, gdy˝ ka˝de ich dzia∏anie mo˝e zostaç negatywnie zaopiniowane przez kuratora, co spowoduje dodatkowy ba∏agan.
2. Kumulacja roczników – obecni uczniowie klas
szóstych (roczniki 2004 i 2005) oraz klas
pierwszych gimnazjum (rocznik 2003) spotkajà si´ w 2019 roku na egzaminach do
szkó∏ ponadpodstawowych. Minister Zalewska przekonuje, ˝e to niewielka ró˝nica w stosunku do roku 2010, kiedy to o miejsce
w szkole Êredniej ubiega∏o si´ 438 tys. dzieci.
Tyle tylko, ˝e w kumulacji do szkó∏ Êrednich
trafi 720 tys. dzieci, czyli o 282 tys. dzieci
wi´cej. 282 tys. dzieci – to rzàd wielkoÊci takich miast jak Lublin lub Bydgoszcz, chyba ˝e
pani minister uwa˝a, ˝e Lublin jest tak ma∏à
miejscowoÊcià, ˝e nie warto sobie zaprzàtaç
tym g∏owy. W Warszawie w chwili obecnej
(wed∏ug przedstawiciela Biura Edukacji) jest
18 tys. miejsc w szko∏ach ponadpodstawowych, a w 2019 b´dzie potrzeba tych miejsc
40 tys. Dzieci marzà o Êwietnych liceach lub
technikach, a na chwil´ obecnà 22 tys. dzieci
nie dosta∏oby si´ po prostu NIGDZIE! Jakie
mamy gwarancje, ˝e w 2019 te miejsca si´
pojawià? Wed∏ug Rzecznika Praw Dziecka
teraêniejsza sytuacja narusza art. 32 naszej
Konstytucji gwarantujàcy równoÊç wszystkich obywateli wobec prawa.
Wi´cej informacji dotyczàcych reformy edukacji znajdziecie Paƒstwo na stronie prowadzonej przez rodziców www.receprecz.pl.

Minà∏ ju˝ rok, odkàd istnieje Grupa Lokalna
KOD Wawer. W tym czasie wydarzy∏o si´ naprawd´ wiele. NauczyliÊmy si´ maszerowaç,
skandowaç, a nawet graç na b´bnach. Organizujemy pikiety, wieczory autorskie, piszemy
artyku∏y, zapraszamy na spotkania z ciekawymi goÊçmi, zrealizowaliÊmy projekt dla dzieci
„W krainie Konstytucji” oraz mieliÊmy swój panel podczas Kongresu Kultury. Cz∏onkowie naszej grupy Êpiewajà w KOD Kapeli, ochraniajà
manifestantów jako Stra˝ KOD, przygotowujà
wydarzenia jako Animacja KOD, udzielajà si´
w KweÊcie KOD itd. Ma∏o? OczywiÊcie zawsze
mo˝na wi´cej, ale przecie˝ jesteÊmy te˝ rodzicami i dziadkami, pracujemy we wszelakich
mo˝liwych zawodach, mamy liczne obowiàzki,
a czas dla KOD to czas, który moglibyÊmy sp´dziç tak˝e w innych dziedzinach naszej aktywnoÊci. Ju˝ dawno zapomnieliÊmy o czymÊ takim jak chwila dla siebie, ale nie narzekamy.
Warto byç tu, gdzie jesteÊmy. Nie bàdêmy
oboj´tni. Demokratyczna Polska to nasz
wspólny obowiàzek.
PoznaliÊmy si´ i zaprzyjaêniliÊmy. Nasza
Grupa Lokalna zrzesza Kole˝anki i Kolegów
z Wawra, Rembertowa, Weso∏ej, Otwocka
i pow. otwockiego, a nawet z Miƒska Mazowieckiego. Wawer jest wielki! Zapraszamy do
nas. Ka˝dy spotka si´ z mi∏ym przyj´ciem
i szybko si´ u nas zadomowi. Mo˝na do nas trafiç poprzez: kontakt.grupa.wawer@gmail.com.
Korzystajàc z tej okazji, ˝yczymy Paƒstwu
wszystkiego dobrego w Nowym 2017 Roku.
Oby by∏ lepszy i spokojniejszy.
KOD ∏àczy!
Grupa Lokalna KOD WAWER

REKL AMA

PRACOWNIA PROTETYCZNA
Majdan, gm. Wiàzowna

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

tel. 507 221 820

PROTEZA CAŁKOWITA

– 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł
●

DU˚E DOÂWIADCZENIE
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●

CI¢˚KIE PRZYPADKI

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl
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Okiem coacha

SPOJRZENIE Z 7 POZIOMÓW
Zaczyna si´ kolejny rok, a wraz z nim nadzieja, ˝e b´dzie udany.
Ale samo chcenie to za ma∏o. Jak mawia∏ Albert Einstein
„szaleƒstwem jest robiç w kó∏ko to samo i oczekiwaç innych
rezultatów”. A wi´c pomyÊlmy o konstruktywnych zmianach.
Oto przyk∏ad metody
spojrzenia z 7 poziomów.
Jest ona analityczna i „biznesowa”, a przyk∏ad, który podaj´, dotyczy relacji, jednak zwiàzek, rodzina wymagajà czasem màdrej strategii.

Kruchy lód, czyli kryzys
Marta – 38-letnia in˝ynier przysz∏a do mnie
w momencie, kiedy w jej zwiàzku pojawi∏y si´
wyraêne symptomy kryzysu. „Czuj´, ˝e stàpamy
po kruchym lodzie – zacz´∏a swojà opowieÊç.
– Mój mà˝, Bartosz, powoli ogranicza si´ tylko do
zapewniania rodzinie finansowego bytu i spraw
organizacyjnych rodziny. Odcina si´ od cz´Êci problemów, nie chce zaanga˝owania emocjonalnego, unika niewygodnych rozmów. Jestem pewna,
˝e mnie nie zdradza, ale co z tego, skoro i tak narasta we mnie frustracja. Wiem, ˝e on te˝ czuje si´
rozczarowany. ˚ycie zweryfikowa∏o nasze marzenia. Starszy syn, pi´tnastolatek, cierpi na ADHD,
co wp∏ywa na jego oceny w szkole, a teraz wchodzi w okres buntu, sta∏ si´ arogancki i pyskaty.
Córka, trzynastolatka, nie interesuje si´ naukà, nie
ma ˝adnych pasji. Firma Bartka te˝ nie jest takim
gigantem, jak planowa∏. Mówi si´ trudno. Widz´
jednak, ˝e dla niego to pora˝ka.
Ja akceptuj´ to, co jest, on ucieka od wspólnego sp´dzania czasu. Mamy coraz mniej ∏àczàcych
nas zaj´ç. Z dzieçmi niewiele rozmawia, ze mnà
o wszystkim i o niczym. W sypialni te˝ ch∏odniej,
nie jesteÊmy ju˝ nami´tnymi kochankami. Wiem,
ludzie tak ˝yjà. Jednak ja tak nie chc´ i boj´ si´,
˝e nasz zwiàzek w koƒcu przestanie istnieç. Czy
mo˝na mu jakoÊ pomóc?” – koƒczy Marta.
Kryzysy to rzecz normalna, a jeÊli podchodzimy do nich twórczo, pozwalajà si´ nam rozwijaç.
JeÊli wi´c dojdziecie do wniosku, ˝e jest o co
walczyç – potraktujcie kryzys jako szans´ na
konstruktywne zmiany.

Spojrzenie z siedmiu poziomów*
A oto proponowana przeze mnie metoda, która mo˝e okazaç si´ pomocna w zaradzeniu kryzysowi. Mo˝na jà stosowaç przy podejmowaniu
wa˝nych decyzji – choçby w∏aÊnie takich jak
konstruktywna zmiana w relacji. Pozwala na bardzo wnikliwe spojrzenie na proces, który toczy
si´ w naszej codziennej rzeczywistoÊci.
1. Poziom pierwszy – Êrodowisko/otoczenie
Przeanalizujcie, co w Waszym Êrodowisku
sprzyja udanej relacji, a co przeszkadza.
2. Poziom drugi – zachowania
Zauwa˝cie, jakie zachowania ka˝dego z Was
budujà relacj´, a jakie nie.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

3. Poziom trzeci – umiej´tnoÊci
Jakie umiej´tnoÊci przydatne w zwiàzku macie
i jak mo˝ecie je doskonaliç.
4. Poziom czwarty – postawy
Zauwa˝cie w∏asne postawy i przekonania,
które mogà wspieraç Was w poprawie relacji
(lub przeszkadzaç Wam w tym).
5. Poziom piàty – wartoÊci
Co uwa˝acie za wa˝ne (i ka˝dy z Was z osobna) i czy to wspiera czy os∏abia Wasz zwiàzek?
6. Poziom szósty – misja
Poszukajcie odpowiedzi – po co to robi´, po
co jestem z zwiàzku, w rodzinie?
7. Poziom siódmy – to˝samoÊç
Znajdêcie odpowiedê na pytanie: „Kim jestem,
w szerokim znaczeniu tego s∏owa?”. Jak to si´
ma do Waszej roli w zwiàzku i rodzinie.
Zauwa˝cie, ˝e odpowiedê na te wszystkie pytania i spojrzenie z siedmiu poziomów wznoszà
nas ponad przyziemne traktowanie problemów.

Lepsza wersja siebie
Marta i Bartek poszukali swoich odpowiedzi
razem ze mnà, wi´c mog´ przytoczyç je jako
przyk∏ad.
Z poziomu 1
Dostrzegli, ˝e tym, co wspiera relacj´, jest
˝yczliwoÊç wi´kszoÊci rodziny i przyjació∏. Niestety rodzice Bartka, ludzie bardzo ambitni – wnoszà
wiele napi´cia, sugerujàc, ˝e wnuki nie spe∏niajà
pok∏adanych w nich nadziei i to oni, Marta i Bartek, ponoszà odpowiedzialnoÊç. Te cz´ste ingerencje niekorzystnie wp∏ywajà na ich relacj´.
Rozwiàzanie – poprosiç teÊciów, aby nie oceniali i nie komentowali metod wychowawczych,
i konsekwentnie tego przestrzegaç.
Z poziomu 2
Wspierajàce zachowania Bartka to du˝y wk∏ad
w codziennoÊç, odpowiedzialnoÊç i troska o poziom ˝ycia rodziny. Destrukcyjne to unikanie rozmów o emocjach i izolowanie si´.
Wspierajàce zachowania Marty to empatyczne podejÊcie do wszystkich cz∏onków rodziny –
próba rozumienia tego, co czujà. Destrukcyjne
– z∏oÊç. Kiedy czuje si´ ura˝ona lub zniech´cona,
potrafi wybuchnàç.
Rozwiàzanie – zdecydowaç si´ na wi´kszà
otwartoÊç lub wspólnie skorzystaç z coachingu
partnerskiego, który uczy lepszej komunikacji.
Wniosek dla Bartka – sp´dzaç wi´cej czasu
z dzieçmi na nauce lub zabawie.

Dla Marty zamiast z∏oszczenia si´ – stosowaç
çwiczenia oddechowe pomocne w radzeniu sobie z emocjami.
Z poziomu 3
U˝yteczne umiej´tnoÊci, które Marta odkry∏a
u siebie, to asertywnoÊç, która mo˝e pomóc
w rozmowie z teÊciami i m´˝em.
Bartek jest z kolei bardzo dobrym organizatorem, co mo˝e pomóc w takim zorganizowaniu
czasu, by mia∏ go wi´cej dla dzieci.
Pomo˝e to rozwiàzaniom z poprzednich poziomów.
Z poziomu 4
Postawà, która nie s∏u˝y relacji, jest Bartkowy perfekcjonizm, czyli „jeÊli nie jestem najlepszy, to jestem
do niczego” oraz „moje dzieci Êwiadczà o mnie”.
Postawà wspierajàcà jest z kolei jego przekonanie, ˝e m´˝czyzna ma obowiàzek zapewniç rodzinie to, co najlepsze.
Postawà wspierajàcà Marty jest przekonanie,
˝e najlepsze, co rodzice mogà zrobiç dla dzieci,
to kochaç je.
Rozwiàzanie dla Bartka – popracowaç nad
perfekcjonizmem.
Z poziomu 5
WartoÊci, które s∏u˝à relacji – to szacunek.
Bartek ani Marta nigdy nie obra˝ajà cz∏onków
rodziny, choç bywajà rozdra˝nieni. Tak˝e lojalnoÊç – obie strony bardzo jà cenià.
Te wartoÊci wspierajà rozwiàzania ze wszystkich poziomów.
Z poziomu 6
Ten poziom (po co jestem w rodzinie) dla Marty oznacza – Bartek jest mojà drugà po∏owà,
a wszyscy tworzymy jednoÊç.
Dla Bartka – mam obowiàzek wzgl´dem bliskich mi ludzi.
Poczucie misji obojga wspiera rozwiàzania ze
wszystkich poziomów, jednak podejÊcie Bartka
mo˝e generowaç nieco napi´ç – w rodzinie obowiàzek powinien równowa˝yç si´ z uczuciem.
Z poziomu 7
Marta sformu∏owa∏a swojà to˝samoÊç – jestem cz∏owiekiem – kobietà – matkà.
Bartek – jestem coraz lepszà wersjà siebie.
Poczucie to˝samoÊci obu osób wspiera rozwiàzania z innych poziomów.
Ostateczne wnioski sà takie, ˝e kryzys w relacji
mo˝e byç za˝egnany. Najlepszym kierunkiem jest:
- poprawa komunikacji na bardziej otwartà,
- os∏abienie wp∏ywów, które wprowadzajà niepotrzebne napi´cia (opinie teÊciów),
- zrewidowanie oczekiwaƒ wobec dzieci, co poprawi atmosfer´ mi´dzy partnerami,
- wniesienie wi´cej spontanicznych zachowaƒ
(Bartek), które zrównowa˝à bardzo obowiàzkowe podejÊcie.
Metoda mo˝e okazaç si´ efektywna w wielu
sytuacjach. ˚ycz´ Wam wykorzystanych szans.
Joanna Godecka
* u˝y∏am analizy Diltsa
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„W krainie LeÊnej Bajki”
Data 22.11.2016 r. wpisa∏a si´ na sta∏e w karty historii Przedszkola nr 259. Tego dnia odby∏a
si´ szczególna uroczystoÊç, tj. oficjalne nadanie
nazwy „LeÊna Bajka” oraz jubileusz 65-lecia powstania przedszkola. Na uroczystoÊç przyby∏o
wielu znamienitych goÊci, m.in. Pan Edward
K∏os, Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, oraz jego Zast´pca, Pan Marian Mahor,
a tak˝e Pan Stefan S∏owikowski, Wiceprzewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a.
Ponadto przybyli przedstawiciele instytucji,
z którymi od wielu lat wspó∏pracuje nasze przedszkole, emerytowani dyrektorzy naszej placówki,
dyrektorzy szkó∏ i przedszkoli z dzielnicy Weso∏a
oraz przedstawiciele Rady Rodziców dzia∏ajàcej

przy naszym przedszkolu.
Pani Dyrektor Magdalena
Kraus podzi´kowa∏a w∏adzom dzielnicy za codziennà pomoc i wsparcie,
a tak˝e za przyczynianie
si´ do rozwoju i rozbudowy placówki o dwa dodatkowe oddzia∏y. Pan Burmistrz z∏o˝y∏ serdeczne ˝yczenia wszystkim
pracownikom, rodzicom i dzieciom oraz wr´czy∏
kwiaty i upominki dla przedszkolaków. Odczytano
tak˝e list gratulacyjny od Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydenta m.st. Warszawy, oraz Pani
Aurelii Micha∏owskiej, Mazowieckiego Kuratora
OÊwiaty. Nast´pnie mia∏a
miejsce d∏ugo wyczekiwana cz´Êç artystyczna
w wykonaniu przedszkolaków. Swoje umiej´tnoÊci artystyczne zaprezentowa∏y dzieci 5-letnie
z najstarszej grupy, w inscenizacji pt. „W krainie
leÊnej bajki”. Dzieci przebrane za bohaterów bajek wykaza∏y si´ niezwyk∏ymi umiej´tnoÊciami
aktorskimi. Na koniec zaproszono wszystkich goÊci do wspólnego taƒca.

Grudzieƒ goràcych serc w Zespole Szkó∏ nr 94
Jednym z ustalonych przez Ministra Edukacji
Narodowej kierunków realizacji polityki oÊwiatowej paƒstwa w roku szkolnym 2016/2017 jest
Kszta∏towanie postaw. Wychowanie do wartoÊci. Istotnym celem, sprecyzowanym w Szkolnym Programie Wychowawczym, naszych dzia∏aƒ wychowawczych jest kszta∏towanie w naszych wychowankach gotowoÊci do niesienia
pomocy innym.
Ju˝ trzeci rok uczniowie klas 4–6 oraz klas gimnazjalnych z wielkim zaanga˝owaniem dzia∏ajà
w Szkolnym Kole Wolontariatu. Jego uczestnicy nawiàzali bliskà wspó∏prac´ z Klinikà „Budzik”.
W grudniu wolontariusze przeszli te˝ szkolenie
dla m∏odzie˝y w OÊrodku Hospicjum Domowe
w Warszawie przy ul. Tykociƒskiej. Uczyli si´, jak
nieÊç pomoc osobom ci´˝ko chorym.
W grudniu ca∏a spo∏ecznoÊç szkolna zaanga˝owa∏a si´ w akcj´ Szlachetna Paczka. Wolontariusze w ostatnià niedziel´ listopada kwestowali na
terenie Zielonej, zbierajàc datki do puszek. Ca∏à
uzbieranà kwot´, ponad 3000 z∏, wr´czyli Pani
Dyrektor Katarzynie Paroƒ-Bryle. W obecnoÊci
wolontariuszy Pani Dyrektor przekaza∏a jà rodzicom-koordynatorom akcji „Szlachetna Paczka
w Zespole Szkó∏ nr 94”, sk∏adajàc wyrazy uznania
dla bezinteresownej pracy wolontariuszy i poÊwi´cenia wolnego czasu na rzecz pomocy innym. Rada Rodziców wraz z ekipà „Szlachetnej
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Paczki w ZS 94” zbiera∏a na rzecz trzech potrzebujàcych rodzin konkretne dary rzeczowe i finansowe, które przekazywali uczniowie i ich rodzice.
Akcja „Szlachetna Paczka” zjednoczy∏a nasze Êrodowisko lokalne. Wspar∏o jà Kierownictwo Delikatesów K&M oraz sklep z poÊcielà „Greno”.
Jak napisali rodzice-koordynatorzy „Dzi´ki wielkiemu SERCU WAS WSZYSTKICH,
dzi´ki Waszemu zaanga˝owaniu, darom pieni´˝nym i rzeczowym, dzi´ki pracy dzieci i doros∏ych znów nam si´ uda∏o! ZebraliÊmy ∏àcznà kwot´ prawie
5600 z∏. To wystarczy∏o, by kupiç wszystko, co trzeba by∏o, co
sobie wymarzy∏y i czego naprawd´ potrzebowa∏y – Rodziny
ze Szlachetnej Paczki. Jak zawsze mogliÊmy podarowaç im
nawet wi´cej. Mamy te˝ dary
dla kilku innych rodzin z Zielonej, które odwiedzimy w tym tygodniu. Mamy
s∏odycze, zabawki, jedzenie, chemi´ i kosmetyki
dla Domu Samotnej Matki”.
W szkole odby∏y si´ prowadzone przez Fundacj´ Manzana warsztaty integracyjne w ramach
programu edukacyjno-wychowawczego „BÑDè
POMOCNY”. W praktycznej cz´Êci warsztatów
uczniowie mogli doÊwiadczyç, jakie trudnoÊci

W podzi´kowaniu za pi´kny wyst´p dzieci otrzyma∏y
gromkie brawa.
Po cz´Êci artystycznej
Pani Dyrektor zaprosi∏a
wszystkich goÊci do zwiedzania przedszkola oraz
wpisania si´ do kroniki
przedszkolnej. Nast´pnie
odby∏ si´ uroczysty pocz´stunek i tort. Dodatkowà
niespodziankà dla wszystkich goÊci wychodzàcych z przedszkola by∏ s∏oiczek miodu z „LeÊnej bajki”, wykonany w∏asnor´cznie przez pracowników i dzieci. Po po∏udniu nastàpi∏a dalsza cz´Êç uroczystoÊci
z udzia∏em wszystkich dzieci i rodziców z naszego przedszkola, podczas której taƒcom i zabawom nie by∏o koƒca.
Logo i nazwa „LeÊna Bajka” podkreÊlajà
indywidualnoÊç i wyjàtkowoÊç naszej placówki,
wyró˝niajàc jà spoÊród innych. Bajki to najbli˝sze dzieciom utwory literackie, które towarzyszà im od najm∏odszych lat. To w naszym
przedszkolu przechowywane sà dzieci´ce marzenia, a pod bajkowym parasolem dzieci czujà
si´ bezpieczne. Pragniemy, aby „LeÊna Bajka”
kojarzy∏a si´ naszym wychowankom z dobrà,
spokojnà i rodzinnà atmosferà. Mamy nadziej´,
˝e tak w∏aÊnie si´ stanie...
Dyrektor Magdalena Kraus
Aldona Kajkowska
Marta Sawicka

mo˝na napotkaç w ˝yciu codziennym, kiedy si´
nie widzi, nie s∏yszy lub nie chodzi.
W trakcie Edu-warsztatów Towarzystwa Przyjació∏ Szalonego Wózkowicza m∏odsi uczniowie
dowiedzieli si´, jak wyglàda Êwiat, w którym
druga osoba i pies serwisowy pomagajà sprawnie funkcjonowaç. Warsztaty prowadzili: leader
poruszajàcy si´ na wózku oraz trener – treser
psów asystujàcych. Szczególnà sympati´ dzieci
zdoby∏ pies Spajk Wiktor.

W nastrój Êwiàtecznej radoÊci wprawi∏y ca∏à spo∏ecznoÊç szkolnà przepi´kne miko∏aje wykonane
przez uczniów i rodziców w ramach Rodzinnego
Bo˝onarodzeniowego Konkursu Plastycznego.
Na ka˝dy dzieƒ Nowego Roku 2017 ˝yczymy...
Dobra... oby nigdy si´ nie spóêni∏o...
Zespó∏ Szkó∏ nr 94
Nr 187 / Styczeƒ 2017
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Wydarzenia w SP nr 174
Do naszej szkolnej tradycji nale˝à Jase∏ka. Jak co roku ca∏a szkolna spo∏ecznoÊç
zaanga˝owa∏a si´ w przygotowanie uroczystoÊci.
Uczniowie mogli zaprezentowaç swoje zdolnoÊci
i umiej´tnoÊci 21 grudnia
2016 r. Wszyscy zgromadzeni w skupieniu oglàdali
przygotowane przedstawienie – poruszajàce i wzruszajàce, ale i radosne, bo dajà-

ce nadziej´ i prezentujàce g∏´bokà wiar´ w ludzkà dobroç i mi∏oÊç.
W tym dniu odby∏a si´
zbiórka darów dla Domu
Samotnej Matki.
Swoje serce okazali
równie˝ rodzice, którzy
zaanga˝owali si´ w zorganizowanà przez Rad´ Rodziców akcj´ przygotowania paczek Êwiàtecznych
dla uczniów naszej szko∏y.

Na rozpocz´ty 2017 rok ˝yczymy Paƒstwu du˝o zdrowia, wielu powodów do radoÊci – tych ma∏ych i tych du˝ych. Szcz´Êliwego Nowego Roku!
Marzena Delak

REKL AMA

SMART SCHOOL w ZAKR¢CIE – szkoła z pasjà

Dwuj´zycznoÊç na co dzieƒ

nauczyciele z pasjÑ

Poka˝ swój talent

2000 m 2 przestrzeni

Sukcesy w konkursie poezji ang

ielskiej

Autorski program edukacyjny
„Dziecko mi¢dzy kulturami Âwiata”
nauka w działaniu

Balet Narodowy w Smart

sukcesy naukowe

kreatywne warsztaty

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

wszechstronny rozwój fizyczny

ul. Trakt Brzeski 75D, tel. 666 840 640, 600 226 224, www.smartschool.edu.pl
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A nadzieja znów wstàpi w nas
Jest w moim kraju zwyczaj, ˝e w dzieƒ wigilijny,
Przy wzejÊciu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego ∏amià chleb biblijny
Najtkliwsze przekazujàc uczucia w tym chlebie.
C.K. Norwid
W naszej szkole, SP nr 171, ju˝ od pierwszych dni grudnia wyczuwalny by∏ Êwiàteczny
nastrój. Na korytarzach zawis∏y pi´kne dekoracje, w salach pojawi∏y si´ bogato wystrojone
choinki, a nauczyciele i rodzice zorganizowali
dla uczniów Êwiàteczne warsztaty.
Uczniowie klas trzecich, jak nakazuje nasza
szkolna tradycja, rozpocz´li przygotowania do
przedstawienia, które co roku wystawiane jest
dnia 22 grudnia. Ju˝ od listopada ruszy∏y wielkie
przygotowania. Dzieci otrzyma∏y role i rozpocz´∏y si´ próby. Mimo tego, i˝ praca nad tekstem
i muzykà wymaga∏a skupienia i wysi∏ku, to niejednokrotnie pojawia∏y si´ równie˝ zabawne
momenty. Mimo zm´czenia nigdy nie opuszcza∏o nas poczucie humoru.

Nareszcie nadszed∏ ten d∏ugo oczekiwany
dzieƒ. Jase∏ka. Na wyst´py licznie przybyli zaproszeni goÊcie – z trudem uda∏o nam si´ pomieÊciç
na sali gimnastycznej. Od pierwszej chwili ogromne wra˝enie robi∏a przepi´kna, teatralna wr´cz
dekoracja. W malowniczej scenerii pachnàcego,
Êwierkowego lasu, pod niebem usianym gwiazdami swoje miejsce znalaz∏y: rodzinny stó∏, uboga
szopka i pasterski sza∏as. Jednak chwile prawdziwego wzruszenia nadesz∏y wraz z pierwszymi
dêwi´kami „Kol´dy dla nieobecnych”, dedykowa-

Urodziny Szko∏y Podstawowej
nr 173 im. Górników Polskich
24 listopada Êwi´towaliÊmy „urodziny” naszej szko∏y. Jak co roku w uroczystoÊci wzi´li
udzia∏ NASI WYJÑTKOWI GOÂCIE, PATRONI
NASZEJ SZKO¸Y – GÓRNICY: Orkiestra Kopalni
Knurów-Szczyg∏owice pod dyrekcjà pana Grzegorza Pakury. UroczystoÊç nasza sk∏ada∏a si´
z dwóch cz´Êci – pi´knej muzycznej bajki pt.
„Jak siostry szcz´Êcia szuka∏y” oraz muzycznej
zabawy z górnikami. Muzyczna baÊƒ przygotowana przez uczniów naszej szko∏y zachwyci∏a

nej wszystkim tym, których nosimy w sercach,
a których nie ma ju˝ wÊród nas, a zw∏aszcza naszej drogiej, zmar∏ej w tym roku kole˝ance Krystynie Jezierskiej-Kalbarczyk.
W dalszej cz´Êci mogliÊmy podziwiaç wspania∏e wyst´py niezwykle
utalentowanych uczniów klas trzecich.
Wszystkich chwyta∏y za serce przepi´kne interpretacje kol´d, pastora∏ek
i tradycyjnych polskich pieÊni bo˝onarodzeniowych. Ze szczerym wzruszeniem podzieliliÊmy si´ op∏atkiem,
sk∏adajàc sobie serdeczne i ciep∏e ˝yczenia zainspirowane cytatem z wiersza C. K. Norwida przytoczonym przez
panià dyrektor Bogumi∏´ Banasiak.
Wspólne prze˝ywanie tych chwil, które na
d∏ugo zostanà w naszej pami´ci, zawdzi´czamy
zaanga˝owaniu nauczycieli, uczniów i rodziców.
Szczególne podzi´kowania nale˝à si´ tym rodzicom, którzy poÊwi´cili du˝o czasu i pracy na
przygotowanie naszych wspólnych Jase∏ek.
Anna Pawlikowska
Anna Porzeziƒska
Ma∏gorzata Rysak

Co roku nasza spo∏ecznoÊç szkolna przekazuje
dar serca na rzecz „Fundacji rodzin górniczych”,
opiekujàcej si´ rodzinami górników, którzy zgin´li pod ziemià.

treÊcià, oprawà muzycznà i Êwietnym przygotowaniem m∏odych aktorów. To równie˝ zas∏uga nauczycieli – pani Barbary Buga-Ruciƒskiej
i pani Edyty Szambelan. Film z przedstawienia
mo˝na obejrzeç na naszej stronie internetowej
– www.sp173.waw.pl.
Górniczà biesiad´ rozpocz´liÊmy hymnem
górników, a potem by∏o Êpiewanie Êlàskich piosenek, muzyczne zagadki i oczywiÊcie nagrody
i s∏odkie niespodzianki od górników.

REKL AMA

Tego dnia zaszczycili nas swojà obecnoÊcià
równie˝ Sybiracy. Zgodnie z obietnicami uda∏o
nam si´ wydaç w formie ksià˝ki wywiady przeprowadzane w∏aÊnie z Sybirakami. Konkurs
„Ocaliç od zapomnienia. Sybiracy sà wÊród
nas...” zaowocowa∏ wydaniem oryginalnych zapisów prac konkursowych – rozmów z Sybirakami. Za dzia∏alnoÊç na rzecz krzewienia wiedzy
o ludziach z „nieludzkiej ziemi” zostaliÊmy uhonorowani medalem „Pro Patria”. Nasza wspó∏praca z Sybirakami to równie˝ obecnoÊç uczniów
na spotkaniach i uroczystoÊciach organizowanych przez Zwiàzek Sybiraków.
Sk∏adamy serdeczne podzi´kowania sponsorom naszej szkolnej uroczystoÊci, a sà to:
Pan Wies∏aw Reszewski – prezes firmy Ravimed,
Pan Stefan Putka, Pan Józef WojtaÊ,
Firma Wierzejki, Gabmax – Halina Mucha, Budyƒ
Smakosza, Pan Sylwester Lament,
Rada Rodziców SP 173, Pan Dariusz Buczko.
W imieniu spo∏ecznoÊci szkolnej
Bernadetta Gierczycka
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PRYWATNY GABINET LEKARSKI

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

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

HUBERTUS
NIERUCHOMOÂCI

Firma istnieje
od 2001 roku

DOMY ● MIESZKANIA ● DZIA¸KI

SPRZEDA˚ / WYNAJEM
ZAPRASZAMY DO WSPÓ¸PRACY
ul. Dolomitowa 32, lok. 1
e-mail: biuro@hubertusnieruchomosci.pl
www.hubertus-nieruchomosci.pl
tel. 606 22 44 58, 506 131 014

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

O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

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

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna
G

Periodontolog

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

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

tel.

662 822 340

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

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm
Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog
Transplantolog
Lekarz uprawniony do badaƒ kierowców
oraz osób posiadajàcych broƒ

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

Tel. 602-174-916
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Pierwszego Gimnazjum Autorskiego
i I Spo∏ecznego LiOkres Âwiàt Bo˝ego Narodzenia zawsze rozbuceum Ogólnokszta∏càcego, a tak˝e
dza to, co w nas najlepsze, i sprzyja dzieleniu si´.
pomocy nauczycieli i uczniów ju˝ po
Chcemy obdarowywaç i uszcz´Êliwiaç si´ nawzaraz piàty w naszych placówkach udajem. MyÊlimy nie tylko o bliskich, ale tak˝e o tych,
∏o si´ zorganizowaç Wieczór Cudów.
którzy sà samotni lub potrzebujàcy. Zostawiamy
Przygotowania do tego wyjàtkowewolne nakrycie przy wigilijnym stole, schylamy si´
go wydarzenia rozpoczynajà si´ zanad biednymi czy chorymi. Wszystkie szko∏y Bu∏hawsze kilka tygodni wczeÊniej. Rodzice
ka, oprócz kwest, zbiórek ˝ywnoÊci, ubraƒ i wizyt
przynoszà wartoÊciowe przedmioty
w domu pogodnej staroÊci, raz w roku, w okresie
przeznaczone na aukcj´. Uczniowie
przedÊwiàtecznym spe∏niajà marzenie wyjàtkowej
wraz z nauczycielami tworzà ozdoby
Próba generalna przed jase∏kami w SSP 12
osoby wybranej spoÊród ma∏ych pacjentów Kliniki
choinkowe, kartki Êwiàteczne i piekà
Onkologii w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia
w∏àcza si´ tak, jak mo˝e, w organizacj´ tej szczepierniki, które sà sprzedawane na kiermaszu. MaDziecka”. Dzi´ki wspó∏pracy Rady Rodziców i dygólnej imprezy, poniewa˝ zebrany podczas niej
my przygotowujà ciasta, które mo˝na potem kurektorów Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej nr 12,
dochód zostaje w ca∏oÊci przeznaczony na dzia∏alpiç w specjalnie przygotowanym bufecie. Ka˝dy
noÊç fundacji „Nasze Dzieci”.
REKL AMA
Na poczàtku grudnia w gimnazjum i liceum
mieszczàcych si´ przy ul. Trakt Brzeski 63 pojawi∏a si´ szesnastoletnia Kinga, utalentowana wokalnie dziewczyna, zmagajàca si´ od kilku lat z nowotworem. Spotkaniu towarzyszy∏y: kiermasz
Êwiàteczny i aukcja, którà ju˝ po raz czwarty poprowadzi∏ pan Maciej Kurzajewski. Wieczór
uÊwietni∏ tak˝e koncert jazzowy pani Anny Serafiƒskiej. Licytowaç mo˝na by∏o mi´dzy innymi koszulk´ z autografem Roberta Lewandowskiego,
r´kawice bokserskie Andrzeja Go∏oty, pi∏k´ z podpisami pi∏karzy Legii oraz ksià˝k´ z dedykacjà
ksi´dza Jana Kaczkowskiego. Pan Kurzajewski
stworzy∏ wyjàtkowà atmosfer´ i pobudzi∏ hojnoÊç
w zebranych na aukcji goÊciach. Zach´ci∏ tak˝e
King´ do zaÊpiewania. Marzeniem dziewczyny
jest nagranie w∏asnej p∏yty. Wieczór Cudów
umo˝liwi jej zrealizowanie tego pragnienia. Kinga
otrzyma∏a zaproszenie do profesjonalnego studia
nagraniowego. Ju˝ wkrótce nagra w∏asnà p∏yt´.
Dwa tygodnie póêniej w Spo∏ecznej Szkole
Podstawowej przy ul. Armii Krajowej 9 pojawi∏a
si´ Monika – podopieczna fundacji „Nasze Dzieci”, która od kilku lat walczy z ci´˝kà chorobà. Jej
nowi koledzy z Bu∏haka specjalnie dla niej wystawili w tym dniu jase∏ka. Do wspólnego kol´dowania w∏àczyli si´ równie˝ zebrani rodzice
i nauczyciele. Ca∏y tegoroczny Wieczór Cudów
zosta∏ zaplanowany tak, ˝eby wszyscy mogli zrobiç coÊ razem, dlatego przybra∏ form´ warsztatów. Rodzice, nauczyciele i uczniowie mogli
wspólnie udekorowaç pierniczki, zrobiç stroik,
ozdobiç choinkowe bombki czy samodzielnie
stworzyç gr´ rodzinnà. Wszystkim tym atrakcjom
towarzyszy∏y: Êwiàteczny kiermasz i prowadzona
przez piàtoklasistów kawiarenka, z których dochód zasili∏ konto fundacji „Nasze Dzieci”. Marzenie Moniki tak˝e zosta∏o spe∏nione. Otrzyma∏a wóz kempingowy dla swojej lalki Barbie.
Ka˝dy, kto uczestniczy∏ choç raz w Wieczorze
Cudów, wie, ˝e towarzyszy mu wyjàtkowa atmosfera. W dzieleniu si´ i tworzeniu wspólnoty
kryje si´ magia Âwiàt Bo˝ego Narodzenia. Kolejny raz mogliÊmy si´ o tym przekonaç, spotykajàc
si´ i pomagajàc potrzebujàcym. Najwspanialszà
nagrodà jest radoÊç na twarzach dzieci i przeÊwiadczenie, ˝e uczestniczy∏o si´ w czymÊ dobrym, a Âwi´ta w ten sposób sta∏y si´ lepsze.

Bu∏hak pe∏en cudów

Piotr Szostak
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Jubileusz „Szlachetnej Paczki”

Jestem Êwiadoma, ˝e bez zaanga˝owania
i ogromnego wsparcia rodziców i wychowawców
nigdy by nam si´ nie uda∏o tak aktywnie i màdrze
uczestniczyç w akcji „Szlachetna Paczka”.
Dlatego te˝ w roku jubileuszowym dzi´kuj´
wszystkim Uczniom, Rodzicom, Dyrekcji, moim
Kole˝ankom i Kolegom, Pracownikom szkó∏ 173
i 353 za trud w podejmowaniu wysi∏ku na rzecz
przygotowywania prezentów dla potrzebujàcych
rodzin. Wielkie podzi´kowania kieruj´ tak˝e do
osób sympatyzujàcych z SP nr 353 – P. Ireny Pasek i cukierni „Irena”, P. Renaty Wroc∏awskiej
i apteki „Melisa”, PP. Walickich i sklepu „Groszek”, P. Haliny Muchy i firmy „Gabmax” oraz

PS – wiadomoÊç z ostatniej chwili! Mi∏o jest nam
poinformowaç, ˝e Minutowa Piosenka Klasowa
pt. „Seven Colours” zrealizowana pod kierunkiem
nauczyciela SP 353 ¸ukasza Trawczyƒskiego zosta∏a dostrze˝ona przez jury ogólnopolskiego
konkursu Akcja Labirynt, które postanowi∏o przyznaç wyró˝nienie panu ¸ukaszowi „za pomys∏
i edukacyjne wykorzystanie formy piosenki”. Nagrod´ wr´czy∏a pani Violetta ¸abanow-Jastrzàb
– Prezes Fundacji Muzyka jest dla wszystkich.
Serdecznie gratulujemy wychowawcy i klasie 1c!
Majka Delura
szkolny koordynator
akcji „Szlachetna Paczka” w SP nr 353

BIURO RACHUNKOWE

OG¸OSZENIA DROBNE
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).

HYDRAULIK

Ksi´gi Przychodów i Rozchodów
Ewidencje VAT, Rozliczenia ZUS

– TANIO I SOLIDNIE –

1 MIESIÑC GRATIS!

Tel. 503-759-762

506 173 607
214

GLAZURNIK.

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

PROFESJONALISTA.

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

LEKTOR J¢Z. W¸OSKIEGO
I ANGIELSKIEGO

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

Aleksandra Szewczyk
tel. 501 536 838

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

www.dogadajciesie.pl
304

29

ANTENY satelitarne i naziemne,
DEKODERY, monta˝ naprawa,
ustawienia. Trwam, Cyfra, Polsat, N.
oraz zestawy bez op∏at, 30 kana∏ów po polsku. www.lemag-tvsat.waw.pl, ul. B. Czecha 29, tel: 22 815-47-25, 501-123-566. 80

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

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

309

◗ Pilnie poszukuj´ mi∏ej, dyspozycyjnej gosposi z samochodem. Sprzàtanie, gotowanie codziennie. W domu 4 dzieci. Tak˝e
opieka i odbieranie z zaj´ç. 601 135 574
(po 18.00).
◗ Nauczycielka angielskiego udzieli korepetycji z j´zyka angielskiego. Szko∏a podstawowa i gimnazjum. Dojazd do ucznia. Cena
40 z∏. Tel. 733-250-300.
◗ J¢ZYK W¸OSKI: udziel´ lekcji/korepetycji na
wszystkich poziomach. Jestem Native
Speaker. tel. 576 803 912
◗ Student IV roku Politechniki Warszawskiej
oferuje korepetycje z Matematyki. Zakres:
szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum.
Przygotowania do sprawdzianów kartkówek egzaminów. Tel. 516-309-589.
◗ Potrzebna Pani do sprzàtania domu jednorodzinnego w Weso∏ej 512-096-261.

Tel. 660 473 628
Naprawa Elektroniki Pojazdowej
ARKADIUSZ GUTASZEWSKI

ul. Pi´kna 46, 05-462 Majdan

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

arekgu@interia.pl czynne 8.00–16.00

M O N TA ˚ :
■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■
■

anteny TV i SAT
domofony

www.anteny-kamery.pl
222

tel. 663-677-701

GARA˚

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

Tel. 601 262 086.

295

◗ Student lingwistyki stosowanej – nauka
i korepetycje z j´zyka francuskiego oraz angielskiego. Dojazd do ucznia, cena 35 z∏.
Tel. 663 927 115.
◗ Pani z praktykà z referencjami, poszukuje
pracy – sprzàtanie, prasowanie (Weso∏a,
Stara Mi∏osna) tel. 504 481 800.
◗ Sprzedam poddasze o powierzchni 29 m2.
Poddasze po∏o˝one jest przy ulicy GoÊciniec
45, nadaje si´ do przerobienia na biuro, cichà pracowni´ lub ma∏e mieszkanie. Kontakt telefoniczny 667 500 996.
◗ FORTEPIAN – lekcji gry udziela doÊwiadczony nauczyciel. Kontakt: 606 898 895.
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze PROMOCJA! Student. 533-404-404.
◗ Ró˝ne dziwne przedmioty ze stali, metali
kolorowych i innych materia∏ów, wykonuj´,
naprawiam 601 21 37 38.
◗ MATEMATYKA, OGÓLNIAK, RÓWNIE˚ ZAKRES ROZSZERZONY. STARA MI¸OSNA. tel.
514 37 14 95.
◗ Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej dla
uczniów i doros∏ych, 16 lat doÊwiadczenia.
tel. 694 210 279.

160

MALOWANIE I G¸ADZIE
malowanie r´czne i agregatem,
konkurencyjne ceny, krótkie terminy,
du˝e doÊwiadczenie, nie pijàcy.

tel. 503-759-763

3

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.
196

8

503 150 991

22
1

Przy okazji mniej lub bardziej wa˝nych rocznic
w ludzkiej ÊwiadomoÊci pojawia si´ najcz´Êciej
refleksja, która pozwala wróciç wspomnieniami
do tego, co ju˝ by∏o.
Taka w∏aÊnie myÊl przychodzi mi do g∏owy,
kiedy wracam pami´cià do poczàtków akcji
„Szlachetna Paczka”, realizowanej w Szkole Podstawowej nr 173 po raz pierwszy w 2007 roku.
ZaczynaliÊmy z pewnymi obawami. WÊród
grona nauczycielskiego pojawia∏y si´ pytania:
Czy damy rad´ wziàç na siebie tak ogromnà odpowiedzialnoÊç? Czy mo˝emy zaufaç uczniom
i ich rodzicom? Okaza∏o si´, ˝e tak!
Nasz „pierwszy raz” by∏ wielkim sukcesem.
Uda∏o nam si´ przygotowaç 97 Êwiàtecznych paczek-prezentów dla 19 rodzin! Wszyscy cieszyliÊmy si´ niezmiernie – i my, darczyƒcy, i obdarowane przez nas rodziny. Kolejne lata przynosi∏y
coraz wi´ksze sukcesy, co ogromnie motywowa∏o nas do dalszego dzia∏ania.
DziÊ, po dziesi´ciu latach realizacji projektu
rozpiera nas duma! Na przestrzeni tych wielu
lat uszcz´ÊliwiliÊmy 207 rodzin obj´tych projektem „Szlachetna Paczka”, zawo˝àc dla nich
2550 paczek!

Grzegorza Wójcika za pomoc w spe∏nianiu marzeƒ rodzin obj´tych projektem. Bardzo serdecznie dzi´kuj´ tak˝e Kierowcom – w tym roku
P. Paw∏owi Brzeziƒskiemu, P. Arturowi Ró˝aƒskiemu oraz mojemu m´˝owi za poÊwi´cenie czasu
i pomoc w rozwo˝eniu paczek do magazynów.
Jestem pewna, ˝e dopóki w SP nr 353 b´dà
ch´tni do udzia∏u w projekcie „Szlachetna Paczka”,
dopóty b´dziemy dzia∏aç ze zdwojonà si∏à. Dzia∏aç
chocia˝by po to, aby poczuç si´ choç troch´ lepszymi, a w Nowy Rok wkroczyç z poczuciem, ˝e
wspaniale jest pomagaç drugiemu Cz∏owiekowi.
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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)

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

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44
tel. kom. 601 384 524
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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.

Podpisz umowę w karnawale
i ODPOCZNIJ 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
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