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st´powa∏y mi´dzy innymi Anna Borowska (dru˝ynowa wicemistrzyni Êwiata oraz mistrzyni i wicemistrzyni Europy) i Beata Pacut (aktualna dru˝ynowa wicemistrzyni Europy).
Polski Zwiàzek Judo ju˝ zapowiedzia∏, ˝e kolejna edycja Dru˝ynowych Mistrzostw Polski Województw odb´dzie si´ na poczàtku grudnia
2018 roku. Spodziewany jest jeszcze liczniejszy
udzia∏ judoczek i judoków z ca∏ego kraju.
W Weso∏ej w seniorach zwyci´˝y∏ Âlàsk, w juniorach – Mazowsze (II), w juniorach m∏odszych
– Dolny Âlàsk, w m∏odziczkach – Âlàsk, w m∏odzikach – Mazowsze (I).

fot. Ilona DaÊko

Dru˝ynowe Mistrzostwa Polski Województw
w Judo – droga po medal Igrzysk w Tokio 2020
Sukcesem sportowo-organizacyjnym zakoƒczy∏y si´ przeprowadzone w weekend 25–26 listopada w Warszawie-Weso∏ej pierwsze w historii krajowego judo Dru˝ynowe Mistrzostwa Polski Województw. Turniej zespo∏ów mieszanych
rozegrany zosta∏ w hali przy ul. Klimatycznej 1.
– Droga po medal Igrzysk Olimpijskich w Tokio
– taki cel przyÊwieca∏ organizatorom DMP Województw w Weso∏ej. Od tego roku rywalizacja
tzw. mikstów (w sk∏adzie sà 3 zawodniczki i 3 zawodników) znajduje si´ w programie Mistrzostw
Âwiata Seniorów, a w 2020 roku zadebiutuje
w zawodach olimpijskich w stolicy Japonii.

– To nowa konkurencja, która daje szans´ na
walk´ o podium – podkreÊlali uczestnicy turnieju oraz trenerzy poszczególnych zespo∏ów.
Mistrzostwa Województw mia∏y Êwietnà
opraw´, zgromadzeni kibice mogli oglàdaç powtórki walk i poszczególnych akcji na telebimie.
Organizacja zawodów i poziom sportowy by∏y
na wysokim poziomie. Krótkà relacj´ z turnieju
przeprowadzi∏a telewizja TVP 3 Warszawa.
– Najlepsze dru˝yny otrzyma∏y nagrody finansowe, zaÊ fani judo – nagrod´ w postaci Êwietnych pojedynków i wielkich emocji na tatami.
W zwyci´skiej dru˝ynie seniorów ze Âlàska wy-

– M∏odzi zawodnicy mieli okazj´ na tych samych zawodach podpatrywaç reprezentantów
Polski seniorów, którzy zdobywajà medale na
najwi´kszych imprezach Êwiatowych i europejskich. To tak˝e kolejny plus takich imprez mikstów. Poza tym bardzo wa˝ny jest team spirit
– Polacy podczas wielu turniejów pokazywali,
jak nale˝y wspieraç si´ w judo.
Organizatorem zawodów byli: Polski Zwiàzek
Judo, Warszawsko-Mazowiecki Zwiàzek Judo
oraz UKS Judo Fight Club z Weso∏ej jako gospodarz turnieju.
Projekt wspó∏finansowa∏o Ministerstwo Sportu i Turystki, Miasto Sto∏eczne Warszawa oraz
Urzàd Dzielnicy Warszawa-Weso∏a.
Dzia∏ Marketingu PZJ

Czytelnikom „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
sk∏adamy najserdeczniejsze ˝yczenia
Âwiàt pe∏nych radoÊci,
ciep∏ych spotkaƒ i spokoju ducha.
A w nadchodzàcym 2018 roku niech
szcz´Êcie goÊci w ka˝dym weso∏owskim domu.
w imieniu Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a
Burmistrz Edward K∏os
w imieniu Rady Dzielnicy Weso∏a
Przewodniczàcy Rady Marcin J´drzejewski

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
"
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Szynka map
cena za kilogram
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Promocja obowiązuje do końca grudnia 2017 r. lub do wyczerpania zapasów
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Kawa Pedros

Mleko
zagęszczone

250 g
Strauss Cafe

200 ml, karton
Gostyń

Coca Cola

Majonez Kielecki

1,5 l
Coca Cola

170 g
WSP
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Cukier
1 kg
KSC

1 szt.

1 szt.

21

9

1 szt.

Mąka
Szymanowska

Olej Kujawski

Mleko Łaciate
UHT 2%, 3,2%

1 kg
Polskie Młyny

1l
Kruszwica

1l
Mlekpol

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
Monika Chruścińska

ul. M. Kajki 64, 04-621 Warszawa
tel.: 502 790 542
e-mail: aninubezpieczenia@wp.pl
U nas zawrzesz polisę:
- komunikacyjną,
- majątkową,
- na życie,
- szkolną i turystyczną,
- dla ﬁrm.

Oferujemy ubezpieczenia Firm Proama i Generali
oraz 11 innych Towarzystw.

Przygotujemy najlepszą cenowo ofertę. Przyjdź i sprawdź. Warto!
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Z okazji nadchodzàcych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
˝yczymy Wam, aby ten szczególny czas
upłynàł Wam w zdrowiu, szcz´Êciu i miłoÊci
w otoczeniu najbli˝szych Wam osób.
A Nowy Rok był dla Was czasem
realizacji marzeƒ – tych łatwych
i trudnych do spełnienia.
Zespół Wesolandii

www.wesolandia.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Warszawa-Wesoła, ul. Wspólna 4, tel. 22 773 91 91
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Radni mieli te˝ mo˝liwoÊç
zapoznania si´ z informacjami
o stopniu zaawansowania robót inwestycyjnych i remontów w dzielnicy,
o stanie utrzymania czystoÊci w dzielnicy oraz
z ocenà nowego systemu gospodarki odpadami,
o stanie przygotowaƒ do zimy z uwzgl´dnieniem
materia∏u przygotowanego przez OPS dotyczàcego pomocy dla bezdomnych i innych osób potrzebujàcych pomocy w czasie zimy.
Na koniec sesji Rada odnios∏a si´ te˝ do decyzji Wojewody mazowieckiego o zmianie niektórych nazw ulic w Weso∏ej. Mimo zdecydowanego sprzeciwu radnych z klubu PiS, g∏osami pozosta∏ych radnych zosta∏o przyj´te stanowisko,
zamieszczone w ramce obok.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest
na dzieƒ 14 grudnia br. Program sesji b´dzie dost´pny na 7 dni wczeÊniej w Internecie. Sesja
rozpocznie si´ o godz. 14.00 w sali Rady w budynku naszego Urz´du Dzielnicy. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Z prac Rady Dzielnicy
W listopadzie Rada
Dzielnicy obradowa∏a na
sesji w dniu 16 listopada.
Sesja rozpocz´∏a si´ od
informacji nt. stopnia zaawansowania prac z zakresu planowania przestrzennego dla obszaru dzielnicy.
GoÊciliÊmy przedstawicielki
miejskiego Biura Architektury, które zajmuje si´
PZP. Niestety nieustannie od kilku lat, z powodu
sprzeciwu Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego (mimo przegrywanych przez niego spraw
przed WSA) sprawy planów stojà w miejscu.
W kolejnych punktach Rada zapozna∏a si´ ze stanem realizacji bud˝etu za 3 kwarta∏y br., zaopiniowa∏a trzy pakiety kosmetycznych zmian do tegorocznego bud˝etu. Mia∏a tak˝e zmieniç statut
M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy (ze wzgl´du na likwidacj´ gimnazjów mia∏ nieaktualne zapisy), ale
temat ten zosta∏ wycofany przez Zarzàd Dzielnicy
w celu lepszego dopracowania tych zmian.

Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

Bud˝et partycypacyjny 2019

Nasze pieniàdze = Nasze decyzje = BP
Kolejne spotkanie Zespo∏u ds. bud˝etu partycypacyjnego ju˝ za nami.
Odby∏o si´ 7 listopada
i podj´to na nim wa˝ne
decyzje dotyczàce: wyboru
przewodniczàcego i sekretarza Zespo∏u, przyj´cia regulaminu pracy Zespo∏u
na 2019 rok, wypracowania i przyj´cia definicji
ogólnodost´pnoÊci oraz opracowania szczegó∏owych zasad przeprowadzenia BP w dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy. Na spotkaniu jednog∏oÊnie wybrano na przewodniczàcà Panià Magdalen´ Ostapiuk, a na sekretarza Panià Ew´ Sadlej.
Obie Panie sà przedstawicielkami Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Nast´pnie wszyscy
zebrani przyj´li Regulamin Pracy Zespo∏u ds. BP
na 2019 rok. Kolejny punkt spotkania dotyczy∏
wypracowania i przyj´cia definicji ogólnodost´pnoÊci. Po dyskusji cz∏onkowie zespo∏u przyj´li nast´pujàce kryteria, wed∏ug których oceniana b´dzie ogólnodost´pnoÊç. Oto one:
„Projekt spe∏nia kryterium ogólnodost´pnoÊci,
je˝eli dla ka˝dego z wyró˝nionych typów projektów sà spe∏nione ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) W przypadku projektów o charakterze infrastrukturalnym:
a) informacja o realizowanym projekcie musi byç
upowszechniona w sposób adekwatny dla grupy mieszkaƒców, do jakich jest on kierowany.
b) efekt realizacji projektu b´dzie dost´pny
dla mieszkaƒców przynajmniej 30 godzin
w tygodniu przez ca∏y czas eksploatacji
obiektu/terenu, na którym powsta∏
c) korzystanie z efektu realizacji projektu musi byç bezp∏atne dla mieszkaƒców.
2) W przypadku projektów o charakterze „mi´kkim”:
a) informacja o realizowanym projekcie musi
byç upowszechniona w sposób adekwatny
dla danej grupy mieszkaƒców do jakich jest
on kierowany.
b) projekt musi byç realizowany w godzinach
zapewniajàcych dost´p dla jak najwi´kszej
liczby mieszkaƒców potencjalnie nim zainteresowanych.
c) udzia∏ w projekcie musi byç bezp∏atny dla
mieszkaƒców”.
Ostatni punkt w porzàdku spotkania wzbudzi∏
wÊród zebranych najwi´cej emocji. Dotyczy∏ on

STANOWISKO Nr 7
RADY DZIELNICY WESO¸A
MIASTA STO¸ECZNEGO WARSZAWY
z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie trybu zmian nazw ulic
w Dzielnicy Weso∏a
Rada Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy
sprzeciwia si´ trybowi zmian nazw ulic
w dzielnicy.
Wojewoda Mazowiecki arbitralnie zmieni∏ nazwy ulic nie zasi´gajàc opinii mieszkaƒców tych ulic, którzy zmuszeni b´dà
(cz´sto wbrew swej woli) do wymiany wielu dokumentów. Wiàzaç si´ to b´dzie
z wielkim nak∏adem czasu i Êrodków finansowych, poniewa˝ w/w zmiany dotyczà
oko∏o 350 mieszkaƒców a tak˝e firm i instytucji mieszczàcych si´ przy tych ulicach.
Przewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
/-/ Marcin J´drzejewski

bowiem opracowania szczegó∏owych zasad
przeprowadzenia BP w dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy, czyli podzia∏u na obszary i ustalenia
górnego limitu wartoÊci projektu. Zespó∏ po wnikliwej analizie i burzliwej dyskusji uzna∏, i˝ najkorzystniejszy b´dzie wariant uznajàcy ca∏à
Weso∏à za jeden obszar terytorialny, w którym
b´dzie mo˝na sk∏adaç tylko projekty ogólnodzielnicowe, bez górnego limitu wartoÊci jednego projektu. Przyczyni si´ to zdaniem cz∏onków
Zespo∏u do integracji spo∏ecznoÊci dzielnicy,
umo˝liwi sk∏adanie projektów wi´kszych, a tak˝e u∏atwi g∏osowanie.
Dla wszystkich ch´tnych 16 grudnia 2017 roku w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a w godzinach
11.00–15.00 zaplanowany zosta∏ MARATON
PISANIA PROJEKTÓW.
Po wi´cej informacji wszystkich zainteresowanych odsy∏am do kolejnych numerów „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, na stron´ www.wesola.waw.pl,
do Biuletynu Informacyjnego Urz´du Dzielnicy
Weso∏a oraz na facebook.pl/BPWesola.
BÑDè AKTYWNY – ZG¸OÂ SWÓJ PROJEKT
Zg∏aszanie projektów
od 1 grudnia br. do 22 stycznia 2018 r.
Katarzyna Zakrzewska
Radna dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

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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Dzielnicowe Obchody Narodowego
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci za nami!
W dniu 11 listopada 2017 r. odby∏y si´ Dzielnicowe Obchody Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci. UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ o godz. 12.00
Mszà Âwi´tà za Ojczyzn´ w koÊciele Âwi´tego
Brata Alberta. Nast´pnie uczestnicy obchodów

przemaszerowali pod pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej, gdzie odby∏a si´ dalsza cz´Êç uroczystoÊci oraz z∏o˝enie wieƒców pod pomnikiem
przez m.in.:
■ Rad´ Dzielnicy Weso∏a oraz Radnych Dzielnicy
Weso∏a
■ Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
■ Seniorów z PKPS Zarzàd Weso∏a
■ Ochotniczà Stra˝ Po˝arnà w Weso∏ej
■ Zwiàzek Harcerstwa Rzeczypospolitej
■ Zwiàzek Harcerstwa Polskiego
■ Rad´ Pedagogicznà Szko∏y Podstawowej nr
172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej
■ Rad´ Rodziców Szko∏y Podstawowej nr 172
im. Polskiej Organizacji Wojskowej.
Po tej cz´Êci uczestnicy uroczystoÊci wzi´li
udzia∏ w pikniku historycznym, w trakcie którego

Otwieramy lodowisko!
Po raz kolejny mieszkaƒcy Weso∏ej b´dà mieli
mo˝liwoÊç nieodp∏atnego korzystania z dzielnicowego lodowiska. Lodowisko, które powsta∏o w roku 2014, od poczàtku cieszy∏o si´ ogromnym powodzeniem. W sezonie 2016/17 z naszej dzielnicowej Êlizgawki skorzysta∏o oko∏o 47 600
uczestników, czyli oko∏o 400 u˝ytkowników dziennie, co jest liczbà imponujàcà. Od dwóch lat
z obiektu korzystajà tak˝e zorganizowane grupy
szkolne w ramach zaj´ç WF-u i grup tych z roku na
rok przybywa. Ponadto, swoje godziny treningowe wykorzystuje rekreacyjnie niezrzeszona grupa

mi∏oÊników hokeja. Sprawia
to, ˝e lodowisko i jazda na
∏y˝wach stajà si´ podstawowà
formà zimowej rekreacji w naszej
dzielnicy. Mamy nadziej´, ˝e podobnie b´dzie tak˝e i w tym sezonie.
Z wielkà przyjemnoÊcià zapraszamy na otwarcie nowego sezonu
2017/2018 na Lodowisku w Weso∏ej
przy. ul. Armii Krajowej 72. Inauguracja nastàpi
podczas imprezy MIKO¸AJKI NA LODZIE w dniu
10 grudnia 2017 r. o godz. 13.00.

Uwaga - zmiana terminu 80-lecia Szko∏y Podstawowej nr 172
Szanowni Paƒstwo, z przyczyn organizacyjnych zmianie uleg∏ termin obchodów jubileuszu 80-lecia Szko∏y Podstawowej nr 172, który w poprzednim numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich” zapowiadany by∏ na 7 grudnia br.

Wydarzenie to odb´dzie si´ 26 kwietnia 2018
roku. Serdecznie przepraszamy i zapraszamy.
Katarzyna Paroƒ-Bry∏a – Dyrektor SP nr 172
oraz Komitet Organizacyjny

odby∏a si´ m.in. prezentacja obozowiska wojskowego z wyposa˝eniem, pokaz strzelajàcej artylerii, strzelnica ASG z nagrodami, pokaz kawalerzysty na koniu w siodle. A to wszystko przy
goràcej herbacie i wojskowej grochówce.
Organizatorami uroczystoÊci byli Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, Proboszcz Parafii Êw. Brata Alberta oraz OÊrodek
Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a

Jak co roku mieszkaƒcy b´dà mogli
bezp∏atnie skorzystaç tak˝e z wypo˝yczalni sprz´tu sportowego, w której
b´dà udost´pniane ∏y˝wy, kaski
ochronne, ochraniacze, a tak˝e
pingwiny do nauki jazdy.
˚YCZYMY UDANEJ ZABAWY
NA LODZIE W SEZONIE 2017/18!
Godziny otwarcia lodowiska:
Poniedzia∏ek – piàtek 16.00–21.00
Przerwa techniczna 18.30–19.00
Sobota – niedziela 10.00 – 22.00
Przerwy techniczne: 12.30–13.00; 16.00–17.00;
18.30–19.00
Godziny otwarcia w czasie ferii zimowych
(15–26.01.2018 r.):
Poniedzia∏ek – piàtek 10.00–21.00
Sobota – niedziela 10.00–22.00
Przerwy techniczne: 12.30–13.00; 16.00–17.00;
18.30–19.00
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

REKL AMA

Wesolandia Spółka z o.o. wynajmie na działalność
cateringową dobrze wyposażoną, ergonomiczną
kuchnię, z niezależnym wejściem, znajdującą się
w obiekcie w Aquaparku.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu, wizji lokalnej przedmiotu najmu. Zapewniamy dogodne warunki
wynajmu z możliwością rozszerzenia działalności.
Kontakt:
603 060 202
ul. Wspólna 4
05-075 Warszawa

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Sawickiej
(aktywistka
PPR, komunistyczny symbol Zwiàzku Walki M∏odych) ju˝ nawet jako Rada Dzielnicy przygotowywaliÊmy. Stanis∏aw Wroƒski te˝ mo˝e nie by∏
Êwietlanà postacià (minister kultury za czasów
Gierka, Prezes Towarzystwa Przyjaêni Polsko-Radzieckiej). Zresztà przy obu tych ulicach prawie
nikt nie mieszka, i zmiana dotyczy∏aby tylko adresów 3 rodzin. Za to przy ulicy Pstrowskiego
(górnik, przodownik pracy, zmar∏ ju˝ w 1948 roku, jeszcze nawet zanim komunizm si´ u nas na
dobre rozgoÊci∏, prosty robotnik, wykorzystany
przez propagand´ PRL-u, bardziej jego ofiara ni˝
entuzjasta) mieszka ponad 150 osób. A przy ulicy 1 Praskiego Pu∏ku mieszka prawie 200, nie liczàc ca∏ej masy firm i instytucji. Czym zawini∏ patron g∏ównej ulicy Weso∏ej, prowadzàcej do jednostki wojskowej, b´dàcej kontynuatorkà tak˝e
jego tradycji? Przecie˝ w jego szeregach w wi´kszoÊci walczyli ˝o∏nierze, którzy nie zdà˝yli na
zaciàg do armii Andersa i zamiast pracy w uralskich kopalniach starali si´ wróciç do Polski,
w jedyny mo˝liwy sposób – wraz z armià Berlinga. Wykrwawiali si´ pod Lenino, wyzwalali War-

szaw´, walczyli na Wale Pomorskim. Jedynà
przewinà by∏ krótki epizod, gdy dwie kompanie
z Pu∏ku zosta∏y na kilka dni skierowane do udzia∏u w tzw. ob∏awie augustowskiej. To wystarczy∏o, by Pu∏k uznaç za symbol komunizmu.
Abstrahujàc zresztà od przyczyn, czemu ci
a nie inni patroni zostali obj´ci „dekomunizacjà”, najwi´cej wàtpliwoÊci budzi tryb wprowadzenia zmiany. Bez ˝adnych konsultacji ani z samorzàdem, ani tym bardziej z zainteresowanymi
mieszkaƒcami. Bez uprzedzenia. Autorytarnie.
KtoÊ wiedzia∏ lepiej. KtoÊ zdecydowa∏. KtoÊ
przyniós∏ w teczce nowe nazwiska, którymi zastàpiono stare. Szkoda, ˝e nie pomyÊlano o osobach zwiàzanych z Weso∏à. Czy nie mo˝na by∏o
uhonorowaç np. niezwykle màdrego, zas∏u˝onego dla Weso∏ej, a zmar∏ego niedawno ksi´dza
Pra∏ata Stefana Wysockiego? Gdyby ktoÊ chcia∏
poszukaç, na pewno takich patronów znalaz∏oby si´ du˝o wi´cej. Tyle ˝e nie chcia∏. Bo pan
Wojewoda wola∏ pokazaç, ˝e W∏adza Wie Lepiej. Chyba mu si´ to uda∏o. A my có˝, przyzwyczajajmy si´ do nowego.

Najlepszy prezent, jaki mo˝esz daç swojemu
dziecku, to wspólnie sp´dzony czas

zora i gotowania zupy w tak zwanym mi´dzyczasie.
Pozwólmy dziecku zrobiç samodzielnie to, co potrafi. Niech samo nawleka koraliki, nawet jeÊli ma
to trwaç godzinami, niech lakieruje pude∏ka i uczy
si´ obs∏ugiwaç maszyn´ do szycia dotàd, a˝ Êcieg
wyjdzie prosty. Nie wyr´czajmy go, bo b´dzie szybciej i ∏atwiej, i ∏adniej, ale pomó˝my i nauczmy.

Czym podpadli patroni?
Zarzàdzeniem zast´pczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada (wesz∏o w ˝ycie
dzieƒ póêniej) zmienione
zosta∏y nazwy czterech
ulic w naszej dzielnicy:
– ul. Hanki Sawickiej na ul.
Zofii Kossak-Szczuckiej
- ul. Stanis∏awa Wroƒskiego na ul. Anny Walentynowicz
- ul. Wincentego Pstrowskiego na ul. Bohaterów z Kopalni Wujek
- ul. 1 Praskiego Pu∏ku WP na ul. W∏adys∏awa
Raczkiewicza
To wynik realizacji ustawy „dekomunizujàcej”
przestrzeƒ publicznà. Zgodnie z nià, powinny
zniknàç wszystkie symbole i nazwy upami´tniajàce okres komunizmu w Polsce. W przypadku
dwóch pierwszych nazw zmiana taka nie budzi
wi´kszych zastrze˝eƒ. Zmian´ nazwy ul. Hanki

Âwi´to Zmar∏ych i czas smutnych
refleksji za nami. Powoli na pó∏ki
Êwiàteczne trafiajà grube, uÊmiechni´te renifery i elfy, ulice rozÊwietlajà
Êwiàteczne dekoracje, skrzynki pocztowe powoli
zape∏niajà si´ listami do Miko∏aja.
Jak dobrze wykorzystaç ten czas, aby Âwi´ta
sta∏y si´ dla nas radosnym wydarzeniem, a nie
ciàgiem m´czàcych przygotowaƒ i k∏ótni?
Przede wszystkim ogranicz zakupy do minimum!
Wiemy, ˝e znalezienie najnowszej gry komputerowej albo super zabawki pod choinkà na pewno
wywo∏a u dziecka ogromnà radoÊç, ale czy naprawd´ o to chodzi? Âwi´ta to czas na budowanie
bliskoÊci i ciep∏a rodzinnego, dlatego wykorzystajmy t´ okazj´ do rozwijania u dzieci umiej´tnoÊci
dawania i radoÊci z uÊmiechu innych. Super transformersy nie zniknà z pó∏ek, a dwa tygodnie po
Âwi´tach kupimy je du˝o taniej.
Zaplanujcie wspólnie!
Wykorzystajmy ten czas na rozwijanie umiej´tnoÊci myÊlenia o innych. Warto zaparzyç herbat´, wyjàç z szafki ciastka i porozmawiaç
z dzieckiem o bliskich, o tym, co sprawi∏oby im
przyjemnoÊç. Mo˝e ciocia Zosia ucieszy si´ z pude∏ka na kolczyki, a babcia Jadzia, zamiast kolejnej paczki herbaty, wola∏aby dostaç w∏asnor´cznie wykonanà ramk´ ze zdj´ciami wnuków.

To dobry czas, aby zastanowiç si´, co naprawd´
lubià nasi bliscy, czym si´ zajmujà, co sprawia im
przyjemnoÊç i przede wszystkim, co b´dà wykorzystywaç. Nawet najwspanialszy, zrobiony r´cznie prezent wylàduje na pó∏ce z rupieciami, jeÊli
nie dostosujemy go do potrzeb obdarowywanego.
Która z nas, mam przedszkolaków, nie wychodzi∏a do pracy w naszyjniku wykonanym z makaronu i nie chowa∏a go zaraz za progiem do torebki, w której czeka∏a ju˝ obrokacona broszka
z filcu do kompletu.
Wykonajcie prezenty wspólnie!
Zacznijcie od wyboru materia∏ów. Zastanówcie
si´, w jakim stylu babcia ma urzàdzone mieszkanie, aby wykonana przez was ramka do niego pasowa∏a. Sprawdêcie rozmiar laptopa cioci, na którego chcecie uszyç pokrowiec z filcu, i zastanówcie si´ trzy razy, czy wybraç wzór w zielone ˝abki
czy stonowany szary, zamówcie koraliki z kamieni
na allegro zamiast drewnianych kwiatków, pomalowanych makaronów i brokatowej modeliny.
A kiedy b´dziecie mieli ju˝ wszystko, co potrzebne, poÊwi´çcie czas na wykonanie prezentów. R´kodzie∏o jest czasoch∏onne, ale rozwija cierpliwoÊç,
koncentracj´, motoryk´ ma∏à. Niektóre z technik,
jak np. decoupage czy ceramika, sk∏adajà si´ z kilku
etapów, co nale˝y wziàç pod uwag´. Zadbajmy, aby
czas przeznaczony na wykonanie podarunków by∏
czasem bez telefonu, wa˝nych maili z pracy, telewi-

Marcin J´drzejewski

Ograniczcie gotowanie!
Cz´Êç z nas pami´ta jeszcze czasy, kiedy rarytasem by∏y sprowadzane na Âwi´ta pomaraƒcze,
szynka przywieziona od rodziny ze wsi i bigos,
który tygodniami sta∏ na balkonie.
Wiele osób nie wyobra˝a sobie Âwiàt z pierogami i barszczem z supermarketu, ale czy w dzisiejszych czasach wszystko musimy robiç sami?
Zamówmy pyszne ciasta i pierogi w pobliskim
sklepie i nie nazywajmy tego lenistwem, tylko
wykorzystajmy ten czas na ugotowanie z dzieçmi
jednej, tradycyjnej potrawy. Skorzystajmy z przepisu, który od lat znajduje si´ w szufladzie babci,
i wykorzystajmy ten czas na rozmowy o historii
naszej rodziny, anegdoty, radosne i smutne historie, które s∏yszeliÊmy lub prze˝yliÊmy jako dzieci.
A kiedy ju˝ wszystko b´dzie gotowe, Idêcie na
spacer! Bo jesieƒ i zima to czas, kiedy zapewnianie
naszym dzieciom ruchu na Êwie˝ym powietrzu jest
tak samo wa˝ne jak trudne, ale przynosi rewelacyjne efekty dla ich zdrowia, samopoczucia i odpornoÊci, a nam pomo˝e pozbyç si´ tego, czego niestety zazwyczaj nam przybywa w czasie Âwiàt ;-).
Sylwia Tarasiuk
Psycholog terapeuta z Niepublicznego
Przedszkola Jacek i Agatka

☛ R E K L A M A 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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Zapraszamy na Âwiàteczny
Kiermasz Bo˝onarodzeniowy!

Wszystkich mieszkaƒców Weso∏ej
zapraszamy na Âwiàteczny Kiermasz
Bo˝onarodzeniowy.
16 grudnia w godzinach 11.00–17.00
parking przy Urz´dzie Dzielnicy przy ul.
W. Raczkiewicza 33 stanie si´ najbardziej
Êwiàtecznym miejscem w Weso∏ej. Na miejscu
b´dà stoiska artystów, r´kodzielników, twórców
ludowych i lokalnych producentów ˝ywnoÊci.
W trakcie kiermaszu w godz. 11.00–17.00 odb´dà si´ warsztaty plastyczne: godz. 11.00–12.30
– ozdabianie pierników, godz. 12.30–14.00
– tworzenie stroików bo˝onarodzeniowych, godz.
14.00–15.30 – malowanie bombek, godz.
15.30–17.00 – tworzenie ozdób Êwiàtecznych.
Liczba miejsc na warsztaty ograniczona. Nie zabraknie te˝ wyst´pów artystycznych. W godz.
11.00–15.00 na scenie b´dà wyst´powaç dzieci
i m∏odzie˝ z terenu dzielnicy Weso∏a, us∏yszymy
wówczas najpi´kniejsze polskie kol´dy. Dla najm∏odszych o godz. 15.00 przygotowane zosta∏o
przedstawienie z Miko∏ajem pt. „Âwiàteczne marzenia” w wykonaniu Studia Artystycznego Arlekin. Pe∏na humoru i ciep∏a opowieÊç o Êwiàtecznych zwyczajach, skrytych marzeniach oraz
o tym, ˝e ka˝dy mo˝e staç si´ lepszà osobà.

O godz. 16.00 natomiast odb´dzie si´ loteria
Êwiàteczna. Ka˝dy, kto zg∏osi ch´ç udzia∏u poprzez wrzucenie do Êwiàtecznego pojemnika karteczki ze swoim imieniem i nazwiskiem, b´dzie
mia∏ szans´ wygraç, m.in. r´kodzie∏o podarowane przez wystawców, karnety ufundowane przez
Klub Sportowy Mrs.Sporty Weso∏a oraz kalendarze i zestawy pocztówek z Weso∏ej przekazane
przez Stowarzyszenie „Sàsiedzi dla Weso∏ej”.
Po loterii, o godz. 16.15, zapraszamy na koncert Pani Natalii Kovalenko – sopranistki, która
swojà ujmujàcà barwà g∏osu, poczuciem estetyki muzycznej i wra˝liwoÊcià duszy przenosi s∏uchaczy w niezwyk∏y Êwiat muzyki. Koncertuje

w Europie i na Ukrainie oraz jest jurorem w wielu festiwalach. Wyst´p Pani Natalii Kovalenko
odb´dzie si´ z goÊcinnym udzia∏em Chóru Malwy dzia∏ajàcego przy OÊrodku Kultury. Na zakoƒczenie kiermaszu, o godz. 17.00, zach´camy
do obejrzenia Êwiàtecznego
pokazu Êwiat∏a i laserów.
Dodatkowymi atrakcjami
b´dà konkursy, animacje
dla dzieci, fotobudka ze
Êwiàtecznym t∏em, Êwiàtecznymi gad˝etami do
przebrania i natychmiastowym wydrukiem z mo˝liwoÊcià personalizacji zdj´cia oraz pocz´stunek dla sàsiadów – herbata zimowa
z ciasteczkami i ciastem.
Podczas kiermaszu b´dzie mo˝na tak˝e coÊ
zjeÊç oraz wspólnie z innymi mieszkaƒcami ubraç
choink´. Przez ca∏y czas trwania kiermaszu z g∏oÊników pop∏ynà najpi´kniejsze kol´dy. Tego dnia
w Weso∏ej b´dzie ju˝ czuç atmosfer´ Âwiàt.
Organizatorami wydarzenia sà OÊrodek Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy oraz Dzielnica Weso∏a m.st. Warszawy. Partnerzy: Mrs.Sporty, Stowarzyszenie „Sàsiedzi dla Weso∏ej”. Patronat medialny: WiadomoÊci Sàsiedzkie, portal
www.staramilosna.pl.
OÊrodek Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

REKL AMA
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Seniorzy w akcji. II Seminarium
warszawskich rad seniorów
Du˝o dzieje si´ w seniorskim Êwiecie. Aktywni seniorzy nie mogà narzekaç na nud´. Propozycji, które oferuje miasto Warszawa, jest naprawd´ wiele. Trzeba je tylko Êledziç i wybieraç coÊ
dla siebie. Naj∏atwiej znaleêç je mo˝na na stronach www.seniorzywakcji.pl lub www.warszawasenioralna.pl. Tym, którzy nie majà dost´pu
do komputera, pomogà ulotki, które znajdà Paƒstwo w organizerach umieszczonych obok skrzynek „POCZTA SENIORA”. To inicjatywa weso∏owskiej Rady Seniorów. Skrzynek jest ju˝ 12. Znajdà
je Paƒstwo w przychodniach, parafiach, bibliotekach i w Domu Kultury przy Starzyƒskiego.
Wróçmy do Seminarium. Odby∏o si´ ono 17 listopada 2017 r. w Centrum Promocji Kultury
przy ul. Podskarbiƒskiej. Wzi´li w nim udzia∏
cz∏onkowie 17 warszawskich rad seniorów. Naszà Rad´ reprezentowali: Izabella Ruli, Anna Baraƒska, Anna Kucharczyk, Mieczys∏aw O∏dziej,
Roman Kalupa, Bo˝ena Borys i Burmistrz Dzielnicy Weso∏a Marian Mahor.

Wystàpienia zaproszonych goÊci dotyczy∏y
spraw senioralnych i mia∏y na celu uczynienie
staroÊci kolejnym, ale atrakcyjnym etapem
˝ycia. Warszawa przygotowuje wiele niespodzianek, które majà, za pomocà elektronicznych
urzàdzeƒ, wspieraç us∏ugi opiekuƒcze dla seniorów. Rozbudowuje si´ system e-opieki. B´dà takie nowinki techniczne, jak przycisk ˝ycia, opaska z komunikatorem g∏osowym czy komunika-

tor g∏oÊno mówiàcy. Mówi∏ o tym Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Spo∏ecznych, pan Tomasz
Pactwa. Warszawski Program Edukacji Kulturalnej dla Seniorów przedstawi∏a Anna Michalak-Paw∏owska – Pe∏nomocnik Prezydenta m.st.
Warszawy. To wiele ciekawych propozycji.
Mi´dzy innymi chóry, teatry, malarstwo. Jest
w czym wybieraç. O dzia∏aniach Obywatelskiego Parlamentu Seniorów opowiedzia∏a jego
Przewodniczàca Krystyna Lewkowicz. Z-ca Prezydenta m.st. Warszawy W∏odzimierz Paszyƒski
zwróci∏ uwag´ na kapita∏ spo∏eczny warszawskich seniorów. Swoje wystàpienie o planach
i ich realizacji na rzecz seniorów mia∏ Pose∏ na
Sejm RP pan Micha∏ Szczerba, który od lat
wspomaga warszawskich i polskich seniorów.
By∏y dyskusje panelowe na temat zdrowia, edukacji i kultury oraz wspó∏pracy rad seniorów.
OczywiÊcie nie wszystko dzia∏a pi´knie. Jest
wiele rzeczy do zrobienia. O tym mówiono podczas tych dyskusji. Komunikacja dotyczàca wszystkich seniorów nie jest ∏atwa. Aktywni seniorzy nie
majà z tym problemu, trudniej dotrzeç do osób,
które nie wychodzà z domu. Po to umieÊciliÊmy
nasze skrzynki „POCZTA SENIORA”, by Paƒstwo
dzielili si´ z nami swoimi uwagami. Zacz´∏o to
dzia∏aç. Mamy pierwsze listy. Najwa˝niejsze sprawy dotyczàce zdrowia zosta∏y omówione na sesji
Komisji Zdrowia Rady Dzielnicy. GoÊciem sesji by∏
dyrektor dzielnicowego NFZ dr Dariusz Ma∏ecki.
Pytacie Paƒstwo o zmiany dotyczàce tzw. Nocnej
Pomocy Lekarskiej, która zosta∏a zlikwidowana
w osiedlu Zielona, a jest Êwiadczona w Starej Mi∏oÊnie. Dr Ma∏ecki wyjaÊni∏, ˝e jeÊli stan chorego
nie pozwala na dojechanie do lekarza, to w ramach tej pomocy lekarz dojedzie do pacjenta.
Z przychodni w Starej Mi∏oÊnie korzystaç mogà
wszyscy mieszkaƒcy Weso∏ej. Wi´cej na ten temat
znajdà Paƒstwo w artykule Radnej El˝biety Nowosielskiej na stronie 8. Sprawa rzekomo êle funkcjonujàcego aparatu USG w przychodni przy Kiliƒ-

˚yczenia od Rady Seniorów
Dzielnicy Weso∏a
Drodzy weso∏owscy seniorzy.
Ju˝ coraz ch∏odniej, coraz bli˝ej
Gwiazdka i Nowy Rok. Ale potem
b´dzie coraz cieplej, coraz barwniej
i pi´kniej doko∏a i wreszcie nastanie
wiosna. Rada Seniorów Dzielnicy
Weso∏a ˝yczy weso∏owskim seniorom sp´dzenia Âwiàt i zimowego
czasu w jak najcieplejszej atmosferze, a przede wszystkim w zdrowiu
i pogodzie ducha. Niech to b´dà dla
nas wszystkich, seniorów, dobre dni.
Rada Seniorów Dzielnicy Weso∏a

skiego wymaga indywidualnej konsultacji. Aparat
jest sprawny i jest wysokiej jakoÊci. Kompetencje
lekarza (doktorat z ultrasonografii) tak˝e.
Na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich” nie wystarczy∏oby nam miejsca, ˝eby udzielaç indywidualnych odpowiedzi. Osob´ zainteresowanà
prosimy o podanie nam za poÊrednictwem Poczty Seniora kontaktu telefonicznego.
Dzielnicowa Rada Seniorów goràco dzi´kuje
wszystkim ludziom dobrej woli, dzi´ki którym
nasza inicjatywa „Poczta Seniora” zacz´∏a funkcjonowaç. Szczególnie dzi´kujemy: Pani El˝biecie Dani∏owicz – dyrektorowi Biblioteki, Edwardowi Kaliszowi – dyrektorowi Domu Kultury, Alicji Pasztor – dyr. OPS, dr. Dariuszowi Ma∏eckiemu
– dyrektorowi Przychodni Zdrowia, paniom Jadwidze Roli i Teresie Kupisz – mieszkankom
dzielnicy Weso∏a, a tak˝e Ksi´˝om Proboszczom
Józefowi Skarpetowskiemu, Bogdanowi Radziszewskiemu, Dariuszowi Marczakowi, Krzysztofowi Cyliƒskiemu i Ojcu Mariuszowi T∏okiƒskiemu oraz Hannie Kowalskiej – redaktorce „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Podsumowujàc, w Warszawie wiele si´ dzieje.
Staramy si´, by weso∏owscy seniorzy tak˝e korzystali z tych dobrodziejstw. M∏odoÊç jest atutem cz∏owieka, ale doÊwiadczenie to rzecz wa˝na dla wszystkich. Ka˝dy ma to coÊ, co na ka˝dym etapie ˝ycia jest potrzebne innym. T´ myÊl
W. Paszyƒskiego polecam pod rozwag´ wszystkim seniorom.
Bo˝ena Borys
Przewodniczàca Dzielnicowej Rady Seniorów
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Coraz wi´cej konsumentów wybiera kosmetyki naturalne ze wzgl´du na sk∏ad,
który jest bezpieczniejszy i ∏agodniejszy dla naszego zdrowia i skóry. W tej chwili
kosmetyki naturalne prze˝ywajà prawdziwy boom. Co w ogóle oznacza to poj´cie?
Otó˝ kosmetyki naturalne sà produktami
otrzymywanymi ze sk∏adników pochodzenia
roÊlinnego lub mineralnego. Cz´sto okreÊla
si´ je biokosmetykami lub kosmetykami
ekologicznymi. Bazujà one na olejkach eterycznych, ekstraktach zio∏owych, olejach
i nie zawierajà sk∏adników pochodzenia
zwierz´cego ani nie sà testowane na zwierz´tach. Brak jest w ich sk∏adzie syntetycznych
barwników, syntetycznych substancji zapachowych, silikonu, parafiny i produktów pochodzàcych z ropy
naftowej, dzi´ki czemu nie
wywo∏ujà alergii skórnych.
O jakoÊci kosmetyków naturalnych i organicznych
mogà Êwiadczyç certyfikaty ró˝nych lokalnych bàdê
mi´dzynarodowych organizacji kontrolujàcych ich
sk∏ad oraz proces produkcji.
WÊród szerokiej gamy produktów kosmetycznych coraz
cz´Êciej wybieramy preparaty pochodzenia naturalnego. ÂwiadomoÊç,

˝e skóra, b´dàca najwi´kszym organem
naszego cia∏a, tak ∏atwo wch∏ania substancje, które mogà negatywnie wp∏ywaç na nasze zdrowie, dzia∏a na korzyÊç kosmetyków naturalnych.
Drogeria Jasmin istnieje na osiedlu Stara Mi∏osna od ponad 5 lat.
W naszej drogerii dbamy o to, by
klient czu∏ si´ komfortowo, obs∏uga
by∏a na najwy˝szym poziomie, a stale powi´kszany i unikatowy
asortyment by∏ dostosowany do potrzeb naszych klientów. W naszej
ofercie znajdà Paƒstwo
wiele znanych polskich
i zagranicznych marek,
cieszàcych si´ uznaniem
Konsumentek, jak równie˝
szeroki asortyment kosmetyków naturalnych i ekologicznych, co nas wyró˝nia na
rynku. Herbatint – zio∏owa koloryzacja w∏osów, Orientana, Sylveco,

Vianek, Biolaven, Bioline (ECOCERT), Nacomi, Equilibra, Kivvi (ECOCERT), SQINIQA, Babuszka Agafia
czy Natura Siberica – to tylko niektóre marki
w ofercie Jasmin. Specjalistyczne myd∏a naturalne,
antyperspiranty bez aluminium,
kosmetyki z minera∏ami
z Morza Martwego firmy
H&B, pudry i glinki firmy Ecocera, szeroki
wybór olejków czy
naturalnych past do
z´bów bez fluoru,
m.in. takich firm jak
Ecodenta, Biomed,
Himalaya, Splat. Nie
zapominamy tak˝e
o kategorii kosmetyków
dla m´˝czyzn. Jest tego naprawd´ wiele, dlatego zach´camy do odwiedzenia naszej drogerii oraz
Êledzenia naszej strony na FB, gdzie znajdà Paƒstwo informacje o wszystkich nowoÊciach, promocjach, dermokonsultacjach czy pokazach makija˝u.
Grudzieƒ jest magicznym miesiàcem. Podaruj
swoim bliskim wyjàtkowe kosmetyki ☺.
Zapraszamy do naszego sklepu na ul. Jana
Paw∏a II 108. JesteÊmy otwarci od poniedzia∏ku
do piàtku w godz. 10–20 i w soboty 9–15.
˚yczymy zdrowy i weso∏ych Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia.

REKL AMA

Dwuj´zyczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole J´zykowe

SMART SCHOOL w ZAKR¢CIE
pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dwuj´zycznoÊci BILINGUIS

zapraszajà

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19
Posiadamy jeszcze miejsca w klasach: 0, 1, 2, 3, oraz do klasy 6
W klasach 4a i b oraz w 5 – otwarta lista rezerwowa
Zapraszamy tak˝e do dwuj´zycznych grup przedszkolnych dzieci w wieku 3, 4, 5 lat oraz do zerówki
StworzyliÊmy autorskie przedszkole i szkoł´ przyjazne
dziecku, wspierajàce, opierajàce si´ na nowoczesnych
europejskich zało˝eniach metodycznych i najlepszych
nauczycielach polskich i zagranicznych.
Zapraszamy do sprawdzenia, jak wyglàda nasza praca,
poprzez sp´dzenie z nami od 1 do 3 dni próbnych
w ramach projektu „Zwykły dzieƒ w niezwykłej szkole”.

Pierwsze spotkanie informacyjne dla kandydatów
do szkoły i przedszkola odb´dzie si´ w siedzibie
szkoły w Zakr´cie, ul. Trakt Brzeski 75D
w dniu 13 grudnia o godz. 18.00.

WWW.SMARTSCHOOL .EDU.PL
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Gwarantujemy mi´dzy innymi:
G

G
G
G
G

G

G

|

dwuj´zycznà podstaw´ programów, programy
autorskie, nowoczesne metody pracy,
wybitnych nauczycieli polskich i zagranicznych,
rozszerzonà formuł´ nauczania j. angielskiego,
dowo˝enie do szkoły, opiek´ w godz. 7.00–18.00
dwuj´zycznie nauczane przedmioty CLIL:
przyrod´, matematyk´, WF, informatyk´,
zaj´cia phonics oraz wielokulturowe projekty
interdyscyplinarne,
koła zainteresowaƒ, zaj´cia harcerskie, muzyczne,
taneczne, teatralne, malarskie, sportowe, j´zykowe itp.

tel. 666 840 640, 600 226 224
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Tekst sponsorowany

Kosmetyki naturalne – poznaj, a pokochasz

WESO¸A

Nocna i Êwiàteczna opieka lekarska w ramach NFZ
Przedstawi´ Paƒstwu, jak funkcjonujà niektóre us∏ugi medyczne dost´pne dla mieszkaƒców Weso∏ej od 1 paêdziernika 2017 roku.
Ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie
ustawy o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze Êrodków publicznych wprowadza obowiàzek realizacji od dnia 1 paêdziernika
2017 roku Êwiadczeƒ nocnej i Êwiàtecznej opieki zdrowotnej przez podmioty zakwalifikowane
do podstawowego systemu szpitalnego zabezpieczenia Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej (PSZ).
Do 30 wrzeÊnia 2017 roku Nocna i Âwiàteczna Opieka Lekarska by∏a zlokalizowana w Weso∏ej w osiedlu Zielona.
W wyniku nowego konkursu og∏oszonego
przez Mazowiecki Oddzia∏ Narodowego Funduszu Zdrowia na nocnà i Êwiàtecznà opiek´ zdrowotnà w Weso∏ej us∏ugi od 1 paêdziernika 2017
roku Êwiadczy dla mieszkaƒców Weso∏ej:
PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ
MA¸GORZATA I GRZEGORZ OLIZAROWSCY S.C.
WARSZAWA-WESO¸A, UL. JANA PAW¸A II 25,
tel. 22 773-83-23 (osiedle Stara Mi∏osna)
Nocna i Êwiàteczna opieka zdrowotna to Êwiadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia nast´pnego oraz
ca∏odobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
W razie nag∏ego zachorowania lub nag∏ego pogorszenia stanu zdrowia pacjent mo˝e udaç si´ po
pomoc do dowolnego punktu nocnej i Êwiàtecznej opieki zdrowotnej, niezale˝nie od tego, gdzie
mieszka. Dy˝urujàcy lekarz udziela porad: w warunkach ambulatoryjnych lub w domu pacjenta
(w przypadkach medycznie uzasadnionych), ale
te˝ mo˝e udzieliç porady telefonicznie.
Z pomocy lekarza i piel´gniarki w nocy, w dni
wolne i w Êwi´ta mo˝na skorzystaç w razie: nag∏ego zachorowania; nag∏ego pogorszenia stanu
zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujàcych bezpoÊrednie zagro˝enie ˝ycia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane Êrodki domowe lub
leki dost´pne bez recepty nie przynios∏y spodziewanej poprawy; a tak˝e gdy zachodzi obawa, ˝e
oczekiwanie na otwarcie przychodni mo˝e znaczàco niekorzystnie wp∏ynàç na stan zdrowia.

RAHABILITACJA W RAMACH NFZ W DZIELNICY
WESO¸A
W wyniku konkursu og∏oszonego równie˝
przez Mazowiecki Oddzia∏ NFZ od 1 paêdziernika
2017 us∏ugi rehabilitacji w ramach NFZ na terenie dzielnicy Weso∏a Êwiadczy:
CORPOMED Centrum Rehabilitacji Stara
Mi∏osna, tel. 22 773 00 27, 512 574 303
CORPOMED równie˝ Êwiadczy us∏ugi w zakresie rehabilitacji domowej.
Chcàc skorzystaç z zabiegów, nale˝y zg∏osiç
si´ do Centrum Rehabilitacji ze skierowaniem do
poradni rehabilitacyjnej od lekarza pierwszego
kontaktu lub specjalisty ortopedy.
REHABILITACJA DOMOWA
Mazowiecki Oddzia∏ NFZ og∏osi∏ konkurs na us∏ugi rehabilitacja w warunkach domowych. W jego
wyniku na rehabilitacj´ domowà us∏ug z zakresu
fizjoterapii udziela mieszkaƒcom Weso∏ej:

Aby skorzystaç z tych us∏ug, potrzebne jest
skierowanie od lekarza specjalisty lub lekarza
pierwszego kontaktu. Do rehabilitacji domowej
kwalifikuje lekarz pierwszego kontaktu. Rehabilitacjà domowà obj´ci sà pacjenci ze schorzeniami neurologicznymi, a tak˝e uszkodzeniami ruchowymi: po przebytych operacjach
stawów, kr´gos∏upa, jak równie˝ z zaawansowanymi schorzeniami reumatologicznymi. Lekarze sà w posiadaniu wykazu schorzeƒ kwalifikujàcych do rehabilitacji domowej. Sprawdza∏am
w EURO-MED-zie, najbli˝szy termin skorzystania z tej us∏ugi to dopiero maj 2018.
Jak si´ dowiedzia∏am, EURO-MED Êwiadczy
us∏ugi domowe równie˝ prywatnie. Jedna godzina fizjoterapii domowej kosztuje 80 z∏.
W ofercie jest dost´pny pakiet – 10 wizyt, koszt
800 z∏.
Pragn´ Paƒstwa poinformowaç, ˝e opieka
specjalistyczna w Weso∏ej b´dzie dost´pna na
dotychczasowych zasadach.
El˝bieta Nowosielska

EURO-MED SPÓ¸KA Z OGRANICZONÑ
ODPOWIEDZIALNOÂCIÑ Warszawa-Wawer,
ul. Zwoleƒska 127, tel. 693 902 214

Radna dzielnicy Weso∏a, przedstawiciel Wojewody
Mazowieckiego w Radzie Spo∏ecznej Samodzielnego
Zespo∏u Lecznictwa Otwartego w Dzielnicy Weso∏a

Podzi´kowanie dla Sàsiada
Serdecznie dzi´kujemy Panu Stanis∏awowi
Bocheƒczykowi, naszemu sàsiadowi z ulicy
Uroczej, za pomoc przy realizacji budowy ulicy.
Bez Pana wybitnych umiej´tnoÊci negocjacyjnych przeprowadzenie tej operacji nigdy by si´

nie odby∏o. MarzyliÊmy o drodze prawie 30 lat
i w tym roku dzi´ki Panu nasze marzenie si´
spe∏ni∏o.
Wdzi´czni Sàsiedzi

Dzi´kujemy w∏odarzom dzielnicy
Sk∏adamy serdeczne podzi´kowanie Panu
Burmistrzowi Edwardowi K∏osowi i Radzie
Dzielnicy Weso∏a za wszystkie podj´te dzia∏ania
celem wykonania modernizacji ulicy Uroczej.
Droga zdecydowanie usprawnia komunikacj´
i bezpieczeƒstwo w ruchu pieszym i drogowym.
Przyczynia si´ do znacznej poprawy estetyki in-

frastruktury drogowej na terenie Weso∏ej.
Dzi´kujemy za spe∏nienie naszej proÊby
i uwzgl´dnienie naszych potrzeb.
˚yczymy kolejnych udanych realizacji inwestycji w naszej dzielnicy.
Mieszkaƒcy osiedla z ulicy Uroczej

REKL AMA

WYPRZEDA˚
„MYD¸O i POWID¸O”
RZECZY NOWE I U˚YWANE
naczynia, bibeloty, akwaria, szk∏o kuchenne
i dekoracyjne, maskotki, ubrania i ró˝ne inne

Trakt Brzeski 29
16 grudnia 2017 (SOBOTA) 10:00–14:00
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PRYWATNY GABINET LEKARSKI

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

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968
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 Listy do redakcji
Drodzy mieszkaƒcy osiedla Stara Mi∏osna oraz
Mi∏oÊnicy Psów,
Niedawno znalaz∏am w podwarszawskim lesie
psa (z domieszkà owczarka niemieckiego), który
zosta∏ porzucony przez by∏ych w∏aÊcicieli. Pies
przez pewien czas b∏àka∏ si´ po okolicy (skrajnie

blem z chodzeniem na smyczy. Jest przestraszona
i zdenerwowana. Chcia∏abym, aby mieszkaƒcy
naszego osiedla nie czuli si´ przestraszeni, ˝eby
wiedzieli ˝e ten du˝y „agresywny” pies jest tak
naprawd´ psem po tragicznych przejÊciach, który
potrzebuje czasu, spokoju i mi∏oÊci cz∏owieka,
oraz po cichu licz´, ˝e mo˝e inny w∏aÊciciel pieska
zgodzi si´ na prób´ socjalizacji mojego psa ze
swoim lub ktoÊ doÊwiadczony podpowie, jak si´
zachowaç w trudnych sytuacjach. Wiem, ˝e sà trenerzy oraz kursy, niestety w tym momencie priorytetem by∏ dla mnie zabieg sterylizacji, który
nadwyr´˝y∏ bud˝et domowy (wczeÊniejsze leczenie pieska równie˝, poniewa˝ pojawi∏ si´ problem
z jelitami). OczywiÊcie nie wykluczam takiej mo˝liwoÊci, lecz potrzebuj´ troch´ czasu. Dla mnie
i mojej rodziny wyjÊcia z Tequilà sà koszmarem,
który stresuje i nas, i psa, nie chcemy pope∏niaç
b∏´dów i pogarszaç sytuacji, wi´c wszelka pomoc ze strony innych w∏aÊcicieli psów by∏aby dla

nas na wag´ z∏ota. Prosz´ o kontakt na e-mail:
agt_27@wp.pl. Chcia∏abym równie˝ bardzo
podzi´kowaç ca∏ej Redakcji WiadomoÊci
Sàsiedzkich oraz Pani Hannie Kowalskiej za
umo˝liwienie streszczenia historii Tequili na
∏amach naszej Gazety.
Dzi´kuj´.
Justyna
My z kolei chcemy Pani podzi´kowaç za wra˝liwoÊç na sytuacj´ tego biednego, pokrzywdzonego przez los (choç bli˝sze prawdy by∏oby
„przez ludzi”...) psa i za ca∏y trud w∏o˝ony
w podreperowanie zdrowia Tequili. Przy∏àczamy
si´ do apelu o wyrozumia∏oÊç ze strony napotykanych spacerowiczów i o sàsiedzkà pomoc od
tych z Paƒstwa, którzy posiadajà wiedz´, jak pomóc psychice psa po przejÊciach.
Hanna Kowalska w imieniu ca∏ej redakcji

wyg∏odzony) i stacji benzynowej, gdzie by∏ przeganiany, straszony fajerwerkami i obrzucany
kamieniami. Zabra∏am go ze sobà do Warszawy,
zawioz∏am do weterynarza (mia∏ w ciele ponad
20 kleszczy). Niestety okaza∏o si´, ˝e piesek jest
szczenny, wi´c na okres odchowania szczeniaków
musia∏am go umieÊciç u znajomych na wsi.
W chwili obecnej sunia jest z powrotem ze mnà
(ju˝ na sta∏e), jest po szczepieniach (w tym na
wÊcieklizn´) oraz po zabiegu sterylizacji. W domu
jest bardzo uleg∏a, spokojna, uwielbia byç g∏askana, szuka z nami kontaktu. Niestety na spacerach
zachowuje si´ zupe∏nie inaczej. Szczeka na ludzi,
rzuca si´ do samochodów i innych psów. Jest pro-

To by∏y pi´kne
zawody!
Z przyjemnoÊcià informujemy, i˝ w dniu
19.11.2017 na Hipodromie w Starej Mi∏oÊnie odby∏y si´ Zawody Regionalne i Towarzyskie w Wolty˝erce Sportowej zorganizowane przez UKS
Volteo, Stowarzyszenie Jazdy RP. W imprezie wzi´∏o udzia∏ ponad 40 zawodników
z klubów KJ Wiktorowo, KJ Partynice Wroc∏aw oraz UKS Volteo.
Zawody rozgrywane
by∏y w kategoriach:
indywidualnych, par
i zespo∏owych. Liczna
publicznoÊç zgromadzi∏a si´, by podziwiaç
wyst´py zawodników.
Wszystkim zawodnikom, koniom, lon˝ujàcym, trenerom serdecznie
gratulujemy udanych startów i ˝yczymy dalszych
sukcesów!
UKS Volteo
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Dru˝ynowe Mistrzostwa Mazowsza
Szkó∏ w Szachach Szybkich 2017
W sobot´ 18 listopada 2017 r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 385 odby∏y si´
rozgrywki Dru˝ynowych Mistrzostw Mazowsza
Szkó∏ Podstawowych i Ponadpodstawowych
w Szachach Szybkich. W turnieju rywalizowa∏o
oko∏o 500 szachistów z ca∏ego Mazowsza. Dzielnica Weso∏a ju˝ po raz siódmy 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.
Uroczystego otwarcia Dru˝ynowych Mistrzostw
Mazowsza Szkó∏ w Szachach Szybkich 2017 dokonali Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a Marian Mahor, Prezes Mazowieckiego Zwiàzku Szachowego Robert Krasiewicz oraz Dyrektor Szko∏y
Podstawowej nr 385 Izabela Nowacka.
Dzielnic´ Weso∏a reprezentowa∏o 8 dru˝yn
szkolnych. Oddzia∏ Gimnazjalny Szko∏y Podstawowej nr 385 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego
reprezentowany by∏ w sk∏adzie: Maciej Trzeciak,
Mariusz Woênica, Zuzanna ¸aszczuk. Zawodnicy
tej dru˝yny osiàgn´li wspania∏e sukcesy w klasyfikacji indywidualnej: Zuzanna ¸aszczuk zdoby∏a

z∏oty medal na 3 szachownicy, a Mariusz
Woênica uplasowa∏ si´ na II miejscu,
zdobywajàc srebro na 2 szachownicy.
WÊród 78 dru˝yn szkó∏ podstawowych na 6 miejscu uplasowa∏a si´
pierwsza dru˝yna Dwuj´zycznej Szko∏y
Podstawowej nr 1 z Weso∏ej w sk∏adzie Marek
Kycia, Patryk Buliƒski, Nataniel Krasowski, Wiktoria Krasowska. Wysokie 13 miejsce zdoby∏a
równie˝ 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 wysokie
miejsce zdoby∏a zawodniczka drugiej dru˝yny SP
353 Marcelina ¸aszczuk, która zaj´∏a 5 miejsce
wÊród zawodniczek.
Bardzo równo zagra∏y dwie dru˝yny Szko∏y
Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich, plasujàc si´ w po∏owie tabeli. Dru˝yny szkó∏ ponadpodstawowych reprezentowane by∏y równie˝
przez absolwentów Gimnazjum 119, którzy
w klasyfikacji indywidualnej uzyskali bardzo wysokie noty: z∏oty medal na 2 szachownicy wywalczy∏ Przemys∏aw Laszczak, a bràzowy medal
na 4 szachownicy zdoby∏a Alicja Woênica.

Wszystkim dru˝ynom gratulujemy osiàgni´tych wyników i 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:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/
tdr_5044/, http://www.chessarbiter.com/turnieje/
2017/tdr_6114/, http://www.chessarbiter.com/
turnieje/2017/tdr_5045
Zdj´cia z turnieju pod linkiem: https://www.
facebook.com/pg/Mazowiecki-Zwiàzek-Szachowy-990970574260463/photos/?tab=album&album_id=1680863475271166
Projekt wspó∏finansowany przez Dzielnic´
Weso∏a m.st. Warszawy.
Teresa Osypiuk

Prix Dzielnicy Wawer Miasta Sto∏ecznego
Warszawy, póêniej za wyniki w Pucharze
Warszawy i Mazowsza w RJnO. Du˝e s∏owa podzi´kowania za wspania∏e nagroPrzepi´kna pogoda towarzyszy∏a zawody ufundowane przez Urzàd Dzielnicy
dom koƒczàcym tegoroczne zmagania
Wawer Miasta Sto∏ecznego Warszawy
w Pucharze Warszawy i Mazowsza oraz
oraz firm´ Wheeler Polska.
Grand Prix Dzielnicy Wawer Miasta StoJednak najwi´ksze emocje jak co roku
∏ecznego Warszawy w Rowerowej Jeêdzie
towarzyszy∏y losowaniu nagrody g∏ówna Orientacj´. Nas starcie scorelaufu czanej, czyli roweru ufundowanego przez
sowego w Majdanie stan´∏o 44 zawodnifirm´ Wheeler Polska. Sprawy w swoje
ków. Na trasie zielonej by∏o 9 punktów
r´ce wzi´∏a najm∏odsza uczestniczka tekontrolnych, na pozosta∏ych 19. Nikt nie
gorocznego cyklu, czyli Kinga Bernady
zdo∏a∏ potwierdziç wszystkich punktów
(5 lat), która wyciàgn´∏a los z nazwikontrolnych zgodnie z planem, w dost´pZakoƒczenie sezonu, kategoria K10 na podium:1 miejsce Kamila
skiem W∏odka Jackowskiego (najstarnym limicie czasowym 60 minut.
Bernady, 2 miejsce Kinga Bernady, 3 miejsce Olga Benesz
szego uczestnika tegorocznego cyklu –
Walka na trasie trwa∏a do samego koƒca.
przez Karolin´ Pacek. I tak w 12 rundach (36 eta74 lata), który dodatkowo jako jedyny wzià∏
Najwi´kszym pechowcem by∏ Andrzej Krochmal,
pów) wystartowa∏o w sumie 253 cyklistów. Najudzia∏ we wszystkich 36 etapach tegorocznego
któremu zabrak∏o zaledwie 1 sekundy, aby zmieÊciç
m∏odszy z nich mia∏ 5 lat, najstarszy 74 lata. 30%
cyklu. Ju˝ szykowa∏ si´, aby zdà˝yç na autobus,
si´ w limicie. Kilka osób pokonywa∏o tras´ pieszo.
uczestników to panie, a 70% panowie. Zawodnia tu nagle plany pokrzy˝owa∏ wygrany góral.
Tegorocznà rywalizacj´ znakomicie podsumocy w lesie sp´dzili ∏àcznie 64 dni i przejechali
Jak wiadomo, do autobusu ci´˝ko zapakowaç
wa∏ w statystykach Adam Wroniak, zosta∏y one
14 150 km, potwierdzajàc na karcie startowej
si´ z dwoma rowerami.
dodatkowo pi´knie przedstawione graficznie
20 384 punkty konDo nast´pnych startów pozosta∏o ju˝ niespe∏trolne. Pogoda, jaka
na 5 miesi´cy – bowiem w po∏owie marca 2018
towarzyszy∏a uczestroku planujemy rozpocz´cie kolejnego cyklu, na
nikom, w wi´kszoÊci
który serdecznie zapraszamy. W okresie jesienby∏a s∏oneczna i bez
no-zimowym b´dà organizowane, w miar´ jak
opadów deszczu.
b´dzie Ênieg, zawody na orientacj´ na nartach
Po zakoƒczeniu
biegowych. Nale˝y uwa˝nie Êledziç informacje
zawodów nastàpi∏o
na stronie www.orienteering.waw.pl, bowiem
uroczyste podsumoÊnieg cz´sto le˝y krótko, ale jak jest, to decyzja
wanie sezonu i wr´o zawodach pojawia si´ b∏yskawicznie.
czenie medali oraz
nagród, najpierw
Jan Cegie∏ka
w rywalizacji Grand
fot. Piotr Janowski

64 dni w lesie
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Margarita Wina i Alkohole Świata
ul. Korkowa 159, Warszawa
Tel. 22 856 23 54
www.margarita.com.pl
Pn.-Pt. 11.00 – 21.00, Sob. 10.00 – 19.00

- Wina i alkohole z różnych rejonów świata
- Polskie piwa regionalne
- Cygara
- Herbata i kawa świeżo wypalona specjalnie dla nas
- Piękne zestawy upominkowe i kosze prezentowe

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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QLTURKA

O matko! – Mother! Aronofosky’ego
Mother! to nie propozycja dla ka˝dego. To te˝ nie
horror, jak próbowa∏ przekonaç nas trailer, przynajmniej nie w znaczeniu filmowego gatunku. To wielopoziomowa opowieÊç,
która nie pozwala wygodnie usiedzieç w fotelu. Czy
mia∏eÊ kiedyÊ koszmar, z którego nie mog∏eÊ si´
obudziç? JeÊli tak, to ciesz si´, ˝e nie napisa∏ i nie
wyre˝yserowa∏ go Darren Aronofosky. Tylu przekroczonych granic ludzkiej wytrzyma∏oÊci, tak
osaczonego i st∏amszonego filmowego bohatera
trudno szukaç gdziekolwiek indziej.
JeÊli do tej pory nie by∏em wielkim fanem Jennifer Lawrence, to w Mother! aktorka, zmagajàc
si´ z tytu∏owà rolà, da∏a niesamowity pokaz
swoich mo˝liwoÊci. W jej spojrzeniu emocje widaç jak na d∏oni. JeÊli jest troch´ wycofana, uleg∏a, to dlatego, ˝e wchodzi w interakcj´ z Nim.

Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego
w Dzielnicach Wawer i Weso∏a
uprzejmie informuje, ˝e w grudniu dy˝ury dla mieszkaƒców b´dà pe∏nione
wed∏ug poni˝szego harmonogramu:
■

■

■

■

4 grudnia, godz. 16.00–18.00
– dy˝ur ogólny dla mieszkaƒców
dzielnicy Weso∏a (Urzàd Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy, ul.
W. Raczkiewicza 33, pok. –111)
6 grudnia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
(spotkanie na ul. W. Raczkiewicza
róg al. Armii Krajowej).
13 grudnia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
(spotkanie na ul. Jana Paw∏a II 1
– parking przy sklepie Lidl)
20 grudnia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Zielona
(spotkanie na ul. Wspólnej róg
ul. Brata Alberta – parking przy
sklepie K&M)

Podczas dy˝urów mogà Paƒstwo
zg∏aszaç wszelkie nieprawid∏owoÊci
wp∏ywajàce na poczucie Paƒstwa
bezpieczeƒstwa, zagra˝ajàce ˝yciu lub
zdrowiu czy wynikajàce z wandalizmu
i innych negatywnych zjawisk.
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Postaç grana przez Javiera Bardema ma bardzo
dominujàcà obecnoÊç na planie. Chocia˝ pozornie wydaje si´ troskliwym m´˝em, stopniowo
mo˝na od niego wyczuç skrywanà aur´ szaleƒstwa. On jest pisarzem, czy te˝ poetà, który cierpi na brak weny. Zmieni si´ to jakiÊ czas po
przybyciu niespodziewanego goÊcia. Skutki jego
odwiedzin ca∏kiem zaburzà mir domowy.
W rol´ intruza wcieli∏ si´ Ed Harris. Nieznajomy m´˝czyzna przekonuje na wst´pie, ˝e jest lekarzem i spodziewa∏ si´ zastaç w tym miejscu
pensjonat. On wydaje si´ podekscytowany goÊciem i zach´ca go, by ten zosta∏, przynajmniej
na noc. Zgo∏a inne wra˝enia co do obcego ma
Matka. Kolejne sekundy mijajà, a z ka˝dà z nich
narasta poczucie, ˝e coÊ tu jest nie tak. W tym
momencie nie sposób jednak jeszcze domyÊliç
si´ co, jak bardzo ani dlaczego. Mà˝ nie pyta
o zdanie swojej ˝ony, zapraszajàc na noc nieznajomego. Ten z kolei dzieli si´ uwagà, ˝e ma∏˝onka mog∏aby byç raczej jego córkà. Coraz bardziej
zastanawiajàca staje si´ relacja pary. Jaka historia ∏àczy dwójk´ tych ludzi? On udziela za nià odpowiedzi na pytania zadawane przez goÊcia.
Nawet gdy Matka zaprzecza mu w pewnym momencie, twierdzàc, ˝e pije czasem alkohol – odmawia skosztowania trunku przyniesionego
przez lekarza. W koƒcu idzie spaç, zostawiajàc
m´˝czyzn samym sobie. Ci sà zupe∏nie poch∏oni´ci swojà obecnoÊcià.
Nie wypada nie wspomnieç o Michelle Pfeiffer, która zagra∏a ˝on´ lekarza. Jej kreacja jest
bardzo przekonujàca. Od momentu, gdy równie
niespodziewanie co jej mà˝ pojawia si´ w domu, staje si´ przymusowà przyjació∏kà Matki. Od
zak∏opotania, w jakie jà wprawia, zgrzytajà z´by.
To jednak nie koniec udr´ki g∏ównej bohaterki.

Wkrótce zrobi si´ jeszcze t∏oczniej, na jej oczach
rozegra si´ dramat obcej rodziny, a On w koƒcu
zdob´dzie inspiracj´ do tworzenia. Powoli klimat
filmu b´dzie przesuwa∏ si´ w stron´ coraz wi´kszego onirycznego absurdu. I nie b´dzie to przyjemny sen! Punkt kulminacyjny Mother! równoczeÊnie zachwyci (mi´dzy innymi rozmachem
w realizacji scen, które rozegrajà si´ w domu)
i obrzydzi, wstrzàÊnie i sk∏oni do refleksji nad
kondycjà Êwiata i ludzkoÊci.
W filmie nie ma muzyki, poza momentami,
w których gra ona z jakiegoÊ fizycznie obecnego
êród∏a dêwi´ku. Odg∏osy domu zupe∏nie wystarczajà! A pisk wywo∏any stresem Matki kilka razy
rozsadzi i naszà g∏ow´. Pochwaliç trzeba te˝ ludzi odpowiedzialnych za postprodukcj´, efekty
idealnie wkomponowujà si´ w wizualnà ca∏oÊç.
Nowy film Aronofsky’ego w mikroskali ukazuje ma∏˝eƒskà relacj´ opartà niepokojàco na dominacji i uleg∏oÊci. Ods∏ania te˝ problem artysty,
który do tworzenia potrzebuje tragedii, bo to, co
go otacza, nie pozwala mu stworzyç dzie∏a.
W pewnym momencie On mówi „nic nigdy nie
jest wystarczajàce”, zwracajàc nam uwag´ na
nienasycenie ludzkiej duszy. Potrzebujemy smutku, który jest „dêwi´kiem ˝ycia i ludzkoÊci”, by
zrozumieç radoÊç i pi´kno. Re˝yser zadaje trudne
pytanie: jak zdefiniowaç coÊ, czego nie znamy
przeciwieƒstwa. Ale to absolutnie nie wszystko,
co znajdziemy w filmie. G´sto naszpikowany
symbolami obraz ma jeszcze ukryte (choç z ka˝dà chwilà ∏atwiej je dostrzec), alegoryczne znaczenie. Od strony przemyÊleƒ – wiele furtek pozostaje otwartych dla naszej interpretacji. Roboczy tytu∏ filmu brzmia∏ Szósty Dzieƒ. O Mother!
z pewnoÊcià nie zapomina si´ po szeÊciu dniach,
a myÊl´, ˝e i przez ca∏e ˝ycie. To wymagajàce
i niepokojàce arcydzie∏o, które – po przemyÊleniu i dyskusji z przyjació∏mi oÊmiel´ si´ powiedzieç – potrafi wywo∏aç katharsis.
Marcin Zajàc

WARTO ZOBACZYå:

Zimowe atrakcje nad Wis∏à
– cykl czwartkowych koncertów
Warszawa mo˝e Êmia∏o pochwaliç si´ ciàgle
rozwijajàcà si´ infrastrukturà nad brzegiem Wis∏y, który jest
ulubionym miejscem
warszawiaków w sezonie letnim. W sierpniu
br. otwarto nowy odcinek bulwarów wiÊlanych, gdzie na spacerowiczów czekajà m.in. pawilony wiÊlane, ∏aweczki i miejsce do cumowania statków.
W tym samym czasie na samym koƒcu ww.
trasy spacerowej otwarto dwie k∏adki pieszo-rowerowe pod mostem ¸azienkowskim.

BezpoÊrednio przy zejÊciu z k∏adek, po lewej stronie Wis∏y, znajduje si´ Monta Bistro & Bar, ul. Zaruskiego 12, gdzie, pomimo zakoƒczenia sezonu letniego, od listopada odbywajà si´ czwartkowe
koncerty, realizowane w ramach projektu
„monta akustycznie”. Celem projektu jest
wsparcie m∏odych, poczàtkujàcych artystów. Organizatorzy pragnà zach´ciç do
regularnych wspólnych spotkaƒ z przyjació∏mi i rodzinà.
Wst´p jest bezp∏atny.
Maria Surawska
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„Jak d∏ugo w sercach naszych” po raz piàty!
Ka˝dego roku ju˝ od pi´ciu lat, w po∏owie listopada w Klubie KoÊciuszkowca
spotykajà si´ wszyscy ci, których serca
porusza muzyka niosàca patriotyczne treÊci. W ten dzieƒ wype∏niona po brzegi saP
la widowiskowa jest normà, ale przede
A
wszystkim wype∏niajà jà pi´kne dêwi´ki!
T
R
W tym roku galowy koncert laureatów
O
Festiwalu
PieÊni ˚o∏nierskich i PatriotyczN
nych „Jak d∏ugo w sercach naszych” odA
T
by∏ si´ 12 listopada. Imprez´ z w∏aÊciwym sobie poczuciem humoru poprowadzi∏ Pan Stanis∏aw Banasiuk – polski aktor
teatralny, filmowy i telewizyjny. Energicznie
przeprowadzi∏ wr´czenie nagród zwyci´zcom
konkursu. Z ràk Zast´pcy Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a Mariana Mahora, Wiceprzewodniczàcego Rady Dzielnicy Leszka Winiarskiego, Dyrektora OÊrodka Kultury Edwarda Kalisza oraz Przewodniczàcego Jury Andrzeja Frajndta wykonawcy solowi oraz przedstawiciele zespo∏ów
odebrali dyplomy i wyró˝nienia.
Kto w tegorocznej edycji skrad∏ serca jurorów?
W kategorii „SoliÊci/duety” pierwsze miejsce
zaj´∏a Anna Tarczyƒska, drugie – Filip Rybarczyk
z Pa∏acu M∏odzie˝y w Warszawie, a trzecie przypad∏o Monice Howard z Dwuj´zycznej Szko∏y
Podstawowej nr 1 w Weso∏ej. Przyznano tak˝e
cztery wyró˝nienia, otrzymali je: Igor Jaszczuk,
Basia Witan, Jan Staƒko oraz Zuzanna Bomze.
N
A
S
Z

W kategorii zespo∏ów pierwsze miejsce zajà∏
zespó∏ The Mints reprezentujàcy Trele Morele
Punkt Kultury. Na drugim miejscu uplasowa∏ si´
zespó∏ Grochowskie Nuty z Grochowskiego Uniwersytetu III wieku, a trzecià pozycj´ zajà∏ zespó∏
Jab∏oniacy reprezentujàcy Gminny OÊrodek Kul-

tury w Jab∏onnie Lackiej. Wyró˝nienie natomiast
przypad∏o zespo∏owi Zaciszaƒska Nuta z Domu
Kultury Zacisze w Warszawie.
W kategorii „Chóry” na najwy˝szym podium
stanà∏ Chór Viva La Musica ze Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego w Grodzisku Maz., oczko ni˝ej
uplasowa∏ si´ Chór Mienia River z Wiàzowny,
a trzecie miejsce zajà∏ Chór Malwy z OÊrodka
Kultury w Dzielnicy Weso∏a.
W tym roku zosta∏a równie˝ przyznana nagroda Dowódcy 1 Warszawskiej Brygady Pan-

cernej im. Tadeusza KoÊciuszki, którà
otrzyma∏a Gabriela BaÊ za urocze wykonanie piosenki „Posz∏abym do wojska”.
Jury Festiwalu postanowi∏o przyznaç
tak˝e nagrod´ GRAND PRIX, która pow´drowa∏a do Anny Seku∏y z Pa∏acu
M∏odzie˝y w Nowym Sàczu.
Po wyst´pach wszystkich laureatów,
które by∏y ˝ywym dowodem, jak pi´kne i ró˝norodne potrafià byç utwory patriotyczne, a tak˝e
po radosnym bisie Jab∏oniaków (o którym nie
mo˝na nie wspomnieç, bo na chwil´ przeniós∏
nas w zupe∏nie inny, stuprocentowo zabawowy
nastrój), muzycznie pow´drowaliÊmy w samiuÊkie Tatry i Beskidy. Sprawcà tej podró˝y by∏ zespó∏ „Góralska Hora”, który tworzà muzycy
z polskich gór i ze S∏owacji.
Hanna Kowalska

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Grudzieƒ w OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a
W grudniu, jak co miesiàc,
zapraszamy dzieci do obejrzenia i wys∏uchania koncertu Filharmonii Narodowej,
tym razem pt. „Zaczarowany kocio∏ek”. Podczas koncertu mali s∏uchacze odwiedzà magicznà i bardzo
muzycznà kuchni´! Znajdà w niej pokaênych rozmiarów talerz, równie du˝y gar, specjalistyczne
narz´dzia i ró˝nego rodzaju mieszad∏a – pa∏eczki
i miote∏ki, szczypce i ubijaki. Nie zabraknie te˝ tytu∏owego kocio∏ka, który swymi dêwi´kami potrafi wyczarowaç pyszne dania kuchni chiƒskiej!
Grupy zorganizowane obowiàzujà zapisy, ale zapraszamy równie˝ uczestników indywidualnych
8 grudnia 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.

Podczas planowanego koncertu nie zabraknie
przepi´knych kol´d takich jak: Jezus Malusieƒki, Cicha noc, Przybie˝eli do Betlejem czy te˝ Bóg si´ rodzi. Grudniowy recital to równie˝ niepowtarzalna
okazja do osobistego spotkania z piosenkarkà, która od ponad 40 lat wywiera niebagatelny wp∏yw
na kszta∏t polskiej sceny muzycznej. Po∏àczenie jednego z najwybitniejszych g∏osów i charyzmy z doskona∏ym repertuarem cz´sto w odÊwie˝onych
aran˝acjach stanowi gwarancj´ niezapomnianych
prze˝yç i wzruszeƒ na najwy˝szym artystycznym
poziomie. Gra˝yna ¸obaszewska po∏àczy pokolenia
s∏uchaczy. A przecie˝ jednoÊç oraz poczucie
wspólnoty stanowià istot´ Êwiàtecznej atmosfery.
Gra˝yna ¸obaszewska – jedna z najwybitniejszych polskich piosenkarek i kompozytorek, autorka wielu Êpiewanych przez siebie utworów. „Najczarniejsza z bia∏ych kobiet”, bez wahania porównywana z Arethà Franklin czy Billie Holiday.
Artystka od lat zachwyca publicznoÊç nie tylko wykonaniem piosenek napisanych specjalnie dla niej
przez najwybitniejszych polskich kompozytorów
muzyki rozrywkowej, ale tak˝e jej w∏asnymi interpretacjami standardów jazzowych czy gospel.

Grudniowe wydarzenia
na „Pogodnej”

„Idêcie z tym, co macie” to tytu∏ koncertu
kol´d w wykonaniu Gra˝yny ¸obaszewskiej
i zespo∏u Ajagore, który odb´dzie si´ w dniu
26.12.2017 r. w koÊciele Parafii Êw. Hieronima przy
ul. Rumiankowej 2/4. Osobiste, pe∏ne wra˝liwoÊci
spojrzenie artystki na rodzimà tradycj´ muzycznà
pozwoli poczuç magi´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia.

Mi∏oÊników gier planszowych zapraszamy
2 i 16 listopada w godz. 13.00–17.00 na spotkanie „Weso∏ej Kostki”. Posiadamy m.in. takie
tytu∏y jak: Legendary Encounters: Alien, Agricola, Kolejka, Cyklady, Spartakus, CV, Dobble, Koncept, Port Royal, Motto, Fasolki. Prowadzenie:
Dominik Pietrzak.
Samotna wyprawa hulajnogà i autostopem
przez Ukrain´, Rosj´, Mongoli´ i Chiny a˝ po
Wy˝yn´ Tybetaƒskà – 105 dni, 18 153 kilometry.
Przygoda pozwalajàca w niecodzienny sposób
poznaç tradycj´ i kultur´ przez pryzmat miejsc
ma∏o turystycznych, gdzie zachowa∏a si´ jeszcze
autentycznoÊç. Prze∏amywanie barier, kreatywnoÊç, ryzyko, adrenalina, ∏amanie prawa, si∏a
ducha, Êmierç. O tym i o wielu innych aspektach
opowie weteran niskobud˝etowej przydro˝nej
kontemplacji – autostopowicz Tomasz Jakimiuk
ju˝ 9 grudnia o godz. 17.00.

Zach´camy równie˝ do odwiedzenia „Pogodnej” w terminie od 9 do 23 grudnia w celu obejrzenia wystawy pt. „MASKI PAMI¢CI EMOCJI”.
Jest to wystawa autorstwa m∏odych, 9–14-letnich, fotografików z Klubu Mi∏oÊników Fotografii
„Zoomik” z Radzynia Podlaskiego oraz ich opiekuna Janusza Wliz∏o. Jest ona cz´Êcià ogólnopolskiej
kampanii spo∏ecznej „Zbli˝enie”. Ten wyjàtkowy
projekt, na który sk∏ada si´ 15 prac wydrukowanych w formacie 100 x 70 cm, prowokuje do refleksji na temat emocji towarzyszàcych nam w relacjach mi´dzyludzkich, a szczególnie tych, które
pojawiajà si´ na linii rodzic–dziecko. Wystawa to
nie tylko fotograficznie ukazane emocje dzieci, ale
i wa˝ne przes∏ania dla doros∏ych. Dzi´ki temu, ˝e
fotografie w ca∏oÊci zosta∏y zaaran˝owane i wykonane przez dzieci, ich przekaz jest szczery i nie
da si´ obok wystawy przejÊç oboj´tnie.
Najm∏odszych zapraszamy 10 grudnia
o godz. 16.00 na spektakl teatralny pt. „OpowieÊç wigilijna” w wykonaniu Grupy Teatralnej
Echo. OpowieÊç w nastroju Êwiàtecznym z pi´knà muzykà, w której dzieƒ dzisiejszy miesza si´
ze Êwiatem nierzeczywistym. To w∏aÊnie w czasie
Âwiàt mi∏e wspomnienia powracajà do nas nieoczekiwanie. Taka w∏aÊnie beztroska przesz∏oÊç
za sprawà duchów zapuka∏a do starego, zgorzknia∏ego i skàpego Ebenezera Scrooge’a. To historia szalenie uniwersalna, do której warto wracaç,
kiedy za oknem pada Ênieg, a ludzie w poÊpiechu szukajà prezentów. Bezp∏atne wejÊciówki
do odbioru od 4 grudnia od godz. 16.00.
Szczegó∏ów dotyczàcych wydarzeƒ szukajcie
równie˝ na naszej stronie internetowej oraz na
Facebooku:

www.domkulturywesola.net
www.facebook.com/okwesola
www.facebook.com/pogodnafilia
OK Weso∏a
Materia∏y organizatorów. Redakcja
nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany
terminów lub odwo∏anie wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu programu imprez.

REKL AMA

Promocja
Mamy dla Ciebie prezent Świąteczno-Noworoczny!
Rabat 20% już od grudnia na mezoterapię i peelingi
Bądź gwiazdą w karnawale!
Medycyna estetyczna
ul. Mazowiecka 20/91, Warszawa Wesoła
www.dermonique.pl
gabinet@dermonique.pl
tel. 501 236 319
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Wesolandia Spółka z o.o. poszukuje najemcy
budynku z częścią biurową i garażowo-magazynową o powierzchni użytkowej: 220 m2, na
działalność gospodarczą, na terenie działki Aquaparku. Wokół obiektu duży własny parking, brama
wjazdowa o wymiarach: szer. 350 x wys. 410 cm.

Kontakt:
603 060 202
ul. Wspólna 4
05-075 Warszawa
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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
SPOTKANIE
Z WOJCIECHEM CESARZEM
I KATARZYNÑ TERECHOWICZ
„Czy chodziliÊcie kiedyÊ podczas spaceru na
smyczy? Ja te˝ nie. Dotychczas biega∏em po
ogrodzie luzem. Dlatego bardzo si´ zdziwi∏em,
kiedy rano Henryk zapià∏ mi smycz i powiedzia∏
dziarskim g∏osem: – Spacerek!” („Pami´tnik
grzecznego psa”).
Po raz pierwszy na zaproszenie Biblioteki odwiedzili Weso∏à autorzy znakomitego cyklu
o przygodach grzecznego psa – Wojciech Cesarz
i Katarzyna Terechowicz. Spotkanie (6.11.2017)
z uczniami klas III i IV odby∏o si´ w bibliotece SP
nr 385. Zaproszeni goÊcie opowiadali, jak powstawa∏y ksià˝ki o Winterze, skàd czerpali pomys∏y i inspiracje, w jaki sposób kreowali postacie w ksià˝kach. Wa˝nym elementem spotkania
by∏a prezentacja „Zwierz´ nie jest rzeczà”. Dzieci mia∏y okazj´ poznaç podstawy psiej psychologii, dowiedzieç si´, jak pies patrzy na Êwiat. Najbardziej ˝ywio∏owym momentem spotkania by∏o
odgadywanie zwierz´cych uczuç i mowy cia∏a.
Autorzy odpowiedzieli na wiele pytaƒ dzieci. Po
spotkaniu by∏a mo˝liwoÊç zakupienia ksià˝ki.
Kolejka po autografy by∏a bardzo d∏uga :).

z ˝o∏nierzami dalekà drog´ z Iranu, w´drujàc
przez Irak, Syri´, Palestyn´ i Egipt do W∏och. Sta∏
si´ ˝o∏nierzem i przyjacielem.
Spotkanie o Wojtku to lekcja historii, która
brzmi jak bajka. Jest to tak˝e okazja, jak podkreÊla sam autor, ˝eby zastanowiç si´ wspólnie nad
rolà zwierzàt w naszym ˝yciu i Êwiecie. ¸ukasz
Wierzbicki uwielbia spotykaç si´ ze swoimi czytelnikami. Jego historie prawdziwe wywo∏ujà
ogromne emocje i zainteresowanie wÊród m∏odej publiki. Na spotkaniu w Bibliotece mo˝na
by∏o zakupiç ksià˝ki autora, otrzymaç autograf
i pieczàtk´ „Pogotowia Kazikowego”.

AUDYCJE DLA DZIECI
– GRAMY LITERATUR¢
W paêdzierniku rozpocz´liÊmy cykl spotkaƒ pt.:
„Gramy literatur´”, które stanowià ciekawà propozycj´ dla m∏odszych czytelników w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. „Gramy literatur´” to warsztaty ∏àczàce g∏oÊne czytanie tekstów
literackich ze s∏uchaniem ˝ywej muzyki. Do tej pory prowadzàca audycje – Pani Marcelina Sowa
wraz z towarzyszàcymi jej muzykami przedstawili

SPOTKANIE Z „DZIADKIEM
NIEDèWIADKIEM” ¸UKASZA
WIERZBICKIEGO
9 listopada 2017 przyjecha∏ do naszej Biblioteki ¸ukasz Wierzbicki – autor ksià˝ek dla dzieci.
W wydarzeniu wzi´∏y udzia∏ klasy trzecie z SP nr
171. Autor rozpoczà∏ spotkanie opowieÊcià
o tym, jak zosta∏ pisarzem. Du˝y wp∏yw na wybór drogi ˝yciowej mia∏ dziadek autora. To w∏aÊnie dziadek opowiedzia∏ ma∏emu ¸ukaszowi histori´ pewnego podró˝nika, który w latach 30.
XX wieku przejecha∏ na rowerze dwukrotnie
Afryk´: z pó∏nocy na po∏udnie i z po∏udnia na
pó∏noc. Tak po latach powsta∏a s∏ynna ju˝ i obecna w podr´cznikach szkolnych – „Afryka Kazika”
¸ukasza Wierzbickiego.

„Don Kichota” Ericha Kästnera i „Kto przyniós∏
s∏oƒce” Vladimira Hulpacha (ze zbioru „BaÊnie indiaƒskie” wyd. Media Rodzina). W grudniowej
ods∏onie zaprezentujemy ksià˝k´ „Miko∏aj” Jaros∏awa Miko∏ajewskiego. Towarzyszyç literaturze
b´dzie muzyka z Turcji, Ba∏kanów i Europy Zachodniej w interpretacji Paw∏a Iwaszkiewicza.
Justyna Kwiatkowska

NIEPODLEG¸OÂå – ODKRYJ
SWÓJ KRAJ! GRA MIEJSKA

Podczas spotkania dzieci pozna∏y równie˝ losy
s∏ynnego niedêwiedzia Wojtka, który towarzyszy∏
˝o∏nierzom z Armii Andersa od kwietnia 1942 roku do listopada 1947. Historia zacz´∏a si´ w 1942
roku, kiedy samotnie b∏àkajàcy si´ kilkumiesi´czny niedêwiadek, któremu myÊliwi zastrzelili matk´, zosta∏ znaleziony w pobli˝u perskiego Hamadanu przez miejscowego ch∏opca i odsprzedany
stacjonujàcym tam Polakom. Niedêwiedê przeby∏
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

9 listopada 2017 roku odby∏a si´ gra miejska
dla szkó∏ podstawowych, w której uczestniczy∏o 70
dzieci od klasy IV SP do III klasy gimnazjum z czterech szkó∏ w dzielnicy. W sumie dwadzieÊcia dru˝yn wspó∏zawodniczy∏o ze sobà w pi´ciu punktach
rozmieszczonych w osiedlu Stara Mi∏osna w:
1. Szkole Podstawowej nr 173
2. Szkole Podstawowej nr 353
3. Szkole Podstawowej nr 385
4. OÊrodku Dzia∏aƒ
Twórczych Pogodna
5. Lesie na Pohulance
(punkt harcerzy ZHR)

Wiersz staroÊwiecki
Pomódlmy si´ w noc betlejemskà,
W Noc Szcz´Êliwego Rozwiàzania
By wszystko nam si´ rozplàta∏o,
W´z∏y, konflikty, powik∏ania.
Oby si´ wszystkie trudne sprawy
Porozkr´ca∏y jak supe∏ki
W∏asne ambicje i urazy
Zacz´∏y Êmieszyç jak kukie∏ki
I oby w nas z∏oÊliwe j´dze
Pozamienia∏y jak owieczki
A w oczach màdre ∏zy stan´∏y
Jak na choince barwnej Êwieczki (...)
ks. Jan Twardowski

Pe∏nych radoÊci i pokoju
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
˝yczy
Dyrektor wraz z Pracownikami
Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Uczestnicy poznawali fakty zwiàzane z dorobkiem Polski i wielkich Polaków, jednak sama gra
by∏a te˝ okazjà do sprawdzenia swojej wiedzy
i pomys∏owoÊci. Zadania zaplanowane by∏y w taki
sposób, ˝e przewagi nie dawa∏ wiek uczestników,
ale spryt i praca zespo∏owa. Pierwsze trzy miejsca zosta∏y nagrodzone voucherami do escape
roomów, a a˝ 11 zespo∏ów otrzyma∏o planszówki (gry edukacyjne) dla ka˝dego cz∏onka zespo∏u.
Miejsca na podium kszta∏tujà si´ nast´pujàco:
■ I miejsce – zespó∏ z 5b (SP 353)
■ II miejsce – zespó∏ z 5e (SP 353)
■ III miejsce ex aequo – zespó∏ z 6a (SP 173)
oraz zespó∏ z 4a+6a (SP 385)
Gra miejska z okazji Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci to jedyna i dlatego tak ciekawa inicjatywa ∏àczàca we wspó∏pracy ze sobà szko∏y,
instytucje kultury, harcerzy i dzia∏aczy lokalnych.
By∏a to druga w historii tego typu gra miejska organizowana w dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Hubert Zieliƒski
(pomys∏odawca i koordynator gry)
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K àcik seniora
UTW
artystycznie
W listopadzie wzi´liÊmy udzia∏ w trzech wystawach. Pierwsza z nich
to „Biedermeier” w Muzeum
Narodowym
w Warszawie. Nazwa ta
okreÊla styl sztuki u˝ytkowej, malarstwa i literatury Europy Êrodkowej w pierwszej po∏owie XIX wieku. Wraz
z przewodnikiem przenieÊliÊmy si´ w bajeczny Êwiat koronek, porcelany, kwiatów,
strojów i mebli. Niezwyk∏e w kszta∏tach
biurka, krzes∏a, szafy by∏y tak oryginalne, ˝e
wi´kszoÊç ch´tnie zabra∏abym do domu.
PrzypomnieliÊmy sobie tajemniczo brzmiàce nazwy jak: ˝ardiniera, eta˝erka, szafoniera, sztambuch. Wiele przedmiotów
odzwierciedla∏o uczucia i postawy patrio-

tyczne. Na fili˝ankach czy talerzykach zobaczyliÊmy m.in. wizerunki Tadeusza KoÊciuszki i Józefa Poniatowskiego.
Serdecznie polecam t´ wystaw´, która
b´dzie dost´pna do 7.01.2018.

W listopadzie w ODT Pogodna odby∏a si´
wystawa malarstwa pt. „Inspiracje” uczestników warsztatów pracowni „Surreal” pod
kierunkiem mgr sztuki Marii Surawskiej.
13 artystek amatorek zaprezentowa∏o swoje niepowtarzalne prace. Szefowa pracowni
podkreÊli∏a fakt, ˝e z roku na rok poziom
prac jest coraz wy˝szy. Spotkanie uÊwietni∏

wyst´p skromnego chóru UTW pod kierunkiem Aleksandry Obertyn. Wraz z widownià Êpiewali m.in. „Remedium”, „Kaziu, zakochaj si´”. Przy kawie i ciasteczkach,
w
serdecznej
atmosferze,
kontynuowaliÊmy spotkanie integracyjne. Nast´pne odb´dzie si´
14 grudnia i zwiàzane b´dzie ze
Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia.
23 listopada dwadzieÊcia super
babek zorganizowa∏o si´ na wyjazd
do Poznania, gdzie w Centrum Kultury Zamek obejrza∏yÊmy wystaw´
Fridy Kahlo i Diego Rivery zatytu∏owanà „Polski kontekst”. Ci wybitni meksykaƒscy malarze zestawieni
zostali z artystkami polskiego pochodzenia Bernice Kolko i Fanny
Rabel. ZobaczyliÊmy obrazy i fotografie
w ró˝nych kontekstach i w ró˝nych perspektywach. Niesamowite doznania. Goràco polecam mieszkaƒcom naszej dzielnicy i nie tylko. Wystawa czynna b´dzie do 21.01.2018.
Gra˝yna Weber
fot. Andrzej Borys

Rok dzia∏alnoÊci Klubu
Seniora „Z∏ota Jesieƒ”
Klub Seniora „Z∏ota Jesieƒ” powsta∏ 9 listopada 2016 r. w OÊrodku Kultury w Weso∏ej
przy ul. Starzyƒskiego 21. Z tej okazji zorganizowaliÊmy w restauracji „Zakàtek” spotkanie
Klubu Seniora „Z∏ota Jesieƒ”, wspó∏ma∏˝onków
i zaproszonych goÊci. W pierwszà rocznic´ klubu g∏os zabra∏a Prezes Halina Mikos. Podsumowa∏a ten rok pracy i wspólne wycieczki. Pani
Prezes omówi∏a plan spotkaƒ oraz wspólny wyjazd na wczasy nad morze w czerwcu 2018 roku organizowany przez Klub Seniora, na który
zapraszamy zainteresowanych (szczegó∏y pod
nr. tel. 889 886 568).
Podczas Êrodowych spotkaƒ zajmujemy si´
ró˝nymi pracami (szyjemy, robimy ozdoby bo-

˝onarodzeniowe i wielkanocne), Êpiewamy ró˝ne piosenki.
Po przemówieniu Pani
Prezes zabra∏a g∏os Dyrektor OPS Pani Alicja
Pasztor. Z okazji Jubileuszu z∏o˝y∏a gratulacje i ˝yczenia wszystkim Seniorom, za które serdecznie dzi´kujemy. Âwi´towaliÊmy równie˝ Jubileusz Pi´çdziesi´ciolecia
po˝ycia ma∏˝eƒskiego i dwa Jubileusze Pi´çdziesi´ciu Pi´ciu lat zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego,
wr´czono kwiaty i odÊpiewano sto lat.
Po tej uroczystoÊci zasiedliÊmy do sto∏u, gdzie
by∏ wspólny obiad i po lampce szampana. Po

obiedzie umili∏ nam spotkanie chór „Malwy”.
Przy wspólnym Êpiewaniu i rozmowach wspaniale up∏ynà∏ nam czas. Ale przed nami jest przysz∏oÊç, b´dziemy si´ staraç, aby dalsze lata dzia∏alnoÊci by∏y jeszcze lepsze. ˚ebyÊmy byli zdrowi
i m∏odzi duchem, zadowoleni z ˝ycia.
Irena Wàsik

REKL AMA

Profesjonalna kosmetyka
i nowoczesna kosmetologia estetyczna.
Wysoki standard w przystępnej cenie.

Sprawdź świąteczne rabaty
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Podwórkowa Gwiazdka 2017
Âwi´ta to niezwyk∏y okres, w którym mamy
okazj´ oderwaç si´ na chwil´ od codziennego rytmu pracy, spotykamy si´ z najbli˝szymi, sk∏adajàc sobie najlepsze ˝yczenia. Nieraz przemierzamy du˝e odleg∏oÊci, by spotkaç si´ z d∏ugo niewidzianà rodzinà. Jednak
równie cz´sto pomijamy ludzi bliskich nam
na swój specyficzny sposób, ludzi z terenu,
gdzie mieszkamy – sàsiadów.
Czym jest Podwórkowa Gwiazdka?
Podwórkowa Gwiazdka to akcje sàsiedzkie
odbywajàce si´ w Warszawie co roku z okazji
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, wspierane przez Q-Ruch Sàsiedzki. W tym roku Warszawski Fina∏,
czyli kumulacja wydarzeƒ, odb´dzie si´
16.12.2017, ale mo˝na spotkaç si´ w innym pasujàcym terminie. Ka˝de sàsiedztwo mo˝e do∏àczyç do Podwórkowej Gwiazdki i zorganizowaç
w∏asne, lokalne wydarzenie, na przyk∏ad wspólne ubieranie osiedlowej choinki, kol´dowanie,
dekorowanie przestrzeni podwórka, konkursy na
najlepsze pierogi, zbiórki darów czy kiermasze
przetworów. Jest to okazja do integracji sàsiedz-

2. Doradztwo dotyczàce organizacji inicjatywy
sàsiedzkiej. Informacje, jak zach´ciç sàsiadów
do w∏àczenia si´ w inicjatyw´, jak dotrzeç do
mieszkaƒców, przyk∏ady ró˝nych sprawdzonych dzia∏aƒ i rozwiàzaƒ.
3. Promocja Waszego wydarzenia poprzez Katalog Punktów Sàsiedzkich, który jest przewodnikiem po sàsiedzkich wydarzeniach odbywajàcych si´ na terenie Warszawy.
Jak si´ zg∏osiç?
Je˝eli chcesz w∏àczyç si´ do obchodów Podwórkowej Gwiazdki, zg∏oÊ si´ poprzez formularz na
stronie: www.inicjatywysasiedzkie.pl/zgloszenia/

kiej, ale te˝ Êwiadczenia sobie wzajemnej pomocy czy w∏àczania si´ mieszkaƒców w ró˝nego rodzaju akcje charytatywne.
Jakie wsparcie mogà otrzymaç sàsiedzi, którzy
chcà w∏àczyç si´ do Podwórkowej Gwiazdki?
1. Pakiety startowe, które mogà byç pomocne
w zaproszeniu sàsiadów na wydarzenie (m. in.
plakaty do samodzielnego wype∏nienia, kartki
pocztowe), a tak˝e sàsiedzkie gad˝ety do przygotowania dekoracji (materia∏y plastyczne,
zimne ognie, ró˝ne gad˝ety Êwiàteczne).

Gdzie skonsultowaç pomys∏?
W razie pytaƒ napisz na: podworkowagwiazdka@cal.org.pl lub h.zielinski@warszawalokalnie.waw.pl. Nikt nie zorganizuje Podwórkowej
Gwiazdki za Ciebie, ale mo˝emy podzieliç si´ doÊwiadczeniami i skonsultowaç Twój pomys∏.
Wi´cej informacji na stronie: www.warszawa
lokalnie.waw.pl.
Hubert Zieliƒski
Animator lokalny w dzielnicy Weso∏a

UroczystoÊç z okazji Dnia Niepodleg∏oÊci w Weso∏ej
W dniu 12 listopada 2017 r. Dzielnicowy PKPS
z Panià Prezes Klubu Seniorów Helenà Kaêmierczak
i Zarzàdem Stra˝y Po˝arnej stworzyli kolejnà okazj´
do integracji mi´dzypokoleniowej i wspólnego radosnego Êwi´towania dla wszystkich mieszkaƒców dzielnicy, w budynku Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej. UroczystoÊç zaszczycili swojà
obecnoÊcià g∏ównie seniorzy, zaproszeni goÊcie
z Panem Burmistrzem Dzielnicy Weso∏a Edwardem
K∏osem i Jego czcigodnà Ma∏˝onkà oraz harcerze
ze Szczepu Dru˝yn Harcerskich. Na wst´pnie Pani
Prezes powita∏a wszystkich bardzo serdecznie, ˝yczàc mi∏ego sp´dzenia tej uroczystoÊci.
Tym razem sala widowiskowa stra˝y zamieni∏a
si´ w miejsce dzi´kczynnej modlitwy za Niepodleg∏oÊç Ojczyzny. Rozpocz´∏a si´ uroczysta
Polowa Msza Âwi´ta z oprawà s∏owno-muzycznà
celebrowanà w intencji Ojczyzny, którà poprowadzi∏ Proboszcz Parafii Êw. Jana Paw∏a II na osiedlu
wojskowym w Weso∏ej. Wst´p do ewangelii przeczyta∏ ksiàdz wikariusz tej parafii. Ponadto uczestniczy∏ we Mszy Êw. Proboszcz Parafii Êw. Brata Alberta w Zielonej. Kazanie wyg∏osi∏ z wielkà zadumà i powagà ks. Zbigniew Wojciechowski,
poÊwi´cone by∏o pami´ci bohaterów, którzy wal-

czyli o odzyskanie niepodleg∏oÊci i przywrócenie
dawnych granic Ojczyênie – Polsce. Ks. Zbigniew
przez d∏ugie lata by∏ Proboszczem Parafii OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej, zostawiajàc w niej du˝y
dorobek swojej pracy i pos∏ugi kap∏aƒskiej. W homilii podkreÊli∏ rol´ Józefa Pi∏sudskiego w latach
1867–1935 jako dzia∏acza niepodleg∏oÊciowego,
wielkiego polityka, marsza∏ka Polski, budzàcego
nadzieje na odzyskanie niepodleg∏oÊci. Nadmieni∏
te˝, ˝e obchody 99 Rocznicy Odzyskania Niepodleg∏oÊci sà przygotowaniem do obchodów 100
rocznicy w przysz∏ym, 2018 r. Kazanie zakoƒczy∏
s∏owami b∏ogos∏awionymi: si∏y, odwagi, wytrwa∏oÊci w walce o utrwalanie niepodleg∏oÊci.
Po cz´Êci sakralnej odby∏a si´ cz´Êç patriotyczna, wykonana przez zespó∏ wokalny Praskie Ma∏mazyje w odÊwi´tnych strojach pod kierunkiem
Pani Doroty Czajkowskiej. Us∏yszeliÊmy: Marsz
Polonia, My, Pierwsza Brygada, O mój rozmarynie, Przybyli u∏ani, Jak to na wojence ∏adnie,
Jeszcze jeden mazur dzisiaj – i wiele innych pieÊni, a równie˝ recytacje cz∏onkini zespo∏u przebranej w srebrzyste szaty.
Po emocjach, jakie wzbudzi∏ koncert, pe∏ny
wzruszeƒ, a nawet ∏ez w oczach uczestniczàcych
– odby∏a si´ cz´Êç „rozluêniajàca”: pocz´stunek

smakowitym, tradycyjnym bigosem, chlebem ze
smalcem i ogórkami, pysznymi ciastami, herbatà
i kawà – przygotowanymi przez wybitnie aktywne seniorki klubu.
Wielkie Wam podzi´kowanie – abyÊcie jak najcz´Êciej umila∏y nam organizowane uroczystoÊci,
aby zdrowie, si∏y i ch´ci dopisywa∏y Wam zawsze!
Po zakoƒczeniu uroczystego koncertu Pani Prezes Klubu Seniora Helena Kaêmierczak podzi´kowa∏a wszystkim, którzy przyczynili si´ do organizacji obchodów uroczystoÊci z okazji Dnia Niepodleg∏oÊci, za wzruszajàcy wyst´p artystyczny
zespo∏owi, kochanym harcerzom, panom stra˝akom, za udzia∏ – wszystkim seniorom i seniorkom,
za przygotowanie kulinarne pysznych potraw.
˚yczy∏a uroczystych obchodów 100-lecia
w przysz∏ym – 2018 roku.
Wszyscy mieszkaƒcy mogà obejrzeç plenerowà wystaw´ multimedialnà „Drogi do Niepodleg∏ej” przygotowanà przez Muzeum Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku. Pokazuje ona drog´,
którà podà˝y∏ Pi∏sudski ponad 100 lat temu, walczàc o niepodleg∏oÊç Polski.
Krystyna Bilbin
Sekcja ZNP
REKL AMA

Drodzy Czytelnicy,
mam nadziej´, ˝e Êwiàteczno-noworoczny czas przyniesie
wiele prawdziwych wzruszeƒ i pozytywnych emocji,
które zostanà z Wami przez ca∏y kolejny rok... i jeszcze d∏u˝ej :).
Zapraszam do lektury felietonów od stycznia!
Joanna Godecka (terapeutka, coach)

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Projekt Weso∏e Bystrzaki
Od paêdziernika br. w dzielnicy
Weso∏a jest realizowany projekt
Weso∏e Bystrzaki, którego g∏ównym za∏o˝eniem jest po∏àczenie
i wykorzystanie ró˝nych typów dzia∏aƒ kierowanych g∏ównie do dzieci
i m∏odzie˝y w wieku 6–18 lat z obszaru Szko∏y Podstawowej nr 172, ul. Krótka 1, w celu wyrównywania ich szans edukacyjnych i spo∏ecznych.
Projekt jest realizowany przez 4 organizacje
pozarzàdowe:
• Towarzystwo Przyjació∏
Dzieci Zarzàd Mazowieckiego
Oddzia∏u Wojewódzkiego
www.tpd-maz.org.pl

• Fundacj´ OÊwiatowo-Kulturalnà Uczeƒ XXI Wieku
www.uczen21wieku.org
• Akademi´ Sportu Weso∏a
www.sport-wesola.pl
• Fundacj´ Partnerstwo dla
Pracy www.pdp.waw.pl
• Projekt jest wspó∏finansowany
przez Urzàd Dzielnicy Weso∏a
Miasta Sto∏ecznego Warszawy
Ka˝da z powy˝szych organizacji realizuje inne dzia∏ania,
szczegó∏y mo˝na poznaç na pla-

Uwaga na cyberoszustów w sieci
PrzedÊwiàteczny
czas
sprzyja cyberprzest´pcom,
którzy próbujà podszyç si´
pod internetowe serwisy
aukcyjne, firmy kurierskie
czy sklepy internetowe. Wykorzystujàc przedÊwiàtecznà goràczk´ zakupów, próbujà wy∏udziç od nas pieniàdze lub dane osobowe.
Uwa˝ajcie na nich, nie dajcie si´ oszukaç. W tym wyjàtkowym czasie zwróçcie
dodatkowà uwag´ na opis

Czuwaj!
Tak witamy si´ na zbiórkach 102 DH „Aventuro” od dwóch miesi´cy. Swojà dzia∏alnoÊç przy
Szkole Smart School w Zakr´cie rozpocz´liÊmy
w paêdzierniku. Od tej pory spotykamy si´ regularnie w czwartki o godzinie 17.15. JesteÊmy
w Hufcu ZHP Sulejówek, ale harcerze ucz´szczajàcy na nasze zbiórki sà z ró˝nych stron: z Weso∏ej,
Starej Mi∏osny, Zakr´tu, Góraszki i Sulejówka. Do
naszej dru˝yny nale˝à dziewczyny i ch∏opaki od 10
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SMS-ów, którymi potwierdzacie transakcje internetowe, nie ufajcie podejrzanym
mailom czy niespodziewanym linkom oferujàcym wyjàtkowe rabaty czy okazje.
O tych wszystkich zagro˝eniach i sposobach, jak im zapobiec, opowiadamy w sfilmowanej przez nas ostatnio
bajce „CyberKapturek”, którà
mo˝ecie obejrzeç na stronie
www.cyberkapturek.pl. Docierajà do nas s∏uchy, ˝e co-

do 13 lat. Na zbiórkach Êpiewamy, poznajemy harcerskie tradycje i uczymy si´ nowych rzeczy. ˚ywio∏owy charakter naszej dru˝yny podkreÊlajà barwy,
które otrzymaliÊmy niedawno – nosimy bordowe
chusty. Je˝eli chcesz znaleêç przyjació∏ na d∏ugie
lata, wyje˝d˝aç na biwaki i graç z nami w wielkà
gr´, jakà jest harcerstwo, zapraszamy na zbiórki!
Niedawno wybraliÊmy si´ na biwak do Garbatki-Letniska. MieszkaliÊmy w szkole i spaliÊmy na
polowych ∏ó˝kach. Razem gotowaliÊmy i sprzàtaliÊmy. Podczas naszego wyjazdu dokonaliÊmy
zwiadu – dowiedzieliÊmy si´, ˝e niedaleko Garbatki mieszka∏ Jan Kochanowski, znaleêliÊmy
okoliczny oÊrodek wypoczynkowy i zorientowaliÊmy si´, gdzie jest
rezerwat przyrody. Wielu harcerzy otrzyma∏o
barwy dru˝yny, a niektórzy zdobyli pierwsze
sprawnoÊci. GraliÊmy
w podchody i gr´ terenowà, uczyliÊmy si´ nowych piosenek. Nowo
mianowani zast´powi
i przyboczny mieli szans´ sprawdziç si´ w akcji.

katach, ulotkach oraz na stronie internetowej
www.wesolebystrzaki.org.pl.
W SP 172 realizowane sà korepetycje z przedmiotów humanistycznych, Êcis∏ych, pogotowie
lekcyjne oraz warsztaty psychoedukacyjne, jak
równie˝ wiele zaj´ç sportowych (pi∏ka no˝na, pi∏ka r´czna, si∏ownia). W Domu Parafialnym swojà
cz´Êç projektu realizuje Fundacja Uczeƒ XXI w.
Prowadzi zaj´cia z j. angielskiego, szachy i gry
planszowe oraz zaj´cia plastyczno-techniczne.
Wszystkie zaj´cia sà bezp∏atne, zak∏adana
liczba odbiorców to 50 beneficjentów.
Zapraszamy do zapoznania si´ z projektem,
wi´cej informacji na stronie internetowej:
www.wesolebystrzaki.org.pl.
Fundacja Uczeƒ XXI Wieku

raz wi´cej szkó∏ wykorzystuje ten materia∏,
by realizowaç podstaw´ programowà ;).
Znaczy si´, chyba zrobiliÊmy dobrà robot´?
Koƒczàc ten rok, chcemy Wszystkim bardzo serdecznie podzi´kowaç za wsparcie
oraz ˝yczyç zdrowych, pogodnych i przede
wszystkim bezpiecznych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz Szcz´Êliwego Nowego Roku.
Do us∏yszenia w przysz∏ym roku...
Aleksander Zawada, Adrian Pupek
Fundacja CyberEtyka
www.facebook.com/cyberetyka/
www.cyberetyka.pl

W tym roku harcerskim czekajà nas jeszcze
2 biwaki i kilka wycieczek, a w lecie jedziemy na
obóz na Mazury!
Do∏àcz do nas i przekonaj si´, ˝e 2 godziny
w czwartek mo˝na sp´dziç przyjemnie i po˝ytecznie. Czekamy na ciebie – zast´py Monto,
Turneo i Enigmo oraz dru˝ynowa z przybocznym.
Chcesz dowiedzieç si´ wi´cej? Przyjdê na zbiórk´ lub zadzwoƒ. Mamy te˝ stron´ na Facebooku!
https://www.facebook.com/102DHAventuro/
Do zobaczenia!
Katarzyna (tel. 697 604 689,
e-mail: pani.od.polskiego44@gmail.com)
Wojciech (tel. 605 420 870)
Nr 197 / Grudzieƒ 2017
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OUTLET CEREMONIA
NOWY SKLEP Z GALANTERIĄ
Stara Miłosna, ul. FABRYCZNA 6

tel. 781-860-600

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

DUŻY WYBÓR,
STAŁA OFERTA
WYPRZEDAŻOWA
PN.–PT. 11.00–19.00
SOB. 9.00–15.00

5%

RABATU
z tą ulotką

Trakt Brzeski
Biesiadna
Gościniec

Cieplarniania

w Starej Miłosnej

W OFERCIE:
TORBY DAMSKIE I MĘSKIE,
PASKI, PORTFELE, TECZKI
ZE SKÓR NATURALNYCH

Fabryczna

od 30 m

2

Diamentotwa

MIESZKANIA

1

obok kwiaciarni Gracja

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

WWW.PRZEDSZKOLEKUBUS.PL
OD 1 WRZEÂNIA
ZMIANA CENNIKA PRZEDSZKOLA
W ZWIÑZKU Z UPUBLICZNIENIEM:
- BEZ OP¸ATY STA¸EJ
- OP¸ATA TYLKO ZA WY˚YWIENIE
10 Z¸ DZIENNIE

˚¸OBEK 600 Z¸ + WY˚YWIENIE
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Spo∏eczeƒstwo obywatelskie

Euro w Polsce. Mity i rzeczywistoÊç
Temat wprowadzenia w Polsce waluty euro
zszed∏ ostatnio na dalszy plan. Wracamy wi´c do
niego, szczególnie ˝e obecne w∏adze prezentujà
coraz wi´kszy eurosceptycyzm. JednoczeÊnie
wielu jej przedstawicieli, w tym pos∏ów, swoje
oszcz´dnoÊci lokuje w walucie europejskiej,
a nie w z∏otówkach.
W jednej z niedawnych dyskusji w sprawie
euro wzi´li udzia∏: prof. Stanis∏aw Gomu∏ka,
prof. Dariusz Rosati, dr Maciej Staƒczuk oraz Janusz Jankowiak – eksperci specjalizujàcy si´
w dziedzinie ekonomii, finansów i spraw zagranicznych. Ich zdaniem dzisiejsza sytuacja gospodarcza Polski stanowi dobry moment na podj´cie
decyzji o przyj´ciu euro.
Mity
Ewentualnemu wprowadzeniu w Polsce euro
towarzyszy szereg nieprawdziwych przekonaƒ.
Sà one podsycane przez partie populistyczne lub
powtarzane ze wzgl´dów czysto politycznych.
W ich kreowaniu majà tak˝e udzia∏ banki, które
zarabiajà na ró˝nicach kursowych i wy˝szych ratach sp∏at kredytów i po˝yczek. Mity owe
w du˝ej mierze wynikajà z doÊwiadczeƒ zwiàzanych z zakoƒczonym ju˝ kryzysem strefy euro.
Trzy podstawowe z nich to:
1. Mit dekonwergencji: obawa, ˝e nie uda si´
przybli˝yç wskaêników gospodarczych Polski
do wskaêników pozosta∏ych paƒstw strefy.
Przyk∏ady paƒstw, które przyj´∏y euro, tego
nie potwierdzajà.

2. Mit, ˝e w∏asna waluta zwi´ksza konkurencyjnoÊç. W krótkiej perspektywie jest to mo˝liwe,
jednak w d∏ugim okresie pobudzona inflacja
niweluje jà.
3. Mit, ˝e transfery fiskalne stanowià antidotum
na zagro˝enia dla sektora bankowego. Jest to
jednak b∏´dna opinia, podtrzymywana przez
banki, które na takich transferach oraz na wahaniach kursowych zarabiajà.
RzeczywistoÊç
WejÊcie Polski do strefy to realne korzyÊci dla
gospodarki. Dotyczà one tak˝e, bezpoÊrednio
i poÊrednio, nas – obywateli. Oto podstawowe
z nich:
1. Ustalenie sztywnego kursu wymiany na poziomie
3,5/4 : 1, które spowoduje realny wzrost wartoÊci naszych p∏ac i emerytur nawet o 20–25%.
2. U∏atwienie przep∏ywów ludnoÊci, w tym tak˝e
w ramach turystyki i wypoczynku.
3. Ujednolicenie waluty – pomo˝e kredytobiorcom
prywatnym posiadajàcym kredyty w walutach
obcych z uwagi na przelicznik wobec euro.
4. Brak koniecznoÊci utrzymywania wysokich rezerw walutowych, co uwolni Êrodki na cele
spo∏eczne, w Polsce ich dzisiejszy poziom to
110 mld $.
5. Wymuszone uzdrowienie finansów publicznych
u∏atwiajàce reformy inwestycyjne.
6. Wzrost inwestycji wynikajàcy z u∏atwieƒ kredytowych, stabilnego planowania finansowego i braku ryzyka walutowego.

Zima w mieÊcie czeka na Was!
Dzielnica Weso∏a m.st. Warszawy w te ferie, jak
co roku, zadba o uczniów pozostajàcych w domu,
by wolne dni sp´dzili aktywnie i ciekawie.
W dni powszednie w godzinach 7.30–17.00
w terminie 15–26 stycznia czynnych b´dzie 6
Feryjnych Placówek Edukacyjnych z zaj´ciami
programowymi w godz. 8–16. Sà to: SP 171,
ul. Armii Krajowej 39, tel. 22 773-90-52, SP
172, ul. Krótka 1, tel. 22 773-42-04, SP 173,
ul. Trakt Brzeski 18, tel. 22 773-39-25, SP
174, Pl. Wojska Polskiego 28, tel. 22 773-4003, SP 353, ul. Cieplarniana 23, tel. 22 20362-55, SP 385, ul. Klimatyczna 1, 22 773-2335. W placówkach obowiàzuje wykupienie ˝ywienia dziecka (7 z∏ dziennie).

Ponadto w SP 385 b´dzie mo˝na graç w zespo∏owe gry sportowe (15–26 stycznia, godz.
9–14, gr. wiekowa 13–18 lat), w Klubie KoÊciuszkowca (Pl. Wojska Polskiego 129, tel.
261-812-117) odbywaç si´ b´dà zaj´cia plastyczne, wokalne i taneczne (15–26 stycznia,
godz. 9–14, gr. wiekowa 7–15 lat), w ODT „Pogodna” (ul. Jana Paw∏a II 25, tel. 22 427-3774) przygotowano BaÊniowe Spotkania
i warsztaty plastyczne (16, 18, 23, 25 stycznia, godz. 10–12, gr. wiekowa 6–12 lat),
a w centrali OÊrodka Kultury (ul. Starzyƒskiego
21, tel. 22 773 61 88) BaÊniowe Spotkanie,
warsztaty plastyczne, perkusyjne i breakdance (15, 17, 22, 24 stycznia, godz. 10–12,

Podsumowanie
Zwlekanie z decyzjà jest dla Polski niekorzystne. Po Brexicie pogorszy∏a si´ sytuacja paƒstw
spoza strefy euro. Powstaje bowiem nowy uk∏ad
europejski oparty o zwi´kszonà integracj´
w tej strefie. GotowoÊç wejÊcia do niej zg∏osi∏y
ju˝ Bu∏garia, Chorwacja, Rumunia, a rozwa˝ajà
jà powa˝nie nawet W´gry. Polska staje si´ outsiderem Europy Ârodkowo-Wschodniej i ca∏ej
Unii Europejskiej.
Powstanie wspólnego bud˝etu strefy euro doprowadzi do naszej marginalizacji w obszarze
bud˝etu UE i dost´pnoÊci do unijnych funduszy.
B´dziemy mieli tak˝e coraz mniejszy wp∏yw na
decyzje w sprawach Unii Europejskiej. Ju˝ dziÊ to
paƒstwa strefy euro majà decydujàcy g∏os w Radzie ds. Ekonomii i Finansów Unii Europejskiej.
Jednak strefa euro to nie tylko kwestie finansowe i gospodarcze. To tak˝e idea tworzenia
silniejszych podstaw bezpieczeƒstwa jej obszaru. W obliczu zagro˝enia paƒstwa strefy z pewnoÊcià b´dà kierowa∏y si´ wi´kszà solidarnoÊcià wobec jej cz∏onków, ni˝ wobec paƒstw
spoza niej.
Przed wszystkimi Êrodowiskami proeuropejskimi staje istotne zadanie przekonywania do
pomys∏u przyj´cia przez Polsk´ europejskiej waluty. W przeciwnym razie nie b´dziemy liczàcym
si´ cz∏onkiem Unii Europejskiej. Stowarzyszenie
SEDNO zamierza w∏àczyç si´ do tych dzia∏aƒ.
Pe∏ny tekst naszego opracowania znajduje si´
w wydaniu internetowym. Zach´camy Paƒstwa
do kontaktu i dyskusji pod adresem e-mail: stowarzyszenie.sedno@gmail.com.
Zarzàd Stowarzyszenia SEDNO

gr. wiekowa 6–12 lat). W Bibliotece Publicznej
(ul. W. Raczkiewicza 31, tel. 22 773-40-08)
w dniach 15, 17, 18 i 19 stycznia w godz.
10.00–11.30 odb´dà si´ warsztaty edukacyjne i plastyczne dla dzieci w wieku 6–12 lat,
a w Aquaparku Wesolandia (ul. Wspólna 4, tel.
22 773-91-91) w terminie 15–26 stycznia
w godz. 10–11 zaj´cia na si∏owni (gr. wiek.
14–18 lat) i w godz. 11–12 zaj´cia basenowe
(gr. wiek. 6–18 lat). A wszystko to za darmo!
I to nie koniec... W dniach 17 i 24 stycznia
o godz. 10 w hali przy ul. Klimatycznej 1 odb´dzie si´ Zimowy Turniej Pi∏ki Siatkowej dla
uczniów w wieku 13–18 lat, a ka˝dego dnia od
10 do 21 (w weekendy do 22) czeka na Was lodowisko przy ul. Armii Krajowej 72.
To b´dà udane ferie!
Redakcja

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

●

CI¢˚KIE PRZYPADKI

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl
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Listopad w SP 174
Listopad w naszej szkole by∏ miesiàcem, który obfitowa∏ w ró˝norodne wydarzenia. Uczniowie uczestniczyli w ciekawych lekcjach muzealnych, m.in. poznawali Jana Matejk´ w Muzeum
Narodowym, poznawali trudnà histori´ Polski
i odzyskanie niepodleg∏oÊci dzi´ki edukatorom
z Muzeum Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku.
Klasa 3a odwiedzi∏a wyjàtkowe miejsce, Filharmoni´ Narodowà, gdzie obejrza∏a prób´ chóru
i orkiestry. Âwi´tujàc 99 rocznic´ odzyskania
niepodleg∏oÊci, uczniowie uczestniczyli w koncercie muzycznym o Fryderyku Szopenie oraz
w uroczystym apelu przygotowanym przez
uczniów klas starszych. Uczniowie klas m∏odszych Êwi´towali Dzieƒ Zdrowego Jedzenia
i Gotowania, przygotowujàc zdrowe i smaczne
przekàski z owoców i warzyw.
Sportowcy z klas II, III i IV reprezentowali
szko∏´ w zawodach Od zabawy do sportu, na
których zdobyli trzecie miejsce spoÊród pi´ciu
szkó∏ z dzielnicy. Jest to dla nas du˝y sukces, na-

szymi zawodnikami byli równie˝ uczniowie ze
specjalnymi potrzebami. Misjà naszej szko∏y jest sentencja Janusza Korczaka „Mów
dziecku, ˝e jest dobre, ˝e mo˝e,
˝e potrafi...”.
Nasza szko∏a, dzia∏ajàc w lokalnym Êrodowisku, co roku organizuje Âwi´to Pluszowego Misia,
na które zapraszamy dzieci
z Przedszkola nr 259 „LeÊna Bajka”. BawiliÊmy si´ na 115 urodzinach misia, na których uczniowie klas I–III oraz
oddzia∏u przedszkolnego wykonali wyjàtkowe
przedstawienie o Jesieni. Rada Rodziców przygotowa∏a dla wszystkich dzieci zdrowy i smaczny
pocz´stunek w postaci smacznych owoców.
Takie dzia∏ania wpisujà si´ w misj´ Szko∏y
Aktywnej w Spo∏ecznoÊci, którà jesteÊmy od
2015 r. Co roku reprezentanci ca∏ej szkolnej spo∏ecznoÊci (rodzice, uczniowie, nauczyciele oraz
organizacje i instytucje wspó∏pracujàce ze szko∏à) spotykajà si´ podczas facylitacji, w celu doko-

nania ewaluacji dzia∏aƒ szko∏y. Wspólnie analizujemy mocne i s∏abe strony, by póêniej nakreÊliç
kierunek aktywnoÊci i zmian.
Ju˝ teraz przygotowujemy si´ do wa˝nego
wydarzenia, jakim sà Szkolne Jase∏ka, anga˝ujàce i integrujàce ca∏à szkolnà spo∏ecznoÊç.
Z okazji nadchodzàcych Âwiàt ˝yczymy
zdrowia, radoÊci i serdecznoÊci ka˝dego dnia.
Marzena Delak

Weso∏a nauka i zabawa w ,,Akademii Szkraba”
Oferta edukacyjna dla dzieci w naszej dzielnicy
jest bardzo bogata. Rodzice majà ogromny wybór miejsc, w których mogà sp´dzaç czas ich
dzieci. Okazuje si´ jednak, ˝e potrzeby rodziców
i dzieci stajà si´ coraz wi´ksze. Korzystajàc z mo˝liwoÊci, jakie daje Bud˝et Partycypacyjny realizowany w dzielnicy Weso∏a, postanowiliÊmy zaproponowaç cykl zaj´ç dla maluszków i ich rodziców.

z elementów takich metod jak: Ruch Rozwijajàcy
W. Sherborne, metoda P. Dennisona, integracja
sensoryczna, logorytmika, pedagogika zabawy
oraz innych. Dzieci mia∏y mo˝liwoÊç nauki prostych piosenek i rymowanek, mog∏y zapoznaç
si´ z zasadami panujàcymi w grupie, a ponadto
poszerzaç nowe znajomoÊci i rozwijaç samodzielnoÊç. Spotkania umo˝liwia∏y rodzicom obserwacj´ dziecka na tle grupy rówieÊniczej oraz
stwarza∏y mo˝liwoÊç wymiany doÊwiadczeƒ z innymi rodzicami. – Akademia Szkraba da∏a moje-

mu synowi poczucie bezpieczeƒstwa. Nowe mury i mi∏e Panie w przedszkolu sta∏y si´ znajome
i przyjazne. Dzi´ki temu Micha∏ czuje si´ tutaj
swobodnie i weso∏o, prawie jak w domu – mówi
o projekcie Pani Ilona, mama Micha∏a.
Czas nieub∏agalnie szybko mija i niestety cykl
spotkaƒ „Akademii Szkraba” dobieg∏ ju˝ koƒca.
Wszystkim uczestnikom dzi´kujemy za wspólnà
zabaw´ i nauk´.
Dyrektor oraz Nauczyciele
z Przedszkola nr 259 „LeÊna Bajka”

Obchody Âwi´ta Niepodleg∏oÊci w SP 353
10 listopada 2017 r., w przeddzieƒ 99 rocznicy odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci, siódmoklasiÊci zaprosili nas na bardzo ciekawe
Akademia Szkraba to cykl ogólnorozwojowych spotkaƒ dla dzieci w wieku od 1,5 do 3 lat
wraz z opiekunami, dzia∏ajàcy od maja do koƒca
listopada 2017 r. w Przedszkolu nr 259 „LeÊna
Bajka”. – Akademia Szkraba to Êwietny pomys∏
na rozpocz´cie rodzinnego weekendu. Dzi´ki zaj´ciom odbywajàcym si´ w przedszkolu córka
oswoi∏a si´ z miejscem oraz Paniami. Nauczy∏a
si´, ˝e jest czas na zabaw´ i wspólne zaj´cia,
a wszystko to sygnalizowane jest odpowiednià
melodià. Najbardziej lubimy zabawy plastyczne.
Dla córki to czas artystycznych wyzwaƒ, a dla
nas, rodziców, moment czerpania inspiracji do
wspólnych zabaw domowych – tak opisuje inicjatyw´ mama Ani, Pani Dorota.
Akademia Szkraba prowadzona by∏a przez
wykwalifikowanych nauczycieli, którzy proponowali ró˝norodne formy aktywnoÊci, korzystajàc
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przedstawienie, podczas którego podzielili si´
swoimi refleksjami na temat patriotyzmu.
W czasach zaborów i wojen przejawem mi∏oÊci do ojczyzny by∏a walka. DziÊ, gdy ˝yjemy
w wolnym kraju, patriotyzmem jest kupowanie
rodzimych produktów, czytanie polskiej literatury, nauka j´zyka ojczystego, historii i przyrody,
ale tak˝e... matematyki i j´zyków obcych. Patriotyzmem jest równie˝ p∏acenie podatków, dbanie
o otoczenie, uÊmiech i ˝yczliwoÊç.
Agnieszka Reszczyƒska-Urban
Nauczyciel j´zyka polskiego

Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz Nowego Roku
sk∏adamy najserdeczniejsze ˝yczenia.
Niech nadchodzàce Âwi´ta b´dà czasem sp´dzonym w ciep∏ej,
rodzinnej atmosferze, bez poÊpiechu, trosk i zmartwieƒ,
a Nowy Rok przyniesie same szcz´Êliwe dni, wiar´, nadziej´ i mi∏oÊç.
Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie
Szko∏y Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie
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ZI M OW Y

EDUCAMP

J¢ ZY KO W Y
W SM ART SC HO OL W ZA K R¢
CI E

–16.00
w dniach 22–26 stycznia, w godzinach 8.00

ferie z intensywnà naukà j´zyk
a
angielskiego dla dzieci w wieku
7–11 lat
G
G
G
G

codziennie 6h intensywnego, naturalnego
kontaktu z j´zykiem poprzez zabaw´,
gry sportowe, zaj´cia edukacyjne,
zaj´cia artystyczne, kulturoznawcze
zapewniamy całodzienne wy˝ywienie
i dodatkowe atrakcje
zaj´cia prowadzà wykwalifikowani
lektorzy Smart School

TYLKO 20 MIEJSC

Cena: 590 pln

– DECYDUJE
KOLEJNOÂå ZGŁOSZE¡

KONTAKT: 666 840 640, 600 226 224
sekretariat.warszawa@smartschool.edu.pl

ZA PRAS ZA MY !

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

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

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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AktualnoÊci z SP 173
„To jest skrzat Mi∏os∏aw, dla przyjació∏ – Mi∏ek. Mi∏os∏aw w∏aÊnie obudzi∏ si´ z bardzo
d∏ugiego snu. Nasz skrzat zasnà∏ w 1600 roku,
gdy Polska i Litwa by∏y jednym paƒstwem.
Teraz nie mo˝e si´ nadziwiç jak bardzo zmieni∏
si´ Êwiat wokó∏ niego” – tak rozpoczyna si´ cykl
opowiadaƒ o przygodach ma∏ego skrzata Mi∏ka.
Tworzà go uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 173
im. Górników Polskich we wspó∏pracy z Gimnazjum im. W∏adys∏awa Syrokomli w Wilnie. Projekt
trwa od r. szk. 2016/2017 i ma
na celu zapoznanie uczniów
z kulturà, zabytkami oraz interesujàcymi miejscami w Polsce i na
Litwie. Uczniowie tworzà opowiadania opisujàce przygody
skrzata w ciekawych miejscach
w swoich krajach, wykonujà do
nich ilustracje i drogà elektronicznà dzielà si´ efektami swojej
pracy. Do tej pory Mi∏os∏aw odwiedzi∏ ju˝ mnóstwo ciekawych
miejsc takich jak kopalnia w Wieliczce, Roztoczaƒski Park Narodowy, Kowno czy Ostra Brama

w Wilnie. Zwieƒczeniem projektu b´dzie publikacja ksià˝eczki zawierajàcej wszystkie
przygody Mi∏ka w Polsce i na Litwie zilustrowana rysunkami wykonanymi przez uczniów.
Czy warto byç przedsi´biorczym, mieç w∏asnà
firm´, pomagaç innym?
W dniach 13.11–18.11. 2017 r. w SP 173 zosta∏y zorganizowane warsztaty pt. „Ju˝ dziÊ zaplanuj swojà przysz∏oÊç” dla uczniów klas VI i VII.

Âwiatowy Tydzieƒ Przedsi´biorczoÊci to ponadnarodowe wsparcie i tworzenie klimatu dla postaw
przedsi´biorczych i ukazanie przedsi´biorczoÊci
jako bardzo wa˝nego czynnika rozwoju cywilizacyjnego. Nasi uczniowie podczas
warsztatów stworzyli definicj´ przedsi´biorczoÊci. U˝yli wyobraêni podczas opracowania biznesowego planu swojej wymarzonej
firmy. W naszej szkole powsta∏y firmy: sprzeda˝y sprz´tu elektronicznego, szycia modnych ubraƒ, sprzeda˝y ciast, ciasteczek, galaretki, projektów modowych, budowy domów, pomocy kosmitom, firma pogrzebowa,
wyciskania soków... Wszystkie projekty firm
bardzo nam si´ podoba∏y, a uczniowie wykazali si´ du˝à wiedzà dotyczàcà rynku.
Lucyna Kryszyƒska
Koordynator doradztwa zawodowego
Beata Sowiƒska
Nauczyciel j´zyka angielskiego w SP 173

Listopadowe wydarzenia w SP nr 172
W dniu 27.10.2017 r. otrzymaliÊmy Honorowe Wyró˝nienie Prezydenta m.st. Warszawy
„Szko∏a z pomys∏em”. Tak wa˝ny tytu∏ dla Szko∏y odbiera∏a z ràk Zast´pcy Prezydenta Warszawy Pani Dyrektor Katarzyna Paroƒ-Bry∏a. Byli
z nami: Pan Marian Mahor – Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a, Pani Stella Norowska-Woldaƒska – Przewodniczàca Rady Rodziców
oraz Pani Anna Wojtasz. UroczystoÊç odby∏a si´
w Starej Prochowni. JesteÊmy jedynà szko∏à
REKL AMA

w dzielnicy Weso∏a, której pomys∏y na uczenie
zosta∏y docenione przez Kapitu∏´. Nasz projekt
by∏ realizowany pod has∏em „Szko∏a z pomys∏em na Akademi´ M∏odego Naukowca”.
11 listopada 2017 r. na terenie dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, na osiedlu Zielona odby∏y
si´ dzielnicowe obchody Narodowego Âwi´ta
Niepodleg∏oÊci. Spo∏ecznoÊç Szko∏y Podstawowej nr 172 reprezentowali: Poczet Sztandarowy
Szko∏y, Pani Dyrektor Katarzyna Paroƒ-Bry∏a,
przedstawiciele Rady Rodziców oraz nauczyciele, uczniowie i rodziny przyby∏e na uroczystoÊç.
Przed Âwi´tem Niepodleg∏oÊci w klasach odby∏y
si´ lekcje o charakterze patriotycznym.
Najm∏odsi uczniowie z entuzjazmem wystartowali w dzielnicowych zawodach „Od zabawy do
sportu”. Klasa 6b na Torwarze uczestniczy∏a
w „Najwi´kszej Lekcji WF-u”, czyli wydarzeniu
zorganizowanym przez Fundacj´ Artura Siódmiaka, by∏ego reprezentanta Polski w pi∏ce r´cznej,
które mia∏o zach´ciç dzieci do uprawiania sportu.
16.11.2017 r. w naszej szkole odby∏y si´
warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej warszawskich szkó∏ – Akademia M∏odego Naukowca. Dzi´ki prowadzàcym – p. Bo˝enie Sokó∏
i p. Ma∏gorzacie Dzi´gielewskiej i ich pomys∏om,
ten innowacyjny sposób prowadzenia zaj´ç zdoby∏ uznanie wÊród ekspertów i metodyków Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Spo∏ecznych i Szkoleƒ. To kolejne du˝e wyró˝nienie
dla Szko∏y Podstawowej nr 172 w Warszawie.
Weso∏ych Âwiàt!
Szko∏a Podstawowa nr 172
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W sprawie reformy oÊwiaty – ciàg dalszy.
W Weso∏ej i nie tylko
MnogoÊç konferencji,
szkoleƒ, warsztatów i spotkaƒ informacyjnych dla
dyrektorów szkó∏ i przedszkoli, ale tak˝e dla przedstawicieli organu prowadzàcego – oto jak przedstawia si´ aktualnie czas
pracy ludzi zajmujàcych
si´ edukacjà w Warszawie i jak sàdz´, podobnie
ma si´ ten rok w ca∏ej Polsce.
Na dwudniowym szkoleniu zorganizowanym
przez WCIES (Warszawskie Centrum Inicjatyw
Edukacyjnych i Szkolnych) dla dyrektorów placówek oÊwiatowych z Rembertowa i Weso∏ej równym powodzeniem cieszy∏o si´ szkolenie dot.
zmian w placówkach oÊwiatowych w zwiàzku
z reformà oÊwiaty co warsztaty zatytu∏owane „Jak
byç dyrektorem szko∏y i nie zwariowaç?”. MyÊl´,
˝e taki tytu∏ znakomicie oddaje aktualny „stan ducha oÊwiaty”. Wszystko dzieje si´ na kraw´dzi
normalnoÊci i szaleƒstwa, poprawnoÊci i anomalii, logiki i nonsensu. W poprzednim artykule, w listopadowym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich”,
pisa∏em m.in. o kilku niedorzecznoÊciach „wychwyconych” z projektu nowych podstaw programowych dla szkó∏ podstawowych i ponadpodstawowych. DziÊ t´ list´ mo˝na by znacznie wyd∏u˝yç, ale chyba nie b´d´ si´ pastwi∏... Choç jednak,
mimo wszystko, musz´ odnotowaç krytyk´ (uwagi – tak si´ to nazywa) p∏ynàce z samego obozu
„reformatorów oÊwiaty”. I tak:
- Ministerstwo Rozwoju zwróci∏o uwag´ na
proponowanà podstaw´ programowà do matematyki, która w klasach VII i VIII nie obejmuje ca∏oÊci treÊci realizowanych do tej pory

w gimnazjum, a tak˝e tych znajdujàcych si´
w podstawie programowej szko∏y podstawowej przed wprowadzeniem gimnazjum.
- Ministerstwo Sportu i Turystyki opiniowa∏o podstaw´ programowà do wychowania fizycznego.
Tak samo jak przed reformà, edukacja w klasach
I-III w pe∏ni realizowana jest przez nauczyciela
nauczania poczàtkowego. Tyle ˝e przed jej
wprowadzeniem podstawa programowa umo˝liwia∏a w∏àczenie w ten proces innych nauczycieli – m.in. dotyczy∏o to zaj´ç wychowania fizycznego. DziÊ w ok. 12% szkó∏ podstawowych
zaj´cia z WF w klasach I–III prowadzà nauczyciele wychowania fizycznego.
- Ministerstwo Cyfryzacji widzi pewne braki
w podstawach programowych z informatyki.
Szczególny niepokój budzà podstawy programowe z j´zyka polskiego, historii i wiedzy o spo∏eczeƒstwie. Do jakich niedorzecznoÊci dochodzi
w tych obszarach wiedzy, jakà proponuje si´
przekazaç m∏odym Polakom, najlepiej ilustruje
przyk∏ad tegorocznego konkursu kuratoryjnego
z WOS, w którym w zagadnieniu dotyczàcym
SolidarnoÊci z lat 80. okaza∏o si´, ˝e g∏ówne zas∏ugi mieli tu: Macierewicz, Radziwi∏∏, Kaczyƒski,
Morawiecki itp. Nie musz´ chyba przytaczaç nazwisk, jakich na tej liÊcie w sposób ewidentny
zabrak∏o. Kwestià problemów, jakie generuje dla
warszawskiej oÊwiaty reforma edukacji, zajmuje
si´ aktualnie Biuro Edukacji m.st. Warszawy, które wraz z Zespo∏em Sterujàcym Programem Rozwoju Edukacji, którego jestem cz∏onkiem, przygotowuje aktualizacj´ tego Programu. W fazie
roboczej ustalono, ˝e g∏ówne problemy warszawskiej oÊwiaty wymagajà redefinicji w PRE

w zwiàzku z reformà oÊwiatowà. W br. za g∏ówne problemy oÊwiaty mo˝na uznaç:
- trudnoÊci zwiàzane z utworzeniem i funkcjonowaniem nowej sieci szkolnej;
- trudnoÊci zwiàzane z zapewnieniem miejsc
przedszkolnych dla wszystkich dzieci;
- opóênienie startu szkolnego dzieci i niski
udzia∏ dzieci 6-letnich w nauczaniu szkolnym;
- pojawienie si´ roczników problemowych, wymagajàcych szczególnego wsparcia – klasy
gimnazjalne, uczniowie klas VII;
- koniecznoÊç przekwalifikowania wielu nauczycieli i wsparcie „nauczycieli w´drujàcych”;
- koniecznoÊç wyposa˝enia szkó∏ podstawowych w pracownie przedmiotowe, sprz´t laboratoryjny, szerszy dost´p do internetu;
- zagro˝enie nowymi nierównoÊciami wÊród szkó∏
podstawowych w kontekÊcie ich nowej sieci;
- znikni´cie wielu narz´dzi monitorujàcych
efekty procesu edukacji, jak EWD, czy sprawdzianu po SP (przez najbli˝sze dwa lata);
- zagro˝enie m∏odzie˝y radykalizacjà, indoktrynacjà, postawami nacjonalistycznymi i ksenofobicznymi;
- ograniczenie kompetencji samorzàdu terytorialnego w systemie oÊwiaty, autonomii szkó∏, swobody programowej i wychowawczej nauczycieli.
Te wszystkie kwestie w sposób oczywisty dotyczà tak˝e oÊwiaty w Weso∏ej. Trzeba b´dzie si´
z nimi zmierzyç, tak aby w mo˝liwie najwi´kszym
stopniu zminimalizowaç ujemne skutki wdra˝anej
„na si∏´” reformy. Odr´bnym tematem jest kwestia
zatrudnienia nauczycieli, rozwoju ich kariery oraz
wynagrodzeƒ, ale tej sprawie spróbuj´ si´ przyjrzeç szczegó∏owiej w nast´pnym numerze WS.
Przed nami trudne lata 2018 i 2019 – jeden
trudniejszy od drugiego. Ale có˝... róbmy swoje.
Marian Mahor
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy
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BIURO RACHUNKOWE DZIDO

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

KONKURENCYJNE CENY

Wojciech Klimm

ORAZ JEDNOLITY PLIK KONTROLNY
1 MIESIÑC GRATIS!!!

tel. 503-759-762

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

Stomatolog Ogólny

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

dr n. med. Maciej Nowak

Us∏ugi hydrauliczne

Periodontolog

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

tel.

662 822 340

Wesoła-Zielona, ul. Brata Alberta róg ul. Warszawskiej
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

tel. 694-747-213
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Âwi´to Niepodleg∏oÊci w Bu∏haku
Nikt w Szkole Podstawowej nr 12 im.
Emanuela Bu∏haka nie wyobra˝a sobie
kalendarza imprez bez obchodów Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci. Tradycja
Êwi´towania w paƒstwie si´ga 1919 roku, ale by∏y to imprezy o charakterze wojskowym. Cz´sto wi´c nasza szko∏a zamienia∏a si´ w koszary oddzia∏ów Legionów, które mia∏y zadania do wykonania
i stawa∏y do rywalizacji. Kilka razy Êwi´towaliÊmy wspólnie z 1 Warszawskà Brygadà Pancernà im. Tadeusza KoÊciuszki.
RealizowaliÊmy razem rajdy, a ˝o∏nierze pokazywali nam sprz´t wojskowy i Sal´ Tradycji.
Dopiero w 1932 roku Dzieƒ Niepodleg∏oÊci
ustanowiono dniem wolnym od nauki. W Bu∏haku nauka jest, ale w ró˝norodnej formie. Gramy
w historyczne gry planszowe polskich twórców.
Polecamy takie tytu∏y jak: Timeline: Polska, Ale
Historia!, Bo˝e Igrzysko i wiele innych. Uczymy

si´ pieÊni patriotycznych, przedstawiamy scenki
historyczne, realizujemy filmy animowane.
Rang´ Êwi´ta paƒstwowego nadano Âwi´tu
Niepodleg∏oÊci dopiero 23 kwietnia 1937 roku.
Do wybuchu II wojny Êwiatowej obchody paƒstwowe odby∏y si´ wi´c tylko dwa razy. A po
wojnie trzeba by∏o czekaç bardzo d∏ugo, bo a˝
do 15 lutego 1989 roku. Âwi´tujàc obecnie,

zwracamy uwag´ na kszta∏towanie postaw obywatelskich. Przed Êwi´tem w szkole tworzà si´
„Rodzinki”. Wzajemna pomoc w grupach
z∏o˝onych ze starszych i m∏odszych
uczniów odsuwa na drugi plan rywalizacj´ mi´dzy rodzinkami. Stale wspó∏pracujemy z Muzeum im. Józefa Pi∏sudskiego.
RealizowaliÊmy warsztaty „Mieszkaƒcy
spod Jedenastki”. Sami robimy sobie pamiàtki z tego dnia, np. w postaci koszulek
z nadrukami tematycznymi, znaczków.
NauczyliÊmy si´ Êwi´towaç wspólnie i radoÊnie. Nauczyciele wspó∏dzia∏ajà z uczniami i to w∏aÊnie uczniowie najcz´Êciej odpowiadajà za stanowiska w tym dniu. Wszyscy czekamy na to wydarzenie z ut´sknieniem.
Jak uczciliÊmy w Bu∏haku tegoroczne Êwi´to?
Mo˝esz zobaczyç relacj´ na stronie internetowej
http://www.podstawowa.szkolybulhaka.pl/
i Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa nr 12 im. Emanuela Bu∏haka na Facebooku.
Czarek Kielczyk

„Niesiemy pomoc”
rok wolontariatu w szkole przy Klimatycznej
Zbli˝ajàcy si´ koniec roku jest okazjà do podsumowania dzia∏aƒ wolontariatu w naszej szkole – SP 385 kontynuujàcej tradycje Gim. 119,
tym bardziej ˝e uhonorowani zostaliÊmy kilkoma
znaczàcymi nagrodami. W minionym roku zdobyliÊmy tytu∏ „Przyjaciela Pól Nadziei”, „Szko∏y, która niesie pomoc” oraz otrzymaliÊmy medal na 25-lecie WOÂP.
Wyró˝nienie „Przyjaciele Pól Nadziei” odebraliÊmy podczas tradycyjnego pikniku w Parku Skaryszewskim. Od 12 lat wspó∏pracujemy z OÊrodkiem Hospicjum Domowe, sadzàc ˝onkile – Pola
Nadziei, na znak solidarnoÊci z ludêmi nieuleczalnie chorymi, oraz uczestniczymy w hospicyjnych piknikach i szkoleniach dla m∏odzie˝y „ABC
pomocy chorym”.
Wielkà wartoÊç ma trwajàca od 10 lat wspó∏praca z Polskà Akcjà Humanitarnà. W ubieg∏ym
roku szk. uczestniczyliÊmy w kampanii edukacyjnej
„Nios´ pomoc”. PoznawaliÊmy rzeczywistoÊç kra-

jów dotkni´tych kryzysami humanitarnymi i uczyliÊmy si´, jak màdrze pomagaç ich mieszkaƒcom.
BraliÊmy udzia∏ w akcjach „Edukacja”, „Zróbmy pokój” i „Âwiat bez g∏odu”. W szkolnej bibliotece odby∏a si´ debata pod tytu∏em „Razem
dla pokoju” z goÊciem specjalnym – panià Paulà
Langnerowicz, przedstawicielkà PAH. Uczniowie
nie tylko dowiedzieli si´ o dzia∏alnoÊci organizacji,
jak wyglàda praca na misji za granicà i jakie dzia∏ania sà podejmowane, by pomóc ludziom potrzebujàcym, ale przede wszystkim dyskutowali
o tym, czym jest pokój, jakie ma znaczenie dla nas
oraz jakie dzia∏ania mo˝emy podjàç na jego rzecz.
Za szczególnà wartoÊç naszych dzia∏aƒ uwa˝amy wywo∏ywanie refleksji i empatii, prze∏amywanie stereotypów oraz uczenie aktywnoÊci.
Ukoronowaniem wysi∏ków jest tytu∏ „Szko∏y, która niesie pomoc”.
Otrzymane wyró˝nienia to owoc wieloletniej,
systematycznej pracy kolejnych pokoleƒ uczniów

– wolontariuszy przekazujàcych sobie tradycj´
pomagania.
A wi´c do dzie∏a! XXVI Fina∏ WOÂP pod has∏em „Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków” odb´dzie si´ 14 stycznia 2018 r.
W naszej szkole, jak co roku, zagra orkiestra. Ju˝ dziÊ goràco zapraszamy wszystkich,
którym bliska jest idea Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy, do udzia∏u w imprezie, a tak˝e
do wspó∏pracy w zakresie organizacji koncertu,
kàcików kulinarnych, aukcji i niespodzianek.
D. Krzy˝anowska,
K. Tucholska
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AUTO BARTOSZ
MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
GOTÓWKA,
WULKANIZACJA PŁATNOÂå:
KARTA, PRZELEW
- SILNIKI, ROZRZÑDY, SPRZ¢G¸A
- SKRZYNIE BIEGÓW, ZAWIESZENIA
- HAMULCE, PRZEGLÑDY, OLEJE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
WSZYSTKIE MARKI
- OBSŁUGA I NAPEŁNIANIE KLIMATYZACJI

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

FACHOWO • SZYBKO • SOLIDNIE • TANIO
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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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◗ ZATRUDNIMY STUDENTA DO BIURA RA-

szerzony. Stara Mi∏osna. tel. 514-37-14-95.
◗ Absolwent Politechniki Warszawskiej oferuje korepetycje z matematyki. Zakres:
szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum.
Przygotowania do sprawdzianów, kartkówek, egzaminów. Tel. 516-309-589.
◗ Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej
dla uczniów podstawówek i liceum,
17 lat doÊwiadczenia. tel. 694 210 279.
◗ KUPI¢ STARE PROSPEKTY, KATALOGI
MOTORYZACYJNE. TEL. 600 817 479.
◗ Nauczycielka angielskiego udzieli lekcji
angielskiego z zakresu: przedszkola,
szko∏y podstawowej i gimnazjum. Stara
Mi∏osna. Koszt lekcji 50 z∏ 1 osoba, 2
osoby 30 z∏. tel 733 250 300.

CHUNKOWEGO W STAREJ MI¸OÂNIE. ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT
22 773 31 31.
◗ MIKO¸AJ. Âwiàteczna wizyta domowa.
Tel. 503 928 141.
◗ Wynajm´ du˝y pokój (nieumeblowany)
z aneksem kuchennym, ∏azienkà, oddzielnym wejÊciem w domku jednorodzinnym
w Starej Mi∏osnej, 850 zl plus media. telefon 504 677 362.

PIWNICE, STRYCHY,
KOMÓRKI, GARA˚E

ParkietBart tel. 518-366-556

503 065 403

PORZÑDKUJEMY

MALOWANIE W WEEKENDY
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Biuro Rachunkowe w Starej
Mi∏osnej zatrudni samodzielnà
ksi´gowà na 1/2 etatu.
CV na: biuro@podatkiwesola.pl

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

Biuro Rachunkowe zatrudni
kadrowà z doÊwiadczeniem
w zatrudnianiu cudzoziemców.

www.dogadajciesie.pl

CV na: biuro@podatkiwesola.pl
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NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4
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ODÂNIE˚ANIE
CZYSZCZENIE RYNIEN
US¸UGI WYSOKOÂCIOWE
P. PORZÑDKOWE•WYWÓZ
790 55 47 46

29

WYCINANIE DRZEW

PORZÑDKUJEMY
POSESJE

PODCINANIE GAŁĘZI
USŁUGI OGRODOWE

JESIENNE PRACE PORZĄDKOWE
13
4

tel. 513 148 238

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

309

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej

Leczenie dorosłych i dzieci

G

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

324

LEKTOR J¢Z. W¸OSKIEGO
I ANGIELSKIEGO

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

Aleksandra Szewczyk
tel. 501 536 838

222

REKL AMA

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW

REKL AMA

G

Z¸OTA RÑCZKA
DROBNE NAPRAWY I MODERNIZACJE

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

22
1

503 150 991

– wykonam ca∏e instalacje
i drobne naprawy z zaopatrzeniem

☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

Z¸OTA RÑCZKA
tel.

605 608 423

CI¢CIE DRZEW
US¸UGI WYSOKOÂCIOWE
PRACE PORZÑDKOWE
R¢BAK • WYWÓZ
790 55 47 46

☛ TERAPIA MANUALNA

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

Tel. 660 473 628

HYDRAULIKA

31
8

160

Malowanie r´czne lub agregatem malarskim
w sobot´ i niedziel´. Kilkunastoletnie doÊwiadczenie, dok∏adny, uczciwy, bez na∏ogów. 3

Tel. 503-759-763 (prosz´ dzwoniç po 17)

305

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

– TANIO I SOLIDNIE –

503 065 403

Cyklinowanie, lakierowanie
i olejowanie parkietów
i pod∏óg drewnianych

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

HYDRAULIK
506 173 607

Redakcja

13
7

◗ MATEMATYKA ogólniak, równie˝ zakres roz-

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).

319

OG¸OSZENIA DROBNE

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.
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WESO¸A

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

ZAPRASZAMY
wt.-pt. 12–18
sob. 10–14

ul. Trakt
Brzeski 71
(obok sklepu Biedronka)
Autoryzacja:

692 905 352
28
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www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WESO¸A

Kasztanowa

od

Kasztanowa
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mieszkania na sprzedaż

m
500

tel. 512 621 621

4900
zł/m2

www.wesbudmieszkania.pl

Trakt Brzeski

TŁUMACZENIA

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

mgr Agnieszka Ko∏akowska
Psycholog Zdrowia i Psychoterapii
Gabinet Pomocy Psychologicznej
ul. Kamienna 7
05–077 Warszawa–Weso∏a
tel. 600– 232– 257
– Interwencje kryzysowe
– Praca systemowa z rodzinà
– Pomoc psychologiczna osobom
dotkni´tym traumà, stresem

– Socjoterapia
– Terapia pedagogiczna dla
dzieci i m∏odzie˝y (szeroki
obszar niepe∏nosprawnoÊci)
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