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W sercach wielu mieszkaƒców We-
so∏ej ju˝ 16 grudnia zrobi∏o si´
bardzo ciep∏o i Êwiàtecznie, a to
wszystko dzi´ki Âwiàtecznemu
Kiermaszowi Bo˝onarodzeniowe-
mu, który odby∏ si´ tego dnia
w naszej dzielnicy. Na jeden dzieƒ
parking przy Urz´dzie Dzielnicy
Weso∏a sta∏ si´ najbardziej Êwià-
tecznym miejscem.

Organizatorami tegorocznego
kiermaszu byli: OÊrodek Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
oraz Dzielnica Weso∏a m.st. War-
szawy. Partnerami wydarzenia byli
Stowarzyszenie „Sàsiedzi dla Weso-
∏ej” oraz Klub Sportowy Mrs.Sporty
Weso∏a. Patronat medialny obj´∏y
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” oraz por-
tal www.staramilosna.pl. Wydarze-
nie poprowadzi∏a Olga Mi∏aszew-
ska, aktorka teatralna i filmowa,
mieszkanka dzielnicy Weso∏a, lekto-
ra audiobooków, wspó∏autorka
programów telewizyjnych.

W kiermaszu wzi´li udzia∏ artyÊci,
r´kodzielnicy, twórcy ludowi i lokalni producenci
˝ywnoÊci. WÊród ogromnego asortymentu znala-
z∏y si´ m.in. ozdoby Êwiàteczne, r´cznie robiona
bi˝uteria oraz wyroby ceramiczne. Namioty by∏y
przystrojone Êwiàtecznym oÊwietleniem, a z g∏o-
Êników pop∏yn´∏a bo˝onarodzeniowa muzyka.

Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏a si´ równie˝
plenerowa pracownia z warsztatami plastyczny-
mi i artystycznymi, gdzie mieszkaƒcy ozdabiali
pierniki, tworzyli stroiki bo˝onarodzeniowe
i ozdoby Êwiàteczne oraz malowali bombki. Do-
datkowo zorganizowana zosta∏a równie˝ loteria
Êwiàteczna, gdzie ka˝dy, kto zg∏osi∏ ch´ç udzia∏u,
móg∏ wygraç m.in. r´kodzie∏o podarowane przez
wystawców, karnety ufundowane przez Klub
Sportowy Mrs.Sporty Weso∏a, vouchery ufundo-

wane przez Restauracj´ Mi∏osna oraz kalendarze
i zestawy pocztówek z Weso∏ej przekazane przez
Stowarzyszenie „Sàsiedzi dla Weso∏ej”. Dodatko-
wymi atrakcjami by∏y konkursy, animacje dla
dzieci, fotobudka ze Êwiàtecznym t∏em oraz po-
cz´stunek dla sàsiadów – herbata zimowa z cia-
steczkami i ciastem. W trakcie trwania Kiermaszu
mo˝na by∏o pos∏uchaç starodawnych kol´d i pa-
stora∏ek, jak równie˝ Êwiàtecznych piosenek

w nowoczesnych aran˝acjach. Nie zabrak∏o rów-
nie˝ wyst´pów dzieci i m∏odzie˝y z Weso∏ej, któ-
rzy na scenie zaprezentowali Êwiàteczny repertu-
ar. Serdecznie dzi´kujemy wszystkim wyst´pujà-
cym oraz Paniom: Katarzynie Michalskiej,
instruktorce z OÊrodka Kultury, Oldze Kuszpie ze
Spo∏ecznej Szko∏y nr 12 im. Emanuela Bu∏haka
w Weso∏ej, Annie Mikusek ze Szko∏y Podstawo-
wej nr 353 im. Wielkich Odkrywców z Weso∏ej
– za przygotowanie dzieci i uczniów do wyst´-

pów. To nie wszystkie atrakcje
sceniczne, które odby∏y si´ tego
dnia. Dzieci zaprosiliÊmy na spo-
tkanie z Miko∏ajem, podczas któ-
rego Êwietnie si´ bawi∏y i robi∏y
pamiàtkowe zdj´cia. Na zakoƒ-
czenie Kiermaszu wystàpi∏a Pani
Natalia Kovalenko – sopranistka,
która swojà ujmujàcà barwà g∏o-
su, poczuciem estetyki muzycznej
i wra˝liwoÊcià duszy przenosi
s∏uchaczy w niezwyk∏y Êwiat mu-
zyki. Pani Natalia Kovalenko za-
Êpiewa∏a najpi´kniejsze polskie
i ukraiƒskie kol´dy przy akompa-
niamencie W∏adys∏awa Trzeciaka
z goÊcinnym wyst´pem Chóru
Malwy dzia∏ajàcego przy OÊrod-

ku Kultury. Wydarzenie zamknà∏ Êwiàteczny po-
kaz Êwiat∏a i laserów. Wspólne Êpiewanie kol´d
oraz ubieranie choinki wprowadzi∏o mieszkaƒ-
ców w Êwiàteczny nastrój. 

Dzi´kujemy Urz´dowi Dzielnicy za wspar-
cie finansowe przy realizacji tego wyjàtko-
wego projektu oraz wszystkim partnerom
i wystawcom.

OK Weso∏a

Czytaj 
"
WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie:  www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Âwiàteczny Kiermasz Bo˝onarodzeniowy w Weso∏ej za nami!

„Idêcie z tym co macie” to tytu∏ koncertu ko-
l´d w wykonaniu Gra˝yny ¸obaszewskiej i ze-
spo∏u Ajagore, który odby∏ 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 tra-
dycj´ muzycznà pozwoli∏o poczuç magi´ Âwiàt
Bo˝ego Narodzenia. Podczas koncertu nie za-
brak∏o przepi´knych pastora∏ek i kol´d takich
jak: Jezus Malusieƒki, Cicha noc, Przybie˝eli do
Betlejem czy te˝ Bóg si´ rodzi. Grudniowy reci-

tal to by∏a 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 jed-
nego z najwybitniejszych g∏osów i charyzmy
z doskona∏ym repertuarem cz´sto w odÊwie˝o-
nych aran˝acjach stanowi∏o gwarancj´ niezapo-
mnianych prze˝yç i wzruszeƒ na najwy˝szym ar-
tystycznym poziomie.

OK Weso∏a

Koncert pe∏en pi´knych dêwi´ków
i dobrych wzruszeƒ
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Promocja obowiązuje do końca stycznia 2018 r. lub do wyczerpania zapasów

229999
1 szt.

Masło 
Roślinne
250 g, kubek
Kruszwica

Zupa 
jesienno-zimowa 
450 g
HortexKawa Tchibo

Exclusive 
250 g
Tchibo

Napój 
energetyczny 
Tiger
250 ml
Maspex

Coca Cola
1 l
Coca Cola

Śmietanka 
Łowicka
tortowa 36%
500 ml
Łowicz

Indyk w galarecie
cena za kilogram
Gobarto

Płatki
Corn Flakes
250 g
Nestle Pacific

32929
1 szt.

15959
1 szt.

Bombonierka 
Raffaello
150 g
Ferrero

32929
1 szt.

89999
1 szt.59999

1 szt.

19199999
1 szt.

19999
1 szt.99999

1 szt.

Profesjonalna kosmetyka Profesjonalna kosmetyka 
i nowoczesna kosmetologia estetyczna.i nowoczesna kosmetologia estetyczna.
Wysoki standard w przystępnej cenie.Wysoki standard w przystępnej cenie.
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W grudniu Rada Dziel-
nicy obradowa∏a dwukrot-
nie. Po raz pierwszy na se-
sji nadzwyczajnej w dniu
11 grudnia Rada zaopinio-
wa∏a pozytywnie korekt´
tegorocznego bud˝etu,
polegajàcà na zwi´ksze-
niu o 23 tys. z∏ Êrodków

na biblioteki publiczne. Pieniàdze te sà przezna-
czone na wyrównanie wynagrodzeƒ pracowni-
ków naszych bibliotek do Êredniego poziomu
wynagrodzeƒ na terenie m.st. Warszawy. 

Kolejna sesja odby∏a si´ 14 grudnia. Rozpo-
cz´∏a si´ od informacji o pozyskiwaniu dla dziel-
nicy Êrodków zewn´trznych, w tym unijnych,
oraz o stanie przygotowaƒ do zimowego wypo-
czynku dzieci i m∏odzie˝y.

Nast´pnie Rada podj´∏a uchwa∏´ zmieniajàcà
statut M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy. Zmiany te
dostosowa∏y go do wprowadzonego nowego
systemu oÊwiaty oraz zmieni∏y nieco tryb wy∏a-
niania i funkcjonowania tego gremium. Przypo-
mn´, ˝e MRD to reprezentacja m∏odzie˝y dziel-
nicy, majàca za zadanie inicjowaç i opiniowaç
dzia∏ania w∏adz dzielnicy na rzecz m∏odzie˝y.
W kolejnych punktach Rada uchwali∏a swój plan
pracy na rok 2018, zaÊ komisje Rady przedstawi-
∏y swoje plany pracy.

Rada Dzielnicy odnios∏a si´
tak˝e do podnoszonych od
pewnego czasu postulatów

stworzenia na terenie Weso∏ej liceum ogól-
nokszta∏càcego. Zosta∏o przyj´te stanowisko,
w którym Rada zleca Zarzàdowi przeprowadze-
nie konsultacji w tej sprawie i rozeznania mo˝li-
woÊci utworzenia szko∏y ponadpodstawowej.
Dla wyjaÊnienia, chcia∏bym Paƒstwu zwróciç
uwag´ na kilka istotnych spraw zwiàzanych
z tym tematem:
- Organem prowadzàcym szko∏y ponadpodsta-

wowe w Warszawie (licea) jest Biuro OÊwiaty
m.st. Warszawy, a nie dzielnice. Decyzje
o ewentualnym utworzeniu nowej szko∏y nie
b´dà wi´c zapada∏y na poziomie dzielnicy, ale
w tym Biurze.

- Sytuacja demograficzna Starej Mi∏osny i wyni-
kajàce z tego zapotrzebowanie na sale lekcyj-
ne wyklucza mo˝liwoÊç przekszta∏cenia daw-
nego Gimnazjum 119 w szko∏´ ponadpodsta-
wowà. Nawet po zrealizowanej rozbudowie
SP173 taka decyzja oznacza∏aby wprowadze-
nie dwuzmianowoÊci w naszych szko∏ach
podstawowych.

- Stworzenie szko∏y ponadpodstawowej w tej
sytuacji b´dzie wymaga∏o budowy ca∏kiem
nowego obiektu, wraz z infrastrukturà (sala
gimnastyczna, boisko, sto∏ówka, pracownie
tematyczne). Na potrzeby takiego obiektu nie-
zb´dne by∏oby zakupienie gruntu. Pojawiajàce
si´ pomys∏y, aby szko∏´ umieÊciç w dobudo-

wanym przy dawnym Gimnazjum 119 skrzy-
dle, sà ca∏kowicie nierealne. Stworzenie
obiektu, w którym uczà si´ zarówno 6-letnie
dzieci w zerówkach, jak i maturzyÊci, przeczy
wszelkim zasadom bezpieczeƒstwa. To
wszystko powoduje, ˝e na realizacj´ tego pro-
jektu potrzebny jest bud˝et rz´du 15 mln z∏.

- Wszystkie powy˝sze uwarunkowania powo-
dujà, ˝e nawet jeÊli uda si´ przekonaç do po-
mys∏u Biuro OÊwiaty, to i tak zdobycie Êrod-
ków na budow´, projekt, budowa i dopiero
utworzenie ewentualnego liceum to perspek-
tywa kilku lat, sàdz´ ˝e nie mniej ni˝ 3–4,
a przy braku mocnego poparcie ze strony Biu-
ra OÊwiaty raczej nawet d∏u˝ej.

Ostatnim punktem sesji by∏a informacja
w sprawie WOW. Z nowych faktów warto przy-
toczyç, ˝e zosta∏a wydana decyzja Êrodowisko-
wa dla odcinka WOW od w´z∏a Drewnica w stro-
n´ w´z∏a Rembertów. Drugi wa˝ny fakt, to ˝e zo-
sta∏a podpisana umowa z wykonawcà w´z∏a
„Zakr´t”, który ma 18 miesi´cy na wykonanie
projektu budowlanego, nast´pnie czas do 2011
roku, aby skoƒczyç budow´ tego w´z∏a.

Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest
na dzieƒ 11 stycznia br., czyli ju˝ po skierowaniu te-
go numeru gazety do druku, wiec o jej przebiegu
poinformuj´ Paƒstwa w nast´pnym numerze WS.

Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

Z prac Rady Dzielnicy

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

☛ REKLAMA ww „WiadomoÊciach Sàsiedzkich Weso∏a”

S∏owa podzi´kowania
i ogromnej wdzi´cznoÊci kierujemy

do w∏aÊcicieli piekarni „Putka”.
Bardzo dzi´kujemy

za zrozumienie, ˝yczliwoÊç
i okazane wsparcie akcji

charytatywnej „Caritas” z parafii
Êw. Jana Paw∏a II w Weso∏ej.

˚yczymy równie˝ ca∏emu zespo∏owi,
aby ka˝dy dzieƒ 2018 roku
wype∏niony by∏ zdrowiem,

mi∏oÊcià i pokojem.

„Caritas” parafialny
z Ksi´dzem Proboszczem na czele

W zwiàzku z trwajàcà akcjà „Zima w MieÊcie
2018” Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
serdecznie zaprasza dzieci i m∏odzie˝ do korzy-
stania z bezp∏atnych zaj´ç na basenie i si∏owni
w Aquaparku Wesolandia. 

Z zaj´ç mogà korzystaç uczniowie warszawskich
szkó∏, za okazaniem legitymacji szkolnej, przez
ca∏e ferie zimowe w nast´pujàcych godzinach:
■ zaj´cia na si∏owni: 10.00–11.00
■ zaj´cia basenowe: 11.00–12.00.

W czasie ferii mo˝na tak˝e pojeêdziç na ∏y˝-
wach na lodowisku przy ul. Armii Krajowej 72,

które jest czynne w poszczególnych dniach
w nast´pujàcych godzinach:
■ poniedzia∏ek – piàtek: 10.00–21.00
■ sobota – niedziela: 10.00–22.00
■ przerwy techniczne w godzinach:

12.30–13.00, 16.00–17.00, 18.30–19.00.

Szczegó∏owa oferta „Zimy w MieÊcie” w dziel-
nicy Weso∏a dost´pna jest na stronie internetowej
Urz´du Dzielnicy Weso∏a www.wesola.waw.pl.

Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

ZIMA W MIEÂCIE W WESO¸EJ
W czasie ferii dzieci si´ nie nudzà
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W piàtek, 1 grudnia, Hanna Gronkiewicz-
-Waltz, prezydent stolicy, odwiedzi∏a 
dzieci w nowym przedszkolu w Weso∏ej. 
Okazjà by∏o spotkanie miko∏ajkowe.

Przy ul. W. Raczkiewicza 116, dawna ul.
1 Praskiego Pu∏ku, od wrzeÊnia z nowego
przedszkola korzysta 150 dzieci. Natomiast od
listopada dzia∏a tam tak˝e ˝∏obek dla 40 malu-
chów. Jest to nowoczesny, dostosowany do po-
trzeb dzieci z niepe∏nosprawnoÊciami i energo-
oszcz´dny budynek. Wyposa˝ony w ogrzewanie
pod∏ogowe, wentylacj´ mechanicznà i oczysz-
czacze powietrza. Placówka sàsiaduje z sosno-
wym lasem.

Dzielnica wybudowa∏a równie˝ drog´ dojaz-
dowà do placówki oraz zatoki postojowe i par-
king umo˝liwiajàcy rodzicom zaparkowanie i od-
prowadzenie dziecka do przedszkola i ˝∏obka.

W budynku jest nowoczesna kuchnia z zaple-
czem oraz du˝a sala podzielona mobilnà Êcianà
na sto∏ówk´ i pomieszczenie do zaj´ç rekreacyj-
nych. Po rozsuni´ciu powstaje jedna sala, która
mo˝e byç wykorzystywana do organizacji uro-
czystoÊci i spotkaƒ. Na terenie placówki znajdu-
jà si´ dwa place zabaw.

Koszt inwestycji to 8,2 mln z∏, w tym koszt bu-
dowy przedszkola i ˝∏obka – 7 550 649 z∏ oraz
budowy drogi i parkingu – 718 039 z∏.

W jedenaÊcie lat 36 nowych ˝∏obków 
W stolicy systematycznie przybywa miejsc dla

najm∏odszych warszawiaków. Dzieje si´ tak dzi´-
ki budowie i modernizacji ˝∏obków, wykupie
miejsc w niepublicznych placówkach oraz za-
trudnianiu opiekunów dziennych. W roku 2006
liczba miejsc w 36 warszawskich ˝∏obkach wy-
nosi∏a 3156. Teraz zapewniamy 7382 miejsca
dla najm∏odszych. W 2018 roku zakoƒczymy bu-
dow´ a˝ 10 nowych ˝∏obków, co oznacza dodat-
kowo ponad 1300 miejsc. 

Warszawski bon ˝∏obkowy
Warszawski bon ˝∏obkowy to 400 z∏ miesi´cz-

nie wsparcia dla rodzin z ma∏ymi dzieçmi, zach´-
ta do poszukiwania i podj´cia pracy oraz p∏ace-
nia tutaj podatków. 

To 400 z∏ miesi´cznie na dziecko w wieku od
ukoƒczenia 1. roku ˝ycia do dnia obj´cia go wy-
chowaniem przedszkolnym, nie póêniej ni˝ do
koƒca roku szkolnego, w którym dziecko ukoƒ-
czy 3. rok ˝ycia. Takie finansowe wsparcie mogà
otrzymaç rodzice, którzy pracujà, mieszkajà i p∏a-
cà podatki w Warszawie, nie sà na urlopie wy-
chowawczym, spe∏niajà kryterium dochodowe
1922 z∏ netto na jednego cz∏onka rodziny, zrezy-
gnujà z oczekiwania na miejsce w publicznym
˝∏obku lub z takiego miejsca oraz którzy majà za-
wartà umow´ na Êwiadczenie us∏ug opiekuƒ-
czych z placówkà niepublicznà. 

Wi´cej miejsc dla przedszkolaków i uczniów
Od 2007 r. zbudowaliÊmy 33 przedszkola,

a oko∏o 200 placówek zmodernizowaliÊmy lub
wyremontowaliÊmy. Na ten cel wydaliÊmy po-
nad 700 mln z∏. Dzi´ki inwestycjom i zmianom
organizacyjnym w tym roku szkolnym, od wrze-
Ênia w Warszawie jest o 5000 miejsc wi´cej
w przedszkolach i oddzia∏ów przedszkolnych
w szko∏ach. Do 2020 roku wybudujemy kolej-
nych 31 przedszkoli i 14 szkó∏.

Od wrzeÊnia w stolicy 49 tys. przedszkolaków
korzysta z opieki za darmo. Od 2013 r. op∏ata za
przedszkola wynosi∏a 1 z∏ za ka˝dà godzin´ poby-
tu dziecka w placówce powy˝ej 6 godz. opieki.
Dzi´ki likwidacji op∏at rodzice w domowym bu-
d˝ecie mogà zaoszcz´dziç nawet 1000 z∏ rocznie.
Rodzice p∏acà jedynie za posi∏ki. JesteÊmy pierw-
szym du˝ym miastem w Polsce, które ca∏kowicie
zlikwidowa∏o op∏aty za zaj´cia przedszkolne. 

Urzàd m.st. Warszawy

Miko∏ajkowe spotkanie z Panià
Prezydent w nowym przedszkolu

Zaczynajàcy si´ nowy rok to zawsze czas nadziei
na „lepsze jutro”. I choç dla ka˝dego z nas znaczy to
co innego, to nie ma wa˝niejszego oczekiwania ni˝
oczekiwanie na powrót do zdrowia ukochanego
dziecka. T́  nadziej´ od samych narodzin Zuzi ˝ywià
nasi sàsiedzi, Paƒstwo Fràczkiewiczowie. 

Zuzia urodzi∏a si´ 30 marca 2017 roku. W∏aÊnie
pe∏nià kolorów rozkwita∏a wiosna. „Poruszenie leka-
rza, po∏o˝nej i ca∏ego personelu od razu mnie za-
niepokoi∏o. Zuzia mia∏a problemy z oddychaniem.
Strach o mojà malutkà córeczk´, który opanowa∏
mnie w tamtej chwili, nie opuszcza mnie a˝ do te-
raz” – mówi mama dziewczynki.

Kolejne dni, zamiast przynosiç lepsze wiadomoÊci,
prowadzi∏y do rozpaczy. Lekarze informowali o na-
st´pnych badaniach i wynikach: wiotkoÊç krtani,
pora˝one fa∏dy g∏osowe, wzmo˝one napi´cie
mi´Êniowe, problemy z prze∏ykaniem, brak mimiki twarzy, przykurcz
paluszków d∏oni. Postawiono te˝ diagnoz´: zespó∏ Moebiusa – bardzo
rzadka choroba, która przytrafia si´ jednemu na pi´çdziesiàt tysi´cy ludzi.
Przy tej chorobie zarówno oddychanie, jak i przyjmowanie pokarmów
musi byç sztucznie wspomagane (rurka tracheotomijna, gastrostomia). 

Aby umo˝liwiç choremu samodzielne funkcjonowanie i powrót do
pe∏nej sprawnoÊci, niezb´dna jest nieustanna rehabilitacja. Niestety jest
ona niezwykle kosztowna. Rodzice Zuzi wykorzystali ju˝ wszystkie
oszcz´dnoÊci na diagnostyk´, leczenie i rehabilitacj´ córeczki, wi´c w tej
chwili mogà liczyç jedynie na Wasze dobre serca. 

Na stronie fundacji Rycerze i Ksi´˝niczki, pod adre-
sem: http://rycerzeiksiezniczki.pl/kids/zuzia/ trwa
zbiórka Êrodków na dalsze leczenie i rehabilitacj´ na-
szej ma∏ej sàsiadki. Mo˝na na ró˝ne sposoby przekazaç
tam wybranà przez siebie kwot´ lub te˝ przejÊç na au-
kcj´, gdzie licytowane sà przedmioty (i nie tylko! – jest
na przyk∏ad voucher na lekcj´ jazdy konnej), z których
sprzeda˝y dochód zostanie przekazany na pomoc Zuzi. 

JeÊli chcielibyÊcie pomóc bez koniecznoÊci wcho-
dzenia na stron´ internetowà, mo˝na tak˝e dokonaç
zwyk∏ego przelewu na konto fundacji, z odpowied-
nim tytu∏em:

Fundacja „Rycerze i Ksi´˝niczki”
ul. Jana Nowaka-Jezioraƒskiego 52 lok. 89

03-982 Warszawa

PKO Bank Polski
90 1020 1042 0000 8902 0324 4142

z tytu∏em: „Darowizna dla ZUZI”

lub przekazaç na ten cel swój 1% podatku dochodowego na nr KRS
0000270809 z dopiskiem Fràczkiewicz, 8053. Fundacja AVALON. 

Zach´camy Was do choçby najmniejszej wp∏aty, razem mo˝emy ze-
braç naprawd´ du˝à sum´ i solidarnie uratowaç ˝ycie tej ma∏ej ksi´˝-
niczki z sàsiedztwa.

Hanna Kowalska

POMÓ˚MY MA¸EJ ZUZI WYGRAå Z CHOROBÑ!
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Od grudnia 2017 roku mo˝na sk∏adaç wnioski
o dofinansowanie zwi´kszonych kosztów ogrze-
wania w ramach pilota˝owego programu os∏o-
nowego „Zielone wsparcie”.

Pomoc w formie zasi∏ku celowego z przezna-
czeniem na dofinansowanie zwi´kszonych kosz-
tów ogrzewania budynków/lokali mieszkalnych
udzielana b´dzie osobom, które:
1) faktycznie zamieszkujà w budynku/lokalu miesz-

kalnym na terenie m.st. Warszawy, w którym na-
stàpi∏a trwa∏a zmiana systemu ogrzewania na
podstawie jednego z poni˝szych warunków:
a) sà w∏aÊcicielem budynku/lokalu mieszkal-

nego,
b) sà u˝ytkownikiem budynku/lokalu miesz-

kalnego na podstawie umowy z w∏aÊcicie-
lem, a tak˝e bezpoÊrednio ponoszà koszty
ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego, 

c) sà najemcà budynku/lokalu mieszkalnego;
2) dokona∏y w 2017 r. lub 2018 r. inwestycji

z wykorzystaniem dotacji na modernizacj´

kot∏owni na podstawie uchwa∏y nr
XXXVIII/975/2016 Rady Miasta Sto∏ecznego
Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. w spra-
wie zasad udzielania dotacji celowej na finan-
sowanie lub dofinansowanie inwestycji na te-
renie m.st. Warszawy, s∏u˝àcych ochronie
Êrodowiska i gospodarce wodnej lub samo-
dzielnie dokona∏y/zamierzajà dokonaç trwa∏ej
zmiany systemu ogrzewania poprzez likwida-
cj´ dotychczas wykorzystywanego êród∏a cie-
p∏a opartego na paliwie sta∏ym na jeden z po-
ni˝ej wskazanych systemów:
a) zainstalowanie nowego êród∏a ciep∏a w po-

staci kot∏a opalanego paliwem gazowym,
b) wykonanie indywidualnego w´z∏a cieplne-

go z jednoczesnym pod∏àczeniem obiektu/
lokalu do miejskiej sieci ciep∏owniczej,

c) wykorzystywanie ogrzewania zasilanego
energià elektrycznà – pod warunkiem, ˝e
brak jest mo˝liwoÊci pod∏àczenia budyn-
ku/lokalu mieszkalnego do sieci gazowej/cie-

p∏owniczej lub jest to budynek
b´dàcy w posiadaniu Miasta lub
Skarbu Paƒstwa, znajdujàcy si´
na gruncie, co do którego zg∏o-
szony zosta∏ wniosek o ustano-

wienie prawa w∏asnoÊci czasowej w trybie
dekretu z dnia 26 paêdziernika 1945 r. o w∏a-
snoÊci i u˝ytkowaniu gruntów na obszarze
m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze
zm.), a budynek nie zosta∏ przekazany.

WysokoÊç pomocy ustalana b´dzie z uwzgl´d-
nieniem w szczególnoÊci dochodów osób ubie-
gajàcych si´ o zasi∏ek celowy, sytuacji rodzinnej,
powierzchni faktycznej budynku/lokalu mieszkal-
nego oraz dokonanej zmiany systemu ogrzewa-
nia. Pomoc obejmuje dofinansowanie zwi´kszo-
nych kosztów ogrzewania od miesiàca z∏o˝enia
wniosku do grudnia 2018 r.

Aby uzyskaç pomoc, nale˝y z∏o˝yç wniosek
w oÊrodku pomocy spo∏ecznej w∏aÊciwym ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania. Druki wniosków
sà dost´pne w oÊrodkach pomocy spo∏ecznej.

* http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktual-
nosci/pomoc-dla-mieszka-c-w-zielone-wsparcie

Pomoc dla mieszkaƒców w formie dofinansowania
zwi´kszonych kosztów ogrzewania budynków i mieszkaƒ*

1 grudnia 2017 r. rozpoczà∏
si´ etap zg∏aszania projek-
tów do bud˝etu partycy-
pacyjnego, a zakoƒczy si´
22 stycznia 2018 roku. Ka˝-
dy mieszkaniec Warszawy
mo˝e zg∏osiç i poprzeç wi´-
cej ni˝ jeden projekt. Mogà
byç to projekty inwestycyjne,

takie jak: budowa chodnika, ustawienie ∏awki, bu-
dowa oÊwietlenia ulicy, oznakowanie Êcie˝ki rowe-
rowej, lub tzw. „mi´kkie”, dotyczàce ró˝nych dzia-
∏aƒ na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej, np.: zaj´cia spor-
towe dla dzieci, zaj´cia na basenie dla seniorów,
kino plenerowe, festyny i inne. Wystarczy wype∏niç
formularz przez Internet lub z∏o˝yç w formie papie-
rowej. A oto kilka podstawowych rad dla projekto-
dawców, jak wype∏niç formularz zg∏oszeniowy:
1. Przede wszystkim wype∏nij wszystkie wyma-

gane pola w formularzu.
2. Nadaj projektowi atrakcyjnà nazw´ – zwi´k-

szy to jego szanse na etapie g∏osowania przez
mieszkaƒców. 

3. OkreÊl dok∏adnie lokalizacj´ projektu. Powi-
nien byç to teren nale˝àcy do m.st. Warszawy.
W innym przypadku musisz mieç zgod´ w∏aÊci-
ciela. Wi´cej informacji np. o tym, do kogo na-
le˝y dany teren w Warszawie, mo˝na uzyskaç
na stronie www.mapa.um.warszawa.pl.

4. Oszacuj dok∏adnie nie tylko koszty realizacji
projektu, ale równie˝ koszty utrzymania Twoje-
go pomys∏u w nast´pnych latach, koszty rekla-
my na etapie g∏osowania mieszkaƒców. Wi´cej
informacji uzyskasz na stronie www.twojbu-
dzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto.

5. Przekonaj minimum 30 osób, aby popar∏y
Twój pomys∏. W tej grupie musi si´ znaleêç mi-
nimum 15 osób zamieszkujàcych w dzielnicy,
w której sk∏adasz projekt.

6. Sprawdê, czy Twój projekt jest zgodny z przy-
j´tà w danej dzielnicy bardzo wa˝nà definicjà
ogólnodost´pnoÊci oraz czy spe∏nia tak˝e inne
kryteria, np.:
a) mo˝liwoÊç realizacji w jednym roku kalen-

darzowym,
b) zgodnoÊç z obowiàzujàcymi przepisami,

strategiami i programami Miasta.
7. Podaj w formularzu swoje dane (telefon, ad-

res e-mail), dzi´ki temu b´dzie si´ mo˝na z To-
bà szybko skontaktowaç.

Nale˝y pami´taç, i˝ nawet po zg∏oszeniu pro-
jektu autorowi przys∏uguje prawo do jego zmia-
ny. Mo˝e tego dokonaç do 21 marca 2018 ro-
ku. Natomiast do 25 marca 2018 roku ka˝dy
projektodawca mo˝e wycofaç swój projekt.

Po wi´cej informacji wszystkich zainteresowa-
nych odsy∏am do kolejnych numerów „Wiadomo-
Êci 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

Bud˝et partycypacyjny 2019

Nasze pieniàdze = Nasze decyzje = BP

Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego

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

■ 15 stycznia, 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)

■ 17 stycznia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
(spotkanie na ul. W. Raczkiewicza
róg al. Armii Krajowej).

■ 24 stycznia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
(spotkanie na ul. Jana Paw∏a II 1
– parking przy sklepie Lidl)

■ 31 stycznia, 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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10 grudnia 2017 r. odby∏o si´ spotkanie miko-
∏ajkowe po∏àczone z inauguracjà projektu Weso-
∏e Bystrzaki. Obok licznie przyby∏ych dzieci i m∏o-
dzie˝y oraz ich rodziców swojà obecnoÊcià za-
szczycili nas tak˝e Pan Marian Mahor,
Wiceburmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy,
Pan Piotr Zieliƒski, Naczelnik Wydzia∏u Spraw
Spo∏ecznych i Lokalowych w Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy, oraz Ksiàdz Proboszcz Józef
Skarpetowski.

Impreza odby∏a si´ w Domu Parafialnym przy
ul. Szerokiej 2. Wchodzàcych wita∏a pi´knie
ozdobiona choinka, wystawa prac dzieci oraz
udekorowane Êwiàtecznie sale. Po krótkiej cz´Êci
oficjalnej, w czasie której koordynatorzy opowie-
dzieli o projekcie, Pan Burmistrz Marian Mahor
podzi´kowa∏ za utworzenie konsorcjum czterech
organizacji pozarzàdowych oraz realizacj´ dzia-

∏aƒ na rzecz dzieci i m∏odzie˝y na terenie dzielni-
cy Weso∏a m.st. Warszawy. Nast´pnie wszyscy
mogli wziàç udzia∏ w turnieju szachowym, grach
planszowych w j´zyku angielskim, zaj´ciach flo-
rystycznych oraz zaj´ciach plastyczno-technicz-
nych, w czasie których dzieci wykonywa∏y pejza˝
w kuli, Êwiàteczne lampiony oraz bombki techni-
kà decoupage lub wg w∏asnego pomys∏u. Dla
najm∏odszych przygotowano kolorowanki. Przy
suto zastawionych sto∏ach dzi´ki lokalnym spon-
sorom i Êwiàtecznej muzyce dzieci bawi∏y si´
wspaniale. Wyrazem tego by∏ uÊmiech na ich
twarzach i twarzach ich rodziców i opiekunów,
którzy licznie przybyli na spotkanie.

By∏y wyst´py artystyczne i oczywiÊcie przyby∏
tak˝e Âwi´ty Miko∏aj. Wszystkie dzieci otrzyma∏y
upominki, medale w turnieju szachowym, dyplo-
my oraz mnóstwo s∏odyczy, nie zabrak∏o loterii,

w której ka˝dy los wygrywa∏. By∏o równie˝ 100
balonów z logo projektu, które pociesza∏y nie-
ch´tnie wychodzàce dzieci.

Projekt Weso∏e Bystrzaki rozpoczà∏ si´ na po-
czàtku wrzeÊnia 2017 r., potrwa do 31.12.2019 r. 

Projekt realizujà 4 organizacje partnerskie,
które z∏o˝y∏y wspólnà ofert´ na konkurs og∏oszo-
ny przez Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warsza-
wy: Towarzystwo Przyjació∏ Dzieci Zarzàd Mazo-
wieckiego Oddzia∏u Wojewódzkiego, Fundacja
Uczeƒ XXI Wieku, Akademia Sportu Weso∏a,
Partnerstwo dla Pracy. 

Dzia∏ania realizowane w ramach projektu to: 
■ korepetycje z przedmiotów Êcis∏ych i humani-

stycznych, pogotowie lekcyjne, warsztaty psy-
choedukacyjne – realizowane bezpoÊrednio
w Szkole Podstawowej nr 172;

■ zaj´cia szachowe i gry planszowe, j. angielski
na ró˝nym poziomie zaawansowania, zaj´cia
plastyczno-techniczne – odbywajà si´ w Fun-
dacji Uczeƒ XXI Wieku, ul. Szeroka 2;

■ pi∏ka no˝na, r´czna, si∏ownia od 14 r.˝. – zaj´-
cia realizowane g∏ównie na terenie obiektów
sportowych SP 172, ale te˝ na terenie Zielonej.

Dzi´kujemy za zaanga˝owanie w przygoto-
wanie imprezy wszystkim wolontariuszom
i sponsorom, dzi´ki którym uÊmiech zagoÊci∏ na
twarzach ponad 100 dzieci.

Barbara Kupiec 
Fundacja Uczeƒ XXI Wieku

Inauguracja projektu Weso∏e Bystrzaki

REKL AMA

Kontakt:  tel. 603 060 202
ul. Wspólna 4 , 05-075 Warszawa

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.
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Od jakiegoÊ czasu mo˝-
na zaobserwowaç w Weso∏ej bardzo charaktery-
styczne pojazdy stra˝y miejskiej s∏u˝àce do po-
miaru czystoÊci powietrza. Referat ds. Kontroli
Ârodowiska Oddzia∏u Ochrony Ârodowiska po-
siada w Warszawie 5 specjalistycznych samo-
chodów, na których wyposa˝eniu znajdujà si´
automatyczne py∏omierze, s∏u˝àce do pomiaru
st´˝enia py∏ów zawieszonych PM10 i PM2,5. Je-
den z takich pojazdów w ostatnim czasie jest
cz´stym goÊciem w Weso∏ej.

Py∏ PM10 sk∏ada si´ z czàstek sta∏ych i ciek∏ych
zawieszonych w powietrzu, jest mieszaninà sub-
stancji organicznych i nieorganicznych. Mo˝e za-
wieraç substancje toksyczne, a jego czàstki po-
chodzà przede wszystkim bezpoÊrednio ze spa-
lania paliw sta∏ych i ciek∏ych oraz powstajà
w wyniku przemian zanieczysz-
czeƒ gazowych w atmosferze.
Jego czàstki mogà docieraç do
górnych dróg oddechowych
i p∏uc. Py∏ PM2,5, poniewa˝
sk∏ada si´ z mniejszych czàste-
czek, ma jeszcze jednà w∏aÊciwoÊç
– mo˝e przenikaç do krwi.

Warte odnotowania jest to, ˝e wy-
nik pomiaru nie pozwala stwierdziç, czy
faktycznie dosz∏o do spalania odpadów, ani wy-
kryç ˝adnych innych substancji, takich jak np.
wielopierÊcieniowe w´glowodory aromatyczne

(WWA), dioksyny, furany, metale ci´˝kie, tlenki
siarki czy azotu. Je˝eli po dokonaniu pomia-
ru st´˝enie py∏u PM10 b´dzie wy˝sze ni˝
200 µg/m3, b´dzie to sygna∏, ˝e ist-
nieje uzasadnione podejrze-
nie spalania odpadów.
W takich sytuacjach
stra˝ miejska ma real-
nà podstaw´ do prze-
prowadzenia kontroli
pobliskich nieruchomoÊci
w zakresie spalania odpadów
i ewentualnego zastosowania sankcji. 

Po czym stwierdziç, ˝e to, czym pali nasz sà-
siad, jest niebezpieczne? Na pewno nie po tym,

˝e z komina wydobywajà si´ py∏y i gazy – sà
one naturalnym efektem procesu spa-

lania. Nawet je˝eli ów dym jest
ucià˝liwy dla mieszkaƒców, je˝eli

stra˝nicy miejscy nie stwierdzà
spalania odpadów, nie mogà
podjàç jakichkolwiek dalszych
dzia∏aƒ. Kara jest uzasadniona
jedynie w przypadku stwierdze-
nia spalania odpadów. Je˝eli

ktoÊ korzysta z paliw niskiej ja-
koÊci czy u˝ywa pieca o przestarza∏ej techno-

logii, mo˝e pojawiç si´ fakt dymienia niezwiàza-
ny ze spalaniem odpadów. W celu upewnienia
si´ konieczny jest pomiar.

W roku 2017 od stycznia do poczàtku grud-
nia w Weso∏ej odby∏o si´ 148 interwencji Stra-
˝y Miejskiej dotyczàcych spalania odpadów,
z czego w 14% skoƒczy∏y si´ one mandatami.
Znaczy to mniej wi´cej tyle, ˝e w Weso∏ej nie
wszyscy szanujà zdrowie sàsiadów i by∏y ju˝
wykrywane przypadki spalania odpadów
– mieszkaƒcy Weso∏ej umiejà „wyczuç nosem”
spalanie odpadów, poniewa˝ a˝ 92% inter-
wencji by∏o na wniosek mieszkaƒców. Nie zna-

czy to, ˝e „uprzejmie donosimy”,
raczej dbamy o zdrowie

swoje i innych. 
Wynik pomiaru prze-

prowadzonego przez
Stra˝ Miejskà oczywi-
Êcie otrzymujemy
z miejsca i czasu do-
konywanego pomia-
ru. Sam pomiar trwa

10 minut, a poniewa˝
nie jest to sta∏a stacja po-

miarowa, nasze wyniki niestety ci´˝ko porów-
nywaç z innymi odczytami uzyskiwanymi przez
mobilnà stacj´ pomiaru czystoÊci powietrza
– dane nie majà charakteru ciàg∏ego. Na pewno
nie mo˝na ich porównywaç z pomiarami Êred-
niodobowymi uzyskiwanymi przez organy in-
spekcji ochrony Êrodowiska – G∏ówny Inspekto-
rat Ochrony Ârodowiska, Wojewódzki Inspekto-
rat Ochrony Ârodowiska – wykonywanymi
w ramach Paƒstwowego Monitoringu Ârodowi-
ska. Stra˝ Miejska mo˝e jedynie okreÊliç emisj´
py∏ów zawieszonych w danym momencie, nie
prowadzi pomiarów Êredniodobowych i Êrednio-
miesi´cznych. Sam pomiar nie mo˝e si´ te˝ od-
byç w czasie opadów atmosferycznych. Mimo
wszystko takie pomiary sà potrzebne i s∏u˝à
Stra˝y Miejskiej do okreÊlania miejsc, gdzie po-
winna zintensyfikowaç swoje dzia∏ania. 

Oprócz tego Stra˝ Miejska przeprowadza te˝
kontrole posesji, których w 2017 roku by∏o oko∏o
pi´ciuset, a na rok 2018 planowanych jest ponad
osiemset. Na pierwszy rzut sprawdzania idà po-
sesje niew∏àczone do sieci ciep∏owniczej, a poza
lokalami mieszkalnymi na kontrole mogà przy-
szykowaç si´ warsztaty, w których sprawdzane
b´dzie np. czy nie sà spalane odpady ropopo-
chodne. Widaç, ˝e Stra˝ Miejska bardzo wyspe-
cjalizowa∏a si´ w pomiarach czystoÊci powietrza,
i ju˝ nied∏ugo nad dachami naszych domów b´-
dziemy mogli zobaczyç specjalne drony s∏u˝àce
do pomiaru sk∏adu dymów wydobywajàcych si´
z naszych kominów. Pierwsi stra˝nicy miejscy ju˝
zostali wytypowani do odpowiedniego szkolenia
i prawdopodobnie niebawem b´dziemy ich spo-
tykaç na patrolach równie˝ w Weso∏ej. 

Za szczegó∏owe informacje i rozmow´ dzi´-
kuj´ panu Krzysztofowi Kosiƒskiemu (Naczelni-
kowi Oddzia∏u Ochrony Ârodowiska) i pani An-
nie Krzeczkowskiej (Kierownikowi Referatu ds.
Kontroli Ârodowiska) ze Stra˝y Miejskiej m.st.
Warszawy. 

Hubert Zieliƒski
radny, wiceprzewodniczàcy Komisji 

Bezpieczeƒstwa i Ochrony Ârodowiska

Powietrze, którym oddychamy
Przez wi´kszoÊç roku mieszkaƒcy Weso∏ej mogà oddychaç pe∏nà piersià,
korzystajàc z dobrego klimatu, jaki oferuje nasza dzielnica. Natomiast gdy
przychodzà pierwsze ch∏ody, a wraz z nimi sezon grzewczy, powietrze
g´stnieje i m´tnieje, czasem nawet zabarwiajàc si´ na kolor czarny. Naj-
gorzej jest oczywiÊcie w zimie, gdy grzeje ka˝dy. Pó∏ biedy, je˝eli dana ro-
dzina zamiast piecem na gaz dogrzewa si´ kominkiem, problem zaczyna
si´ wtedy, gdy spalane sà Êmieci i niebezpieczne dla zdrowia odpady.

REKL AMA
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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

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

WYJAZDY
LATO i ZIMA 

DLA DZIECI i MŁODZIE˚Y ORAZ RODZINNE

BIA¸E i ZIELONE SZKO Y̧

SPORTOWISKA

FAMILIADY

MAJÓWKI

EVENTY

Galeria Sosnowa
ul. Jeździecka 21f, lok. 5,  Warszawa-Wesoła

tel.  (22) 773 21 12;  518 662 799

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

www.klinikaelixir.pl

Jesteśmy na Facebooku – Klinika Dentystyczna Elixir

Możliwość płatności kartą

Oferujemy kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych:

KLINIKA DENTYSTYCZNAKLINIKA DENTYSTYCZNA
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RZECZY NOWE I U˚YWANE
naczynia, bibeloty, akwaria, szk∏o kuchenne
i dekoracyjne, maskotki, ubrania i ró˝ne inne

WYPRZEDA˚

„MYD¸O i POWID¸O”

Trakt Brzeski 29
Ka˝da ostatnia sobota miesiàca 10:00–14:00

Dzi´ki osobistemu zaanga˝owaniu Pani Profe-
sor Gertrudy UÊciƒskiej, Prezes Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych, Pana Edwarda K∏osa, Burmi-
strza Dzielnicy Warszawa-Weso∏a, oraz Pani
Gra˝yny Szczesnej, Dyrektora II Oddzia∏u ZUS
w Warszawie, rozszerzyliÊmy wspó∏prac´ z Urz´-
dem Dzielnicy Weso∏a. 

Spotkanie zorganizowaliÊmy w siedzibie Urz´-
du Dzielnicy Weso∏a. Na sali konferencyjnej zgro-
madzili si´ pracownicy urz´du oraz przedstawicie-
le instytucji zaproszonych przez Pana Burmistrza:
• OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej,
• Biblioteki Publicznej,
• szkó∏ podstawowych,
• OÊrodka Kultury,
• Samodzielnego Zespo∏u Publicznych Zak∏adów

Lecznictwa Otwartego Warszawa Weso∏a.

Spotkanie przebieg∏o w niezwykle mi∏ej at-
mosferze. Rozpoczà∏ je Pan Burmistrz, który
du˝o mówi∏ o wspólnym celu, jaki ∏àczy Urzàd
Dzielnicy Weso∏a i Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych – a jest to w∏aÊnie edukacja. Podkre-
Êli∏, jak wa˝ne jest budowanie Êwiadomego
spo∏eczeƒstwa, które ma ∏atwy dost´p do in-
formacji i ró˝nych zmian obowiàzujàcych prze-
pisów. Nie ukrywa∏, ˝e równie˝ dla niego oso-
biÊcie te spotkania sà niezwykle cenne dlate-
go, ˝e w nied∏ugim czasie b´dzie ju˝ w wieku
emerytalnym. Wielokrotnie podkreÊla∏, ˝e Pani
Prezes bardzo ch´tnie dzieli si´ swoja wiedzà,
a przedstawiciele naszego Oddzia∏u bardzo
profesjonalnie udzielajà informacji mieszkaƒ-
com Weso∏ej.

Nast´pnie g∏os zabra∏a Pani Profesor, która
du˝o mówi∏a o nowych wyzwaniach, jakie cze-
kajà Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, takich jak
e-sk∏adka. Przedstawi∏a zarys zmian, które obej-
mà przedsi´biorców od 1 stycznia 2018 roku,
i podkreÊla∏a korzyÊci, jakie b´dà p∏yn´∏y z wpro-
wadzenia projektu e-sk∏adka. Pani Prezes przed-
stawi∏a szczegó∏y, jak przygotowaliÊmy si´ do

wejÊcia w ˝ycie ustawy obni˝ajàcej wiek emery-
talny. Pani Profesor mówi∏a równie˝ o tym, jak
Êwietnie w placówkach ZUS sprawdzajà si´ do-
radcy emerytalni. Ich rol´ doceniajà te˝ nasi
klienci. Zach´ca∏a wszystkich uczestników do po-
szerzania swojej wiedzy z zakresu ubezpieczeƒ
spo∏ecznych. Zaznaczy∏a, ˝e ZUS coraz mocnej
anga˝uje si´ w wiele przedsi´wzi´ç edukacyj-
nych i zawsze ch´tnie dzieli si´ swojà wiedzà
i doÊwiadczeniem. 

Póêniej g∏os zabra∏a Pani Dyrektor, która po-
dzi´kowa∏a za zaproszenie II Oddzia∏u do
wspó∏pracy. PodkreÊla∏a du˝e zaanga˝owanie
w realizacj´ tej wspó∏pracy Pani Prezes i Pana
Burmistrza. Przedstawi∏a dodatkowo, ˝e aktu-
alnie równie˝ anga˝ujemy si´ w promocj´
elektronicznych zwolnieƒ lekarskich. Zaznaczy-
∏a, ˝e jesteÊmy otwarci na rozszerzenie wspó∏-
pracy. Podzi´kowa∏a zebranym goÊciom za in-
teresowanie i zapewni∏a, ˝e ch´tnie podejmie-

my nowe dzia∏ania na rzecz spo∏ecznoÊci dziel-
nicy Weso∏a. 

JednoczeÊnie w Sali Âlubów urz´du odbywa∏y
si´ kolejne – bo ju˝ trzecie – konsultacje dla
klientów. Mieszkaƒcy mieli do dyspozycji eksper-
tów z zakresu podlegania ubezpieczeniom, do-
radców emerytalnych oraz pracowników, którzy
pomagali ch´tnym zarejestrowaç i potwierdzaç
profile na PUE.

– Cieszy mnie niezmiernie to spotkanie. Obec-
noÊç Pani Profesor i Pana Burmistrza zdecydowa-
nie podkreÊla powag´ naszych wspólnych dzia-
∏aƒ. Pokazuje, ˝e dzia∏ania edukacyjne Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sà potrzebne. To, ˝e
Pan Burmistrz widzi w nas godnego partnera do
wspó∏pracy, jest naszym ogromnym sukcesem.
Âwiadczy o tym sposób, w jaki realizujemy polity-
k´ obs∏ugi klienta nastawionà na indywidualne
podejÊcie do ka˝dego naszego ubezpieczonego
czy p∏atnika. Chcia∏abym obiecaç, ˝e to dopiero
poczàtek naszej owocnej wspó∏pracy – podsu-
mowa∏a z uÊmiechem na twarzy Pani Gra˝yna
Szczesna, Dyrektor II Oddzia∏u ZUS w Warszawie.

Kinga Ka∏anczyƒska
Wydzia∏ Organizacji i Analiz
II Oddzia∏ ZUS w Warszawie

Twórzmy razem coÊ lepszego
Z myÊlà o mieszkaƒcach dzielnicy Weso∏a Pan Burmistrz wspólnie z ZUS na czele
z Panià Prezes ZUS i Panià Dyrektor II Oddzia∏u ZUS w Warszawie zainicjowali
rozszerzenie wspó∏pracy podczas ostatniego spotkania w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a.

Zasób lokalowy w dzielnicy Weso∏a sk∏ada si´
ze 139 lokali mieszkalnych. Budynki, w których
zlokalizowane sà lokale mieszkalne, posiadajà
pod∏àczenie do sieci gazowej, dzi´ki temu do
ogrzewania lokali wykorzystywane sà indywidu-
alne piece gazowe. 

Jednak˝e w 31 lokalach nale˝àcych do zasobu
mieszkaniowego m.st. Warszawy w dzielnicy
Weso∏a nadal do ogrzewania mieszkaƒcy u˝y-
wajà pieców na paliwo sta∏e, które zanieczysz-
czajà powietrze. 

W zwiàzku z tym Urzàd Dzielnicy Weso∏a
w 2017 roku rozpoczà∏ dzia∏ania majàce na ce-
lu wymian´ starych, nieekologicznych pieców
w´glowych na bardziej ekologiczne ogrzewa-

nie gazowe, tak aby w ca∏ym swoim zasobie lo-
kalowym ca∏kowicie wyeliminowaç ogrzewanie
na paliwo sta∏e. 

Obecnie przygotowana zosta∏a dokumentacja
projektowo-kosztorysowa instalacji gazowych,
nast´pnie w przetargu zostanie wy∏oniony wy-
konawca robót, który na zlecenie Urz´du Dziel-
nicy dokona wymiany systemów ogrzewania.
Planowanie zakoƒczenie procesu modernizacji
systemu ogrzewania w zasobie mieszkaniowym
m.st. Warszawy w dzielnicy Weso∏a przewidy-
wane jest na jesieni 2018 roku.

Piotr Zieliƒski
Wydzia∏ Spraw Spo∏ecznych i Lokalowych

Antysmogowe dzia∏ania w zasobie mieszkaniowym
m.st. Warszawy w dzielnicy Weso∏a

SPECJALISTYCZNY GABINET
DERMATOLOGICZNY
SPECJALISTYCZNY GABINET
DERMATOLOGICZNY
SPECJALISTYCZNY GABINET
DERMATOLOGICZNY

� Leczenie dorosłych i dzieci
� Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego 
    zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna

� Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej

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

REKL AMA
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Zespó∏ kateringu dietetycznego VictoryDiet, któ-
ry pasjonuje si´ sportowym i zdrowym trybem ˝y-
cia, stworzy∏ niepowtarzalne studio VictoryBody
training EMS (elektrostymulacja mi´Êniowa).
Studio zosta∏o zaprojektowane we wspó∏pracy
z profesjonalistami i jest utrzymane w stylu lo-
ftowym, prze∏amanym energetycznym kolorem
pomaraƒczowym z podÊwietlanymi listwami. No-

woczesne studio spe∏nia równie˝ wszelkie wymogi
bezpieczeƒstwa dzi´ki zastosowaniu najnowszych
rozwiàzaƒ projektowych oraz najlepszego sprz´tu
treningowego dost´pnego na rynku. Trenujàc
w studiu VictoryBody, poczujesz si´ komfortowo! 

Metoda treningu EMS od lat jest stosowana
w fizjoterapii i sporcie wyczynowym. Dzi´ki naj-

nowszej technologii zosta∏a zminia-
turyzowana i wyposa˝ona w bez-
przewodowy kombinezon, który
stanowi integralnà cz´Êç urzà-
dzenia. W kombinezon wbu-
dowane zosta∏y elektrody
przylegajàce do mi´Êni i wy-
sy∏ajàce impulsy, na które mi´-
Ênie cz∏owieka reagujà skur-
czem. Identyczne impulsy
wysy∏a ludzki mózg, wi´c
efekt jest dok∏adnie taki
sam, jak gdybyÊ çwiczy∏ tradycyjnie na si∏owni,
jednak ryzyko kontuzji maleje do minimum. Elek-
trostymulacja mi´Êniowa odbywa si´ zawsze
pod okiem doÊwiadczonego trenera. Ciekawost-
kà jest, ˝e trening EMS wykorzystywany jest
równie˝ przez NASA oraz pi∏karzy Realu Madryt.

Ka˝da aktywnoÊç fizyczna jest wskazana dla
cz∏owieka. Trening EMS jest najbezpieczniejszà
formà sportu, poniewa˝ nie ma tu mowy o jakim-
kolwiek nadwyr´˝eniu. Z racji tego, ˝e ka˝da sesja
trwa do 20 min, zaoszcz´dzasz du˝o czasu na inne
obowiàzki lub przyjemnoÊci. Dla uzyskania oczeki-
wanych efektów trening EMS nale˝y powtarzaç
1–2 razy w tygodniu. Warto zauwa˝yç, ˝e te same
rezultaty mo˝na uzyskaç po çwiczeniu na si∏owni

3–5 razy na tydzieƒ. Wiele osób rezygnuje
z aktywnoÊci fizycznej w∏aÊnie z braku cza-

su – dla zapracowanych elektrostymulacja
mi´Êniowa jest wi´c rozwiàzaniem
idealnym. Warto podkreÊliç, ˝e tre-

ning EMS nie niesie za sobà ryzy-
ka kontuzji, a wi´c mo˝e byç sto-
sowany zarówno przez profesjo-
nalistów, jak i amatorów.

Zastanawiasz si´ nad tym, 
czy trening EMS jest dla Ciebie?
JeÊli chcesz zaoszcz´dziç czas,
poczuç si´ lepiej, osiàgnàç

szybkie efekty, zredukowaç
do minimum ryzyko kontuzji,

kontrolowaç swojà wag´,
chroniç stawy, poprawiç kondycj´ lub zreduko-
waç cellulit, nie ma lepszego sposobu ni˝ elektro-
stymulacja mi´Êniowa w studiu VictoryBody. JeÊli
nie jesteÊ pewien, czy elektrostymulacja mi´Ênio-
wa jest czymÊ dla Ciebie, przyjdê do nas na testo-
wy trening EMS w promocyjnej cenie 49 z∏! Na
czas treningu otrzymujesz od nas wod´ oraz r´cz-
nik treningowy gratis. Na miejscu, w studiu Vic-
tory Body kupisz profesjonalny strój treningowy
EMS i rozpoczniesz trening personalny, który po-
prowadzi Twój prywatny trener. 

Studio Victory Body training EMS
ul. Rumiankowa 76, Stara Mi∏osna

05-077 Warszawa
tel. 570 200 570
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Lepsze efekty treningowe,
a mniej wysi∏ku? Teraz to mo˝liwe!
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Tradycyjnie w nowym roku mamy odpoczynek
od jazdy na rowerze i rozpoczynamy cykl zawo-
dów w biegu na orientacj´ Falino 2018. W tym
roku mamy zaplanowane do rozegrania pi´ç
rund w terminach: 20 stycznia, 3 lutego, 17 lute-
go, 24 lutego, 10 marca 2018. Centrum zawo-
dów to Szko∏a Podstawowa 124 przy ul. Barto-
szyckiej 45/47, a teren ich rozgry-
wania to okoliczne przepi´kne
kompleksy leÊne ze wspania∏à
wydmà falenickà do pokonania.
Start i meta zawsze w szkole po-
mi´dzy godzinà 9.15 a 12.15 –
czyli naprawd´ mo˝na spokojnie
sobie zaplanowaç sobotni czas i skorzystaç z ak-
tywnoÊci ruchowej i umys∏owej – bowiem bieg
na orientacj´ od nas tego wymaga. W szkole
czynny b´dzie bufet ze specja∏ami w∏asnej robo-
ty wykonanymi przez rodziców. Tak ˝e na pewno
nie zabraknie wspania∏oÊci w postaci ˝urku, prze-
pysznych ciast, galaretek, herbaty z cytrynà i ka-

wy dla wszystkich bioràcych udzia∏
w aktywnym sp´dzaniu czasu na
Êwie˝ym powietrzu. Bufet jest przy-
ciàgajàcy i szczególnie najm∏odszym
jest trudno go opuÊciç, aby udaç si´
w teren i pokonaç tras´. Najm∏odsi
jednak startujà tylko na terenie

szko∏y, na boisku
szkolnym, majà
przewa˝nie do odnalezienia
i potwierdzenia od 12 do 15
punktów kontrolnych, co zaj-
muje im 6–25 minut, ale emo-
cje, jakie temu towarzyszà, sà

najwi´ksze. Rodzice mogà obserwowaç, jak ich
pociechy dajà sobie rad´ – naprawd´ jest na co
popatrzeç. Starsze dzieci mogà startowaç ju˝ na
terenie leÊnym wokó∏ szko∏y i zazwyczaj majà
tras´ o d∏ugoÊci od 2500 do 3500 metrów i oko-
∏o 7–10 punktów kontrolnych w terenie. Dla za-
awansowanych mamy przygotowane dwie d∏u˝-

sze trasy: Open K dla
paƒ i Open M dla pa-
nów, od 4700 do
7800 metrów, i do
odnalezienia od 15
do 20 punktów w te-
renie. Czyli ju˝ na-
prawd´ mo˝na spo-

kojnie si´ zm´czyç, pokonujàc takà tras´. Oczy-
wiÊcie jest dowolnoÊç w wyborze trasy i dlatego
sporo paƒ pokonuje najd∏u˝szà tras´. Wa˝ne jest
równie˝ to, ˝e mo˝emy startowaç i pokonywaç
trasy w zespo∏ach.

Drugà propozycjà aktywnoÊci
w tym okresie b´dzie mo˝liwoÊç star-
tu w rozgrywanych podczas zimy za-
wodach w narciarskim biegu na orien-
tacj´. Tu niestety musi jednak spaÊç
Ênieg zapewniajàcy ich przeprowa-
dzenie. Z tego te˝ powodu nie mo˝e-
my podaç kalendarza imprez, ale jak
tylko b´dzie odpowiednia pokrywa

Ênie˝nego puchu, natychmiast pojawia si´ komuni-
kat o zawodach – ich miejscu i godzinie startu. Cz´-
sto jest to tak˝e w Êrodku tygodnia w godzinach
nocnych – czyli dodatkowa atrakcja: pokonujemy
trasy w nocy. Zawsze sà trzy trasy do wyboru. 

Mamy nadziej´, ˝e w tym roku ponownie uda
nam si´ rozegraç kilka rund tego niezmiernie cie-
kawego cyklu. Nale˝y bacznie Êledziç prognoz´
pogody za oknami i jak tylko pojawi si´ Ênieg,
zerknàç na www.orienteering.waw.pl i szukaç
newsa z pingwinkiem. 

Podobnie pozosta∏e informacje i wyniki rywa-
lizacji w biegu na orientacj´ podczas Falino oraz
mo˝liwoÊci udzia∏u w innych imprezach na
orientacj´ sà dost´pne na bie˝àco na tej stronie.
Nale˝y pami´taç o podstawowym obowiàzku
– czyli dokonaniu zg∏oszenia na zawody, bo-
wiem organizator dla ka˝dego uczestnika musi
wczeÊniej wydrukowaç kolorowà map´. 

Jan Cegie∏ka

Wystartuj w Falino 2018 lub
narciarskim biegu na orientacj´!

REKL AMA
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Grudzieƒ obfitowa∏ w szereg imprez sportowo-
-rekreacyjnych zarówno p∏ywackich, jak i teniso-
wych. Najwi´ksza z nich to Miko∏ajkowe Zawody
P∏ywackie. To ju˝ 32 edycja imprezy Klubu Sport-
team zrealizowana przy wspó∏pracy z Aquaparkiem
Wesolandia. Od 16 lat, dwa razy do roku, organi-
zujemy rodzinne zawody p∏ywackie i sta∏y si´ one
pi´knà tradycjà w dzielnicy Weso∏a. Bardzo nam
mi∏o, ˝e jesteÊcie z nami, ˝e mo˝emy podziwiaç po-
st´py p∏ywackie Waszych dzieci i ˝e tak wiele ro-
dzinnych zespo∏ów decyduje si´ na wspólne starty!

W tegorocznej imprezie wystartowa∏o ponad
160 m∏odych entuzjastów p∏ywania oraz prawie
70 rodzinnych sztafet. Nasze zawody majà cha-
rakter amatorski i zale˝y nam, by dzieci i rodzice
nietrenujàcy na co dzieƒ p∏ywania mieli mo˝li-
woÊç „zdrowej rywalizacji”.

Od samego poczàtku zach´camy, by startujàcy
za cel nie stawiali sobie miejsca na podium,

a osiàgni´cie nowego w∏asnego ̋ yciowego
rekordu. Uzyskany w warunkach zawodów
czas – przy towarzyszàcych emocjach, se-
kund´, dwie, a mo˝e i wi´cej lepszy – krót-
szy :-). To najlepsza motywacja do dalszych
treningów i çwiczeƒ, a o pozytywnych w∏a-
ÊciwoÊciach p∏ywania przypominaç nie mu-
simy. Na naszych imprezach nie ma mowy
o przegranych, ka˝demu zarejestrowaliÊmy ˝ycio-
wy czas, wszyscy uczestnicy otrzymali okoliczno-
Êciowe T-shirty, medale, puchary, dyplomy oraz
pakiety upominkowe. 

W tym roku równie˝ nie zabrak∏o prezentacji
programu Razem dla Bezpieczeƒstwa oraz
uroczystego Êlubowania WOPR. Bliskie nam
idee WOPR-owskie zaszczepiamy kolejnym po-
koleniom, a m∏odzie˝ ratownicza coraz ch´tniej
startuje w tzw. ratowniczej setce. To prawdziwa

próba si∏ i doskona∏y sprawdzian zdobytej wie-
dzy i umiej´tnoÊci z kursów WOPR.

Raz jeszcze gratulujemy wszystkim zawodni-
kom ich startów, w tym roku p∏yn´∏y z nami 3-lat-
ki!!!! Wielkie brawa i g∏oÊne hip, hip, hurra!!!!

Bardzo Wam dzi´kujemy za wspólnie sp´dzo-
ny czas i ju˝ teraz zapraszamy na czerwcowe za-
wody z okazji Dnia Dziecka ;-).

Zespó∏ Sportteam

Rodzinne zawody miko∏ajkowe 
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Dnia 2 grudnia 2017 r. odby∏ si´
VII Miko∏ajkowy Turniej Korfballu
zorganizowany przez UKS WESO¸A
SZKO¸A z siedzibà w Szkole Podsta-
wowej nr 174, Plac Wojska Polskie-
go 28, pod patronatem BURMI-
STRZA DZIELNICY WESO¸A i POL-
SKIEGO ZWIÑZKU KORFBALLU.

Turniej obejmowa∏ kategorie wie-
kowe zawodników klas I–II, III, IV,
m∏odzik (klasy V–VI) oraz junior m∏od-
szy. Ogó∏em wzi´∏o udzia∏ 254 zawod-
ników. Wszyscy zawodnicy otrzymali medale, mi-
ko∏ajkowe prezenty, odblaskowe opaski, a wszyst-
kie kluby pamiàtkowe statuetki udzia∏u. Turniej
zosta∏ sfinansowany ze Êrodków Urz´du Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy. Zawody w obiekcie
SP 353 otwiera∏ Pan Pawe∏ Malinowski, G∏ówny
Specjalista Wydzia∏u OÊwiaty, Kultury i Sportu
Dzielnicy Weso∏a, w Sulejówku Prezes Polskiego
Zwiàzku Korfballu Pan Piotr Urbaƒski. Zawody
s´dziowali licencjonowani s´dziowie z Polskiego
Zwiàzku Korfballu, medale zawodnikom wr´czali
wiceprezes PZKorf i prezes UKS Weso∏a Szko∏a.

Kategoria klas I–II
I m-ce UKS CIRKUS KONSTANCIN 1
II m-ce UKS MARATO¡CZYK KO¸O
III m-ce LUKS OLIMPIC S¸UPIA 1

Kategoria klas III
I m-ce UKS CIRKUS KONSTANCIN
II m-ce UKS WESO¸A SZKO¸A
III m-ce LUKS OLMIPIC S¸UPIA

Kategoria klas IV
I m-ce LUKS OLYMPIC S¸UPIA 1
II m-ce UKS WESO¸A SZKO¸A

III m-ce UKS MARATO¡CZYK KO¸O

Kategoria m∏odzik
I m-ce UKS MARATO¡CZYK KO¸O 1
II m-ce UKS WESO¸A SZKO¸A
III m-ce LUKS OLIMPIC S¸UPIA

Kategoria junior m∏odszy 
I m-ce UKS MARATO¡CZYK KO¸O
II m-ce LUKS OLIMPIC S¸UPIA
III m-ce UKS MARATO¡CZYK KO¸O 2

Kategoria Quatro korfball – m∏odzik
I m-ce ZSP MI¢DZYBORÓW
II m-ce UKS CIRKUS KONSTANCIN
III m-ce LUKS OLIMPIC S¸UPIA

Kategoria Quatro korfball – junior m∏odszy
I m-ce SP SULEJÓWEK
II m-ce UKS CIRKUS KONSTANCIN
III m-ce ZSP MI¢DZYBORÓW

Serdecznie dzi´kujemy s´dziom, trenerom, ro-
dzicom i wszystkim, którzy pomogli w organiza-
cji i przebiegu turnieju, oraz PATRONOM turnieju
za nagrody.

Prezes UKS WESO¸A SZKO¸A Jolanta Ilewicz
sekretarz Ada Ilewicz

VII Miko∏ajkowy Turniej Korfballu

2 grudnia w Szkole Podstawowej nr 353 zo-
sta∏ rozegrany fina∏owy Turniej Szachowy Grand
Prix SP 353 2017. Edycja grand prix sk∏ada∏a si´
z 5 turniejów. 

Zawodnicy grali w dwóch grupach wiekowych.
W turnieju g∏ównym A grali dzieci i m∏odzie˝ do 19
lat. W turnieju B – dzieci z rocznika 2009 i m∏od-
sze. Do punktacji grand prix wliczali si´ zawodni-
cy, którzy zagrali minimum w czterech turniejach.

Cykl turniejów zorganizowa∏ Uczniowski Klub
Sportowy „Gambit”- Weso∏a oraz Szko∏a Podsta-
wowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców.

Po rozegraniu ostatnich decydujàcych partii
s´dzia turnieju arcymistrzyni Agnieszka Brust-
man og∏osi∏a najlepsze wyniki w poszczególnych
kategoriach. 

WÊród dzieci i m∏odzie˝y do lat 19 najlep-
szymi w Grand Prix okazali si´: 

I miejsce – Adam Sieczkowski, KSz Polonia War-
szawa

II miejsce – Nataniel Krasowski, Dwuj´zyczna
Szko∏a Podstawowa nr 1, Weso∏a 

III miejsce – Krzysztof Muniak, MOK Józefów 
IV miejsce – Bernard Grudziƒski, UKS „Gambit”-

Weso∏a
V miejsce – Konrad Uzi´b∏o, UKS „Gambit”- Weso∏a

Puchar dla najlepszego zawodnika UKS „Gam-
bit”- Weso∏a trafi∏ do Bernarda Grudziƒskiego,
ucznia SP 353.

Najwy˝sze wyniki w ca∏ej edycji Grand Prix
SP 353 (rocznik 2009 i m∏odsi) osiàgn´li:
I miejsce – Adam Jaroƒ, UKS „Gambit”- Weso∏a 
II miejsce – Karol Mielcuch, SP Glinianka 
III miejsce – Mateusz Ksià˝ek, SP nr 2 Sulejówek 

W turnieju dodatkowym z mo˝liwoÊcià zdoby-
cia kategorii szachowych jeden zawodnik uzy-

ska∏ norm´ na IV kategori´ oraz trzech zawodni-
ków uzyska∏o V kategori´ szachowà.

Puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe fi-
nalistom mia∏a przyjemnoÊç wr´czaç Wicedyrek-
tor Szko∏y Podstawowej nr 353 im. Wielkich Od-
krywców Mariola Wróblewska. Szczegó∏owe wy-
niki mo˝na znaleêç na www.chessarbiter.com.

Gratulujemy!!!
Projekt wspó∏finansowany przez Dzielnic´

Weso∏a m.st. Warszawy.
Teresa Osypiuk

MIESZKANIAMIESZKANIA

w Starej Miłosnej
tel. 781-860-600

od 30 m2

REKL AMA

Fina∏ Turnieju Szachowego Grand Prix 2017
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Bogów nagrodzono
w 2014 roku Z∏otymi Lwa-
mi na festiwalu w Gdyni.
Póêniej ¸ukasz Palkowski
w ca∏oÊci wyre˝yserowa∏
pierwszy sezon Belfra, któ-
ry by∏ jednym z najciekaw-
szych wydarzeƒ w Êwiecie
polskich seriali ostatnich

lat. Jego ostatni film opowiada histori´ Jerzego
Górskiego – w m∏odoÊci heroinisty, a po przej-
Êciu przez odwyk sportowca i zwyci´zcy podwój-
nego Ironmana (wyÊcig triathlonowy – 7,6 km
p∏ywania, 360 km roweru, 84,4 km biegu)
w Huntsville w 1990 roku.

OczywiÊcie scenariusz Najlepszego nie jest
idealnie odwzorowanà biografià. Twórcy sko-
rzystali z licentia poetica, by dodaç miejscami
dramatyzmu i wywo∏aç w widzu wi´cej emocji.
I to ten ∏adunek emocjonalny, który film ze so-
bà niesie, jest w∏aÊnie jego najsilniejszà stronà.
Nie zobaczymy w Najlepszym standardowego
bohatera sportowego dramatu. Jerzy Górski
w kreacji Jakuba Giersza∏a nie ma niez∏omnego
charakteru, nie wytycza sobie sam Êcie˝ek, któ-
rymi póêniej dumnie kroczy. Postaç ma troch´
szcz´Êcia, niektóre rzeczy wydajà si´ totalnym
przypadkiem. Motywacje Górskiego sà przejrzy-
ste i nieskomplikowane. Ale dzi´ki temu opo-
wieÊç nabiera bardzo ludzkiego, chcia∏oby si´
powiedzieç przeci´tnego wymiaru. I w tej zwy-
czajnoÊci zamkni´ta jest jej magia. Gdy do∏o˝y-
my do tego wyÊmienità gr´ aktorskà Jakuba
Giersza∏a, otrzymujemy naprawd´ wiarygodnà
histori´. MyÊl´, ˝e w tym gatunku filmowym
o to chodzi przede wszystkim.

Poczàtek Najlepszego z dynamicznym monta-
˝em i cz´sto pojawiajàcymi si´ wstawkami mu-
zycznymi nieodparcie kojarzy∏ mi si´ z Train-
spotting Danny’ego Boyle’a. Tyle ˝e zamiast do
Êrodowiska szkockich çpunów trafiliÊmy na pol-
skie, peerelowskie podwórko. W porównaniu
do g∏oÊnej produkcji z lat 90. film Palkowskie-
go nie wypada êle, ale brakuje mu jednak
pewnych cech, które wyró˝nia∏y Trainspotting.
NaturalnoÊci, pewnego luzu w podejÊciu do
trudnego tematu za˝ywania narkotyków. Tego,
co sprawia∏o, ˝e widz nie czu∏ narzuconej przez
re˝ysera oceny zachowania postaci, a móg∏ si´
samodzielnie ustosunkowaç do filmowych wy-
darzeƒ. Patrzàc z perspektywy ca∏ego filmu,
Najlepszy zawodzi troch´ zbyt dydaktycznym
i protekcjonalnym tonem, którego uosobieniem

na ekranie jest Ewa Meller grana przez Kamil´
Kamiƒskà. Jej relacja z Jerzym Górskim to je-
den z dwóch wàtków mi∏osnych w filmie. Po-
przez ukazanie piel´gniarki na zasadzie zupe∏-
nego przeciwieƒstwa do poprzedniej wybranki
g∏ównego bohatera (Gra˝yna – córka milicjanta
i çpunka – w tej roli Anna Próchniak) postaç
staje si´ bardziej kontrastem, podkreÊleniem
przemiany Górskiego, ni˝ ciekawym, autentycz-
nym charakterem.

Du˝e brawa nale˝à si´ ekipie scenografów
i charakteryzatorów. Szczególnie makija˝ akto-
rów przyprawia∏ cz´sto o ciarki. Nieidealny by-
wa∏ za to dobór muzyki. Mo˝na by∏o umieÊciç
w filmie mniej znane i oklepane w kinematogra-
fii utwory. Najlepszy to nie najlepszy polski film
w 2017 roku, ale Êmia∏o mog´ umieÊciç go
w czo∏ówce. Bo chocia˝ koƒcowa sekwencja by-
∏a typowo hollywoodzkà zagrywkà, to jakaÊ ∏za
w oku si´ zakr´ci∏a. A to chyba najtrudniejsze za-
danie przed re˝yserem biografii, i to sportowej,
by w emocje na ekranie mo˝na by∏o uwierzyç.
I to si´ w∏aÊnie ¸ukaszowi Palkowskiemu uda∏o!

Marcin Zajàc

QLTURKA

Najlepszy – kolejny udany film
biograficzny ¸ukasza Palkowskiego

Fundacja Ma∏ego Odkrywcy si´ga
gwiazd – zamierza wybudowaç
w Szkole Podstawowej nr 353 praw-
dziwe obserwatorium astronomiczne!
Wesprzyj t´ wspania∏à inicjatyw´!

Zakup cegie∏k´ lub przeka˝ darowi-
zn´ na konto:

FFuunnddaaccjjaa  MMaa∏∏eeggoo  OOddkkrryywwccyy
KKoonnttoo  bbaannkkoowwee::  
3322  11114400  22000044  00000000  33330022  77558855  11334444
TTyyttuu∏∏  wwpp∏∏aattyy::  
DDaarroowwiizznnaa  OObbsseerrwwaattoorriiuumm  AAssttrroonnoommiicczznnee

MMoo˝̋eesszz  ttee˝̋  pprrzzeekkaazzaaçç  11%%  PPIITT::
KRS 0000338389

10053 – Grupa OPP – Rodzice Dzieciom SP 353

Cele budowy obserwatorium:
• inspirowanie i rozwój talentów

z zakresu nauk Êcis∏ych,
• rozwijanie zainteresowaƒ astronomià, 
fotografià i technikami komputerowymi,

• realizacja lekcji z wykorzystaniem
aparatury badawczo-pomiarowej,

• prowadzenie obserwacji astronomicznych.

SP 353, oprac. Redakcja

Budujemy obserwatorium astronomiczne!

W 1989 r. razem z kilkoma osobami za∏o˝y∏am (wówczas w podwar-
szawskiej miejscowoÊci Weso∏a) Fundacj´ Szko∏y Spo∏ecznej. W latach
1994–1998 Fundacja wybudowa∏a szko∏´ podstawowà. W kolejnych
latach Fundacja rozwija∏a si´ i zacz´∏a te˝ prowadziç gimnazjum, liceum
i szko∏´ muzycznà. W latach 2003–2007 pe∏ni∏am funkcj´ Prezesa Fun-
dacji, b´dàc jednym z trzech cz∏onków jej Zarzàdu.

Od 2007 r. z uwagi na dzia∏alnoÊç samorzàdowà, a potem parlamen-
tarnà wycofa∏am si´ z pracy w Fundacji. Jako Fundator pozostaj´ cz∏on-
kiem Kolegium Fundatorów – jednego z organów Fundacji. W mojej
ocenie Kolegium Fundatorów i Zarzàd Fundacji dzia∏ajà obecnie z naru-
szeniem postanowieƒ statutu Fundacji. Wadami prawnymi dotkni´te sà
dzia∏ania tych organów ju˝ od 2012 r. Sprawy te toczà si´ w ramach po-
st´powaƒ przed Sàdem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie.
Przyk∏adowo w grudniu 2017 r. Sàd oddali∏ wniosek Zarzàdu Fundacji
dotyczàcy zmian w statucie i w sk∏adzie Zarzàdu Fundacji.

W 2014 r. zosta∏o z∏o˝one zawiadomienie o mo˝liwoÊci pope∏nienia
przest´pstwa przez obecny Zarzàd Fundacji, w zwiàzku z nabyciem przez
Fundacj´ od jednego z cz∏onków Zarzàdu nieruchomoÊci po zawy˝onej ce-

nie (wed∏ug prokuratury o ok. 1,2 mln z∏). Sprawa przeciwko obecnemu
Zarzàdowi Fundacji toczy si´ w Sàdzie Okr´gowym w Warszawie. Dziwnym
zbiegiem okolicznoÊci po z∏o˝eniu przeze mnie zeznaƒ w tej sprawie jako
Êwiadek, obecny Zarzàd Fundacji z∏o˝y∏ doniesienie o rzekomym pope∏nie-
niu przeze mnie prz´st´pstwa na szkod´ Fundacji w latach 2003–2007.
Osoby, które zawiadomi∏y prokuratur´ o tym rzekomym przest´pstwie, by∏y
wówczas razem ze mnà cz∏onkami Zarzàdu Fundacji. Mia∏y wi´c pe∏ny
wglàd w dokumenty finansowe Fundacji i tak jak ja ponosi∏y odpowiedzial-
noÊç za prowadzenie jej spraw. Nota bene osoby te pe∏ni∏y równie˝ funk-
cje w Zarzàdzie tak˝e w okresie sk∏adania zawiadomienia do prokuratury.

W czerwcu 2017 r. prokuratura umorzy∏a ju˝ post´powania w spra-
wie stawianych mi zarzutów. Niemniej, z jakichÊ wzgl´dów post´powa-
nie zosta∏o wznowione.

W mojej ocenie kontekst dzia∏aƒ osób sk∏adajàcych przeciwko mnie
zawiadomienie jest jednoznaczny i wynika z zemsty na mnie za zgodne
z prawdà, ale niekorzystne dla obecnego Zarzàdu zeznania. Stawiane
mi zarzuty sà nieprawdziwe i tego dowiod´.

Ligia Krajewska

OÊwiadczenie Ligii Krajewskiej
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Polska jest krajem ludzi starzejàcych si´. Osób
w wieku senioralnym jest ju˝ blisko 10 milionów.
1/4 mieszkaƒców Warszawy stanowià seniorzy.
W naszej dzielnicy jest podobnie. Jak zapewniç
opiek´ tym osobom, które sta∏y si´ niesamo-
dzielne i nie majà mo˝liwoÊci finansowych i bli-
skich krewnych, którzy mogà zaopiekowaç si´
samotnà babcià lub dziadkiem? W Polsce ludzi
samotnych, potrzebujàcych opieki jest blisko 2,5
miliona. Dla tak du˝ej grupy osób nikt nie jest
w stanie wybudowaç stosownej liczby domów
opieki spo∏ecznej. Wielu seniorów nie chce ko-
rzystaç z takich domów i pragnie jesieƒ ˝ycia
sp´dziç w swoim mieszkaniu. W swoim domu,
w swoim ∏ó˝ku czujà si´ najlepiej. To problem,
z którym borykajà si´ ró˝ne paƒstwa europej-
skie. Od paru lat w krajach europejskich testo-
wany jest system teleopieki. 

Teleopieka, czyli opieka na odleg∏oÊç, stanowi
doskona∏à podstaw´ do organizacji nowocze-
snych systemów opieki w warunkach domowych.
OczywiÊcie, ten system nie jest w stanie zastàpiç
ca∏kowicie opieki fizycznej, ale stanowi jej dosko-
na∏e uzupe∏nienie. Po∏àczony ze sprawnie dzia∏a-
jàcym wolontariatem czy us∏ugami Êwiadczonymi
przez pracowników pomocy spo∏ecznej mo˝e
przynieÊç Êwietne efekty. Na konferencji poÊwi´-
conej temu problemowi, a zorganizowanej przez
Mazowieckie Centrum Polityki Spo∏ecznej, która
odby∏a si´ w grudniu, przytoczono szereg przy-
k∏adów, jak sobie z tym radzà w innych krajach.
W Niemczech ten system jest ju˝ bardzo zaawan-
sowany i obejmuje wielu seniorów. Korzystajà
z takich form W∏osi, Hiszpanie, Francuzi. W Fin-
landii system obejmuje nie tylko mieszkaƒców
miast, ale i wsi. Najlepiej i najd∏u˝ej system tele-
opieki dzia∏a w Wielkiej Brytanii.

Tam, gdzie system ju˝ dzia∏a, stwierdzono, ˝e
ze wzgl´dów ekonomicznych jest to op∏acalne.
Wprowadzenie teleopieki to koszt ni˝szy ni˝ po-
byt w domu seniora. System ten wymaga elek-
tronicznych urzàdzeƒ, które zawiadomià centrum
pomocy, ˝e coÊ jest nie tak. Oprócz urzàdzeƒ ko-
nieczne jest centrum zarzàdzania, które ∏àczàc si´
z pogotowiem, mo˝e szybko pomóc starszemu

cz∏owiekowi. Sà dwa rodzaje urzàdzeƒ. Star-
sza, samotna osoba pod∏àczona do systemu
teleopieki wyposa˝ona jest w terminal telefo-
niczny oraz brelok, wisiorek lub
bransoletk´ z przyciskiem SOS.
NaciÊni´cie przycisku uru-
chamia przez terminal po-
∏àczenie z centrum monito-
ringu, gdzie dy˝urujàcy
operator zarzàdza odpo-
wiedni rodzaj pomocy dla
pacjenta. Bransoletka, którà
widzà paƒstwo na zamiesz-
czonym zdj´ciu, jest tak skon-
struowana, ˝e s∏u˝y te˝ jako tele-
fon, czyli mo˝na mieç sta∏y kontakt z pacjentem.
Bransoletki wyprodukowano w Chinach i sà ju˝
dost´pne w Polsce i testowane w Warszawie.
Pierwsze egzemplarze pokazano na Targach Se-
nioralnych, które odby∏y si´ jesienià w Krakowie.
Oprócz przycisku SOS mo˝na te˝ ulokowaç w do-
mu starszej osoby czujniki reagujàce na ro˝ne za-
gro˝enia (czujniki dymu, gazu, czadu).

W Warszawie przystàpiono do realizacji pro-
jektu „Z@opiekowani”. 40 osób wytypowanych
przez oÊrodki pomocy spo∏ecznej z 7 dzielnic sto-
licy (Bia∏o∏´ka, Ochota, Praga-Poludnie, Praga-
-Pó∏noc, ÂródmieÊcie, Targówek i Wola) otrzyma-
∏o urzàdzenia i sprawdza ich dzia∏anie. Sà to
osoby, które sta∏y sie niesamodzielne i nie korzy-
stajà z us∏ug opiekuƒczych.
Program finansowany jest
ze Êrodków Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego.

Warszawa nie jest pierw-
sza, stolic´ wyprzedzi∏y Ka-
towice, Opole, Gdynia
i mniejsze Zawiercie. Naj-
wi´cej seniorów korzysta
z tego systemu w Gdyni. My-
Êl´, ˝e w nied∏ugim czasie
ten system trafi i do Weso∏ej.
Co Paƒstwo myÊlà o takiej
nowoczesnej opiece? Jak to
si´ Paƒstwu podoba? 

Spodziewamy si´, ˝e w nadchodzà-
cym roku ruszy Dom Dziennego Po-

bytu dla weso∏owskich seniorów,
czyli i u nas myÊli si´ o seniorach.
Piszcie Paƒstwo do nas, korzy-

stajàc z Poczty Seniora, która
dzia∏a i pomaga lepiej poznaç
nasze dzielnicowe senioralne
problemy. Poczta Seniora dzia-
∏a dzi´ki ludziom dobrej woli,

którym dzi´kowaliÊmy w po-
przednim numerze WS. Goràce

podzi´kowania kierujemy równie˝
do Zarzàdu Stra˝y Po˝arnej za udo-

st´pnienie przestrzeni na budynku
przy ul. Raczkiewicza na potrzeby „Poczty Se-
niora”. Nasze podzi´kowania kierujemy do Pa-
na Zdzis∏awa Zakliki, który nie szcz´dzàc w∏a-
snego czasu, zamontowa∏ wi´kszoÊç skrzynek
i organizerów, a tak˝e do pana Marka Wroƒ-
skiego, który w∏àczy∏ si´ do akcji monta˝u
skrzynek. Wszyscy dzia∏amy spo∏ecznie i stara-
my si´ poznaç Paƒstwa potrzeby, by seniorom
w Weso∏ej ˝y∏o si´ lepiej. Dlatego tak wa˝ne
jest zwracanie naszej uwagi na ró˝ne problemy.
Cz´Êç z nich z pewnoÊcià da si´ rozwiàzaç. Cze-
kamy na listy do Poczty Seniora.

Bo˝ena BORYS 
przewodniczàca 

Dzielnicowej Rady Seniorów

Teleopieka – nowoczesne formy opieki dla seniorów

www.www.B-DENTALB-DENTAL.com.pl.com.pl
Specjalistyczny 
Gabinet Stomatologiczny

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757

dr n. med. Iwona Bzd´ga – lekarz stomatologii ogólnej

dr n. med. Wojciech Bzd´ga
– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Zapraszamy na konsultacje ortodontyczneZapraszamy na konsultacje ortodontyczne
w dniu w dniu 12.01.201812.01.2018 i  i 23.02.201823.02.2018

REKL AMA
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W pierwszej po∏owie
stycznia dzia∏o si´ u nas na-
prawd´ wiele, by∏a muzyka,
taniec i teatr. Miesiàc ten
zakoƒczymy pokazem slaj-
dów Katarzyny Seku∏y

i ¸ukasza Sacharczuka, którzy zabiorà nas
w podró˝ do Australii. Podró˝nicy
opowiedzà m.in. o tym, dlacze-
go zdecydowali si´ sp´dziç
3 miesiàce w krainie koali
i kangurów, jak przemierzyli
14 tysi´cy kilometrów sa-
mochodem oraz jak nurko-
wali na Wielkiej Rafie Koralo-
wej. Na pokaz slajdów zapra-
szamy 28 stycznia o godz. 17.00.

W styczniu odb´dà si´ tak˝e „Weso-
∏e Ferie”. Zaj´cia zaplanowane sà 15, 17, 22
i 24 stycznia w godz. 10.00–12.00. W programie
warsztaty plastyczne Zima, Zima, Zima, warsz-
taty perkusyjne, warsztaty muzyczno-pla-
styczne Bum Bum Rurkowe Skakanki
oraz baÊniowe spotkanie wraz
z warsztatami plastycznymi. Szcze-
gó∏owy program na stronie interne-
towej OÊrodka Kultury. Zapraszamy
dzieci w wieku 6–12 lat. Liczba
miejsc ograniczona. Obowiàzujà
zapisy od 11 grudnia 2017 r.

W nowym roku
na „Pogodnej”

Mi∏oÊników gier planszowych zapraszamy 20
i 27 stycznia w godz. 13.00–17.00 na spotka-
nie „Weso∏ej Kostki”. Posiadamy m.in. takie ty-
tu∏y jak: Legendary Encounters: Alien, Agricola,
Kolejka, Cyklady, Spartakus, CV, Dobble, Kon-

cept, Port Royal, Motto, Fasolki. Prowadzenie:
Dominik Pietrzak.

„Ciao Ciao Bambina” to
monodram muzyczny inspi-
rowany ˝yciem Marino
Mariniego w wykonaniu

Nicoli Palladiniego. Na naj-
s∏ynniejsze w∏oskie piosenki

w autorskiej interpretacji musica-
lowego aktora z Rzymu, jak równie˝
na podró˝ przez histori´ w∏oskiej pio-
senki i utwory dobrze znane polskiemu odbiorcy
zapraszamy 27 stycznia o godz. 18.00. Podczas

wydarzenia zapewniamy bezp∏atnà
opiek´ dla dzieci w wieku 3–10 lat.

Dla najm∏odszych przygotowali-
Êmy 28 stycznia o godz. 16.00
spektakl teatralny pt. „Król Ma-
ciuÊ” w wykonaniu Teatru O-rety.
B´dzie to bajka o przyjaêni, konse-

kwencjach w∏asnych dzia∏aƒ
i o tym, dlaczego to doroÊli czasem

majà racj´. Bezp∏atne wejÊciówki do odbioru
od 22 stycznia od godz. 16.00.

W styczniu oferujemy dzieciom w wieku 6–12
lat „Pogodne Ferie”. Zaj´cia odb´dà si´ 16, 18,
23 i 25 stycznia w godz. 10.00–12.00. W progra-
mie warsztaty z tworzenia maskotek oraz kukie-
∏ek z ∏y˝ki, warsztaty plastyczne pt. „Ciep∏o i przy-
tulnie. Kolory ciep∏e i zimne”, baÊniowe warszta-
ty z j´zyka angielskiego oraz baÊniowe spotkanie

wraz z warsztatami plastycznymi. Szczegó-
∏owy program na stronie internetowej.

Liczba miejsc ograniczona. Obowià-
zujà zapisy od 11 grudnia 2017 r. 

Szczegó∏ów oraz plakatów infor-
mujàcych o wydarzeniach organizo-

wanych przez OÊrodek szukajcie na
stronie internetowej oraz na fanpa-

ge’u w portalu Facebook:

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 doko-
nane po opublikowaniu programu imprez.

Styczeƒ w OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a

Il Canto Magnificat daje nam wiele okazji, by
s∏uchaç i zachwycaç si´ pi´knymi wykonaniami
muzyki chóralnej. Nasz chór dziewcz´cy dzia∏a
w Weso∏ej ju˝ od siedemnastu lat. Za∏o˝ycielkà
i sta∏ym dyrygentem chóru jest Marta Zamojska-
-Makowska. Akompaniuje Lucyna Ap-
feltowicz. Jan Pawe∏ II na spotkaniu
z Mi´dzynarodowà Federacjà Pueri
Cantores w Rzymie w 1993 roku mówi∏
do chórzystów: „Niech wasze Êpiewa-
nie przekracza granice! Wiecie, ˝e s∏o-
wo Anio∏ oznacza pos∏any. Wy jesteÊcie
na swój sposób pos∏ani, aby szerzyç
Bo˝à radoÊç i przez wasz Êpiew ukazy-
waç, ˝e wiara jest mocniejsza ni˝ wàt-
pienie, ˝e nadzieja jest silniejsza ni˝
beznadziejnoÊç, ˝e mi∏oÊç jest mocniej-
sza ni˝ Êmierç”. Radosnych uniesieƒ du-
cha dzi´ki Il Canto Magnificat w ostat-
nim czasie by∏o niema∏o. 

W dniach 14–15 paêdziernika odby∏ si´ 6 Fe-
stiwal Chóralny „Magnificat Anima Mea Domi-
num”, którego organizatorami byli: Parafia Naj-
Êwi´tszego Serca Pana Jezusa, Urzàd Dzielnicy
Warszawa-Weso∏a, Fundacja Il Canto Magnifi-
cat. Zosta∏y zaproszone chóry: ch∏opi´co-m´ski
chór Gregorianum (dyrygent Berenika Jozajtis)
oraz chór Epifania (dyrygent Zuzanna Falkow-
ska). Pierwszego dnia po Mszy Êw. otwierajàcej
festiwal wszystkie chóry w sposób porywajàcy

wykona∏y wspólnie kompozycj´ wokalno-in-
strumentalnà m∏odego kompozytora Dominika
Lasoty „Da Pacem Domine”. Mottem festiwalu
by∏a modlitwa o pokój na ziemi. PublicznoÊç
us∏ysza∏a utwory z okresu Êredniowiecza, rene-

sansu, baroku oraz wspó∏czesne. Nast´pnego
dnia ka˝dy z chórów koncertowa∏ w innej para-
fii w Weso∏ej. Wszystkie wykonania by∏y wspa-
niale zharmonizowane, pozwala∏y podziwiaç
dobrà technik´ wokalnà i pierwszorz´dne przy-
gotowanie muzyczne.

12.11.2017 w koÊciele NajÊwi´tszego Serca
Pana Jezusa w Starej Mi∏oÊnie w zwiàzku z ob-
chodami Âwi´ta Niepodleg∏oÊci odby∏ si´ Kon-
cert PieÊni Patriotycznej chóru Il Canto Magni-

ficat. Utwory zosta∏y uporzàdkowane chrono-
logicznie wed∏ug czasu powstawania pieÊni.
Cenne by∏o wyprowadzenie rysu historycznego
ka˝dej z nich. Ze szczególnym aplauzem spo-
tka∏o si´ wykonanie Hymnu do mi∏oÊci Ojczy-

zny do s∏ów Ignacego Krasickiego,
oraz „Hymnu do Ba∏tyku” z muzykà
Feliksa Nowowiejskiego. Wszystkie
pieÊni chór wykona∏ na wysokim po-
ziomie artystycznym i zebra∏ zas∏u˝o-
ne owacje. Zwieƒczeniem koncertu
by∏o wspólne z publicznoÊcià odÊpie-
wanie pieÊni I Brygady Legionów Pol-
skich dowodzonych przez Józefa Pi∏-
sudskiego. 

W okresie Bo˝ego Narodzenia pi´k-
nà tradycjà weso∏owskà sta∏y si´ wzru-
szenia religijno-artystyczne przy sub-
telnych wykonaniach przez Il Canto
Magnificat bardziej i mniej znanych ko-

l´d i pastora∏ek. Informacje o koncertach i relacje
muzyczne dost´pne sà na Facebooku.

Dziewcz´ta szlifujà swój bogaty repertuar, by
dumnie i z satysfakcjà wystàpiç na Mi´dzynaro-
dowym Kongresie Federacji Pueri Cantores
w Barcelonie w lipcu 2018 roku, na który zosta-
∏y zaproszone po wymagajàcym procesie kwali-
fikacyjnym. 

Aneta K∏opocka

Il Canto Magnificat zaÊpiewa w Barcelonie!
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MI¢DZYNARODOWY
DZIE¡ WOLONTARIUSZA

Z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Wolontariu-
sza obchodzonego 5 grudnia nasza Biblioteka
wraz ze Szko∏à Podstawowà nr 353 przeprowa-
dzi∏a dwudniowe warsztaty „Szko∏a i Biblioteka
– razem dzia∏amy, razem pomagamy”.

Wspólne akcje skierowane sà do ró˝nych od-
biorców: zbieramy nakr´tki na rehabilitacj´ nie-
pe∏nosprawnych dzieci, ksià˝ki do szpitali dzie-
ci´cych i Domu Samotnej Matki, wspieramy bez-
domne zwierz´ta.

Pierwszego dnia dzieci pozna∏y histori´ zagubio-
nego kota Kunkusha, który dzi´ki pomocy wolon-
tariuszy w Niemczech i Norwegii odnalaz∏ rodzin´
zgubionà w czasie ucieczki z Iraku. Ta wzruszajàca
ksià˝ka Ewy Nowak „Kot, który si´ zgubi∏” opo-
wiada o ró˝nych formach wolontariatu, od poma-

gania uchodêcom po pomoc zwierz´tom. Drugiego
dnia czytaliÊmy ksià˝k´ Ewy Kozyry-Pawlak „Li-
czypieski” i zastanawialiÊmy si´, kto mo˝e zostaç
wolontariuszem i co mo˝e robiç, aby pomagaç.

Dzieci bardzo anga˝ujà si´ w wolontariat szkol-
ny i ch´tnie same przeprowadzajà akcje pomoco-
we. Bardzo dzi´kujemy!

Beata Zowczak

GRAMY LITERATUR¢:
„ÂWI¢TY MIKO¸AJ” JAROS¸AWA

MIKO¸AJEWSKIEGO
S∏ynny Miko∏aj z Miry, Êwi´ty katolicki i pra-

wos∏awny, ˝y∏ na prze∏omie III i IV wieku. By∏ je-
dynym dzieckiem zamo˝nych rodziców, ws∏awi∏
si´ cudami oraz pomocà biednym i potrzebujà-
cym. By∏ biskupem, jego osoba wykorzystywana
jest w kulturze masowej. W takim uj´ciu jest ba-
Êniowà postacià, du˝ym krasnalem z czerwonym
nosem, w czerwonej czapce i pelerynie, z d∏ugà
brodà. Ka˝dego roku widujemy go w sklepach,
na ulicach i w telewizji, ale tak naprawd´, to nie
mo˝na zobaczyç go nigdzie. 

Podczas spotkania „Gramy Literatur´”
(5.12.2017) dzieci z Przedszkola „Pod D´bami”
wys∏ucha∏y ksià˝ki o biskupie z Miry – „Âwi´ty Mi-
ko∏aj” autorstwa Jaros∏awa Miko∏ajewskiego. Pro-
wadzàca zaj´cia Marcelina Sowa zaprosi∏a przed-
szkolaki do wspólnej zabawy przy muzyce fletowej
w wykonaniu Paw∏a Iwaszkiewicza. „Chrup,
chrup, chrup... Oj jak skrzypi ten Ênieg...” – przed-
szkolaki tak jak Âwi´ty Miko∏aj skrada∏y si´, by
sprawiç radoÊç ubogiej rodzinie. Cieszy∏y si´ razem
z obdarowanymi z sakiewki pe∏nej monet.

ROZMOWY PRZY HERBATCE
Z PAW¸EM BER¢SEWICZEM

Pawe∏ Ber´sewicz, autor znakomitych ksià˝ek
dla dzieci i m∏odzie˝y, odwiedzi∏ (11.12.2017) Bi-
bliotek´ w Weso∏ej po raz trzeci. Spotka∏ si´ z kla-
sami IV–VI z trzech szkó∏ podstawowych naszej
dzielnicy. Autor w nietypowy sposób opowiada

o swojej twórczoÊci. SpoÊród m∏odej publicznoÊci
wybiera i zaprasza osoby na rozmowy o literatu-
rze przy „herbatce”. W ten sposób poznaliÊmy
najnowsze tytu∏y ksià˝ek naszego goÊcia. „Krymi-
na∏, romans, moda, futbol czy pieniàdze?” – pada
pytanie, na które w zale˝noÊci od p∏ci lub te˝ na
przekór rzucane sà ró˝ne odpowiedzi. 

Spotkania z Paw∏em Ber´sewiczem, tak jak je-
go ksià˝ki, sà niezawodne, by zaciekawiç litera-
turà i rozczytaç m∏odego cz∏owieka. W trakcie
spotkania autor przytacza∏ fragmenty swoich
utworów, opowiada∏ o bohaterach, nie zdradza-
jàc fina∏u opowiadanych przygód. Na zakoƒcze-
nie spotkania pisarz ch´tnie odpowiada∏ na py-
tania uczniów, rozda∏ wiele autografów i de-
dykacji do swoich ksià˝ek. Dla wszystkich
uczestników by∏o to spotkanie pe∏ne wra˝eƒ.

W styczniu w Bibliotece ☺

FERIE ZIMOWE
Zach´camy do udzia∏u w warsztatach przewi-

dzianych dla dzieci w wieku 6–12 lat w naszej bi-
bliotece. Zapisy przyjmujemy pod numerem 22
773 40 08. Poni˝ej szczegó∏owy program zaj´ç:

17.01.2018 godz. 10.00–11.30
Kartki na Dzieƒ Babci i Dziadka. Podczas zaj´ç

dzieci wykonajà przestrzenne kartki.

18.01.2018 godz. 10.00–11.30
Torba na ksià˝ki. Podczas zaj´ç dzieci malujà

torby bawe∏niane w sam raz na „wielkie wyj-
Êcie” do biblioteki po ksià˝ki.

19.01.2018 godz. 10.00–11.30
Ilustracje do wierszy zimowych. Malujemy

farbami zimowe wiersze. W finale warsztatów
ilustracje b´dà zaprezentowane w teatrzyku ka-
mishibai.

SPOTKANIE Z ANNÑ SIWEK
Zapraszamy na spotkanie z pisarkà i podró˝-

niczkà Annà Siwek, które odb´dzie si´ we wto-
rek – 30.01.2018 w naszej bibliotece. Pani Anna
jest autorkà powieÊci obyczajowych „Znów mnie

pokochaj”, „Powiedz, ˝e mnie kochasz” i „Zako-
chani w Brukseli”. Jej pasjà sà podró˝e, stàd
w jej dorobku ksià˝ki podró˝nicze: „Moja przy-
goda z Kilimand˝aro”, „Moja przygoda z Peru”.
Najnowsza ksià˝ka „Moja przygoda z Norwegià”
b´dzie tematem styczniowego spotkania.

UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY
Od stycznia 2018 zmieniamy godziny pracy

w soboty w Filii nr 1 w Starej Mi∏oÊnie. Zapra-
szamy do tej placówki w soboty w godzinach
9.00–14.00.

Justyna Kwiatkowska

WW  BBIIBBLLIIOOTTEECCEE PPUUBBLLIICCZZNNEEJJ.. .. ..

Kiedy byliÊmy
sierotami
Kazuo Ishiguro

Noblista z 2017 ro-
ku Kazuo Ishiguro,
znakomity brytyjski
pisarz pochodzenia

japoƒskiego, napisa∏ kolejnà powieÊç
i równie˝ tym razem nie zawiód∏ czytel-
ników. Autor o niezwyk∏ej wyobraêni
i inteligencji oddaje nam do ràk histori´
detektywistycznà, thriller polityczny,
a zarazem wspomnienie z dzieciƒstwa.
Jedna z jego poprzednich powieÊci:
„Okruchy dnia” zosta∏a zekranizowa-
na, a g∏ównà rol´ w filmie powierzono
Anthony’emu Hopkinsowi.

Tym z Paƒstwa, którzy nie zetkn´li
si´ jeszcze z prozà Ishiguro, goràco
polecam t´, jak i inne jego pozycje.

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Ishiguro K. – Kiedy byliÊmy

sierotami
2. Chamberlain D. – Jak gdybyÊ taƒczy∏a
3. Steinbeck J. – Zagubiony autobus
4. Duval Ch. – Czas ukradziony
5. Dunne C. – Te wszystkie nast´pne

lata

Literatura pi´kna dla dzieci
i m∏odzie˝y:
1. Bergstrom G. – Albert i tajemniczy

Molgan
2. Stelmaszyk A. – Bruno t´skni za

domem
3. Baas T. – Lot Osvalda
4. Tyszka A. – Z lajkomierza

Fryderyki

Literatura popularnonaukowa:
1. Fedorowicz A. – Wybranki fortuny:

niezwyk∏e Polki, które podbi∏y Êwiat
2. Pado∏ E. – D˝entelmeni PRL-u

Iza Zych

Kàcik bibliofila
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W niedziel´ 10 grudnia 2017 r. na lodowisku
przy ul. Armii Krajowej 72 w Weso∏ej odby∏a si´
coroczna impreza „Miko∏ajki na lodzie”. 

Jednà z licznych atrakcji by∏ udzia∏ bajkowych
postaci, m.in. Miko∏aja i Ânie˝ynki. Zach´ca∏y one
uczestników do wspólnej zabawy oraz czynnego
udzia∏u w przygotowanych zabawach i konkursach.

„Miko∏ajki na lodzie” to inauguracja sezonu
2017/2018. Imprez´ otworzy∏ Marian Mahor, Za-
st´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.

Zabaw´ rozpocz´liÊmy widowiskiem, które
zachwyci∏o ka˝dego widza. Pokaz jazdy figuro-
wej zapewni∏ niezapomniane dla wszystkich
wra˝enia. Przed publicznoÊcià wystàpi∏a wyso-
kiej klasy zawodniczka Lucyna Ochman. 

G∏ównà cz´Êcià imprezy by∏a OLIMPIADA LO-
DOWA, która sk∏ada∏a si´ z nast´pujàcych kon-
kurencji: lodowe zaprz´gi, budowanie choinki,
ubieranie ba∏wana, toczenie kul Ênie˝nych, wy-

Êcigi zimowych ∏aƒ-
cuchów, hokejowy
bieg zadaniowy, wy-

Êcig sumo, slalom ze Ênie˝kà, zbieranie bombek
oraz wyÊcig z prezentem. Zwyci´zcy otrzymali
dyplomy i medale okolicznoÊciowe.

Z myÊlà o tych uczestnikach, którzy nie potrafià
jeêdziç na ∏y˝wach, oraz rodzicach zaproponowali-
Êmy turniej gry w curling, w którym na wydzielo-
nym kawa∏ku lodowiska mo˝na by∏o uczestniczyç
w prawdziwych rozgrywkach. W turnieju udzia∏
bra∏y osoby w zwyk∏ym obuwiu, jak i na ∏y˝wach. 

By∏y równie˝ dodatkowe atrakcje takie jak:
✓ Strefa animacji plastycznych – specjalnie za-

aran˝owana strefa, w której wszyscy ch´tni

mogli pokolorowaç plansz´ „Moja choinka”.
✓ Âmieszne fotosesje – specjalne du˝e formaty,

dzi´ki którym uczestnicy mogli wcieliç si´ w role
wymarzonej postaci z bajki lub superbohatera.

✓ Animator w pneumatycznym stroju postaci
bajkowej, który porusza∏ si´ poza p∏ytà lodo-
wiska. Giga-postaç pozowa∏a do zdj´ç i umila-
∏a czas dzieciom, które nie je˝d˝à na ∏y˝wach.
Piszàc krótko, weso∏owskie „Miko∏ajki na lo-

dzie” by∏y wspania∏à okazjà do rozpocz´cia przy-
gody z jazdà na lodzie lub podszlifowania swych
umiej´tnoÊci – a wszystko to za darmo!

Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Miko∏ajki na lodzie 2017

Dzia∏kowcy, mieszkaƒcy osiedla i dzielnicy We-
so∏a wspólnie powitali Nowy Rok 2018. Zabawa
rozpocz´∏a si´ o godzinie 21.00 i trwa∏a do bia∏e-
go rana. Dzi´ki wspó∏pracy z Urz´dem Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy w ramach inicjatywy lo-
kalnej goÊcie mogli skosztowaç grochówki
z wk∏adkà, kaszanki z okrasà. Ka˝dy z goÊci otrzy-
ma∏ ciastko z przepowiednià na Nowy Rok.
W rytm muzyki disco wszyscy bawili si´ wyÊmie-
nicie. By∏a wspania∏a atmosfera, goÊcie jak za-
wsze nie zawiedli organizatorów. Dzi´ki takim

inicjatywom integracja spo∏eczna sprawdza si´
w 100 procentach. Wszystkim goÊciom pi´knie
dzi´kujemy, ˝e byliÊcie z nami, i zapraszamy na
kolejne spotkania. Ogromne podzi´kowania dla
super ekipy, która przygotowa∏a zabaw´. W No-
wym Roku ˝yczymy szcz´Êcia i zdrowia.

Zarzàd ROD „Zach´ta” w Weso∏ej

Depesza z ROD „Zach´ta”

Sylwester w plenerze 
w pe∏ni udany!

REKL AMA
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PROTEZA CAŁKOWITA   – 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł

● DU˚E DOÂWIADCZENIE   ● CI¢˚KIE PRZYPADKI

PRACOWNIA PROTETYCZNA
Majdan, gm. Wiàzowna    tel. 507 221 820

ul. Jana Paw∏a II 25, tel. 22 773 83 49
05-077 Warszawa-Weso∏a fax 22 773 83 69 www.geostar.waw.pl

US¸UGI GEODEZYJNE
• tyczenia
• pomiary inwentaryzacyjne
• mapy do celów projektowych
• uzgodnienia dokumentacji w ZUD
• podzia∏y nieruchomoÊci
• inne

Sala Koncertowa
i Sala Kameralna
Filharmonii Narodowej, 
ul. Jasna 5 w Warszawie

Od 30 stycznia 2018 r.
do 10 lutego 2018 r.

Celem Konkursu jest m.in. umo˝liwienie
m∏odym polskim wiolonczelistom zaprezen-
towania si´ przed wybitnymi polskimi i za-
granicznymi wiolonczelistami i pedagogami
oraz porównanie sztuki wykonawczej m∏o-
dych polskich artystów z kolegami – muzy-
kami z ca∏ego Êwiata. Jest to jedyny w Pol-
sce i Europie konkurs wiolonczelowy,
w którym wiek uczestników ograniczony
jest do 24 lat, czyli adresowany do ca∏kiem
m∏odych studentów na poczàtku ich arty-
stycznych karier.

Wszystkie koncerty b´dà odbywa∏y si´ w Sali
Koncertowej i Sali Kameralnej Filharmonii
Narodowej, przy ul. Jasnej 5 w Warszawie.

Terminarz konkursu przedstawia si´ nast´-
pujàco:
■ Koncert Inauguracyjny, 29 stycznia

2018 r., godz. 19.00, Sala Koncertowa
■ Etap I, wst´p wolny, 30 stycznia – 3 lutego

2018 r., Sala Kameralna
■ Etap II, wst´p wolny, 4–6 lutego 2018 r.,

Sala Kameralna
■ Etap III, 8–9 lutego 2018 r., godz. 18.00,

Sala Koncertowa
■ Koncert Laureatów, 10 lutego 2018 r.,

godz. 18.00, Sala Koncertowa

Maria Surawska

WARTO ZOBACZYå:

Salon 26.11.2017 
W listopadowy wieczór w Salonie w We-

so∏ej goÊci∏ Tadeusz KoÊciuszko. O wielu ar-
tystycznych talentach bohatera narodowe-
go opowiada∏ rewelacyjny gaw´dziarz, hi-
storyk, w wojskowym mundurze – g∏owa
o niezwyk∏ej wiedzy – Maciej Jasiƒski.

Atrakcjà spotkania by∏ zakochany 45-let-
ni Tadeusz piszàcy list do swojej 18-letniej
wybranki Tekli ˚urowskiej, w cywilnym
stroju z epoki. Ducha tamtych czasów mo-
gliÊmy odczuç tak˝e dzi´ki Tekli ˚urowskiej
w stroju damy – w tej roli wystàpi∏a Kasia
Jasiƒska z domu KoÊciuszko.

List z dobranymi rekwizytami pisany
przez Piotra Chendoszk´ pomys∏u Renaty
Kozerskiej by∏ rewelacyjnie wykonany.

Salon 10.12.2017
By∏o, by∏o – grudniowe salonowe spotka-

nie z poezjà Eli Czajki o ptakach. Profesjona-
lizm w wytworzeniu atmosfery czu∏o si´ od
pierwszej do ostatniej chwili. Miko∏ajkowe
dekoracje dla publicznoÊci tworzy∏y wst´p
do tematycznych wierszy. W zaplanowanych
antraktach poetka niezwykle pomys∏owo za-
poznawa∏a nas z odg∏osami ptaków. Ta wy-
jàtkowa prezentacja utworów pozostanie na
d∏ugo w pami´ci. W cz´Êci artystycznej mo-
gliÊmy poznaç niezrównane umiej´tnoÊci
wokalne Tomka Krzymiƒskiego, ale ˝e jest
rewelacyjny, to wszyscy wiedzà.

Nast´pne spotkanie 14 stycznia o 17.00.
Przychodêcie ze znajomymi, którzy znajà ju˝
Salon w Weso∏ej. Pora Karnawa∏u – prze-

brania, zdj´cia i goÊcinny wyst´p Iwonny
Buczkowskiej.

Mirek Perzyƒski w gaw´dzie: Karnawa∏!
Ciekawostki historyczne, przebrania i zabawy.

Iwonna Buczkowska – rewelacyjna autorka
tekstów i muzyki w monologach z piosenkami
i swojà pierwszà p∏ytà Anio∏ nie kobieta.

Podczas spotkania b´dzie mo˝na zakupiç t´
p∏yt´ w promocyjnej cenie z gratisowym pod-
pisem wykonawczyni. A w finale zapraszam
ch´tnych do na∏o˝enia karnawa∏owej maski
lub kreacji kostiumowej, by na salonowej
Êciance upami´tniç te wspania∏e wra˝enia.

Serdecznie zapraszam!

Lutowy termin i temat spotkania jeszcze
nie powsta∏, ale jeÊli jesteÊcie zaintereso-
wani wzi´ciem w nim udzia∏u, zach´cam do
kontaktu: tel. 609 601 254.

Renata Kozerska

Salon w Weso∏ej zaprasza!

AUTO NA GAZ
R A D A N

• Mechanika pojazdowa
• Monta˝ i serwis samochodowych instalacji gazowych
• Atrakcyjne ceny
• Wieloletnie doÊwiadczenie
• Klimatyzacja
• Wulkanizacja
• Diagnostyka komputerowa
• Prostowanie felg
ul. W. Raczkiewicza 62 (wjazd od S. ˚eromskiego) tel. 022 499 80 59
05-075 Warszawa-Weso∏a tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72

REKL AMA

XI Mi´dzynarodowy 
Konkurs Wiolonczelowy 
im. Witolda Lutos∏awskiego
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Rok 2017 dla Fundacji Cyber-
Etyka by∏ wyjàtkowo pracowity.
Uda∏o nam si´ nakr´ciç krótko-
metra˝owy film pt. „CyberKap-
turek” (www.cyberkapturek.pl),
który to coraz wi´cej szkó∏ wy-
korzystuje przy realizowaniu
podstawy programowej z cyber-
bezpieczeƒstwa, a w ostatnich
dniach starego roku wspólnie ze
Szko∏à Podstawowà 172 w We-
so∏ej zrealizowaliÊmy projekt
z bud˝etu partycypacyjnego
„BeK@”. Jest to Bezpieczny Kàcik Ucznia, któ-
ry w swym za∏o˝eniu ma na celu szerzenie
ÊwiadomoÊci z zakresu bezpieczeƒstwa w cy-
berprzestrzeni wÊród dzieci i m∏odzie˝y, ale
równie˝ i wÊród ich opiekunów. To wydzielona
specjalna przestrzeƒ, odpowiednio zaaran˝o-
wana i dostosowana do wykorzystania przez
uczniów podczas przerw i po lekcjach. To miej-
sce, które w swym za∏o˝eniu, dzi´ki interesujà-
cej i nowoczesnej aran˝acji oraz formie przeka-
zu informacji edukacyjnych, zach´ca uczniów

do socjalizowania si´, wymiany doÊwiadczeƒ
czy dyskusji o wirtualnej rzeczywistoÊci w tzw.
realu. Z odpowiednio zaprojektowanych i wy-
konanych materia∏ów edukacyjnych dzieci
i m∏odzie˝ dowiadujà si´ m.in.: czym jest cyber-
etyka, w jaki sposób bezpiecznie korzystaç
z nowych technologii, jak si´ zachowaç i gdzie
uzyskaç pomoc w sytuacji zagro˝enia wynika-
jàcego z obcowania z cyfrowà rzeczywistoÊcià.
Forma i treÊç materia∏ów edukacyjnych udo-
st´pnionych w powy˝szej strefie wspiera roz-

wój intelektualny dzieci i m∏odzie˝y, m.in. po-
przez rozbudzanie w nich zainteresowaƒ tech-
nicznych, by jak najlepiej rozumia∏y otaczajàcy
je cyfrowy Êwiat. Wisienkà na torcie ca∏ego
projektu jest krzywe zwierciad∏o naszego po-
mys∏u, tzw. „Lustro Hejtu”, w którym mo˝na
si´ przejrzeç i samemu oceniç czy warto „hej-
towaç” w sieci? ☺

Wszystkich zainteresowanych realizacjà zaprasza-
my na naszà stron´ www.facebook.com/cyberetyka,
gdzie mo˝na obejrzeç, jak zmienia∏a si´ prze-
strzeƒ w szkole, lub do bezpoÊredniego kontaktu
z Fundacjà CyberEtyka www.cyberetyka.pl.

èród∏o zdj´cia: https://www.facebook.com/
Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-172-im-Polskiej-
-Organizacji-Wojskowej-375871565818725/.

Adrian Pupek, Aleksander Zawada

Fundacja CyberEtyka
www.facebook.com/cyberetyka/ 

www.cyberetyka.pl

Bezpieczny Kàcik Ucznia „BeK@” zrealizowany!

Zima to czas mroêny, czasem ponury, lecz nie
w Niepublicznym Przedszkolu RobuÊ, tu zawsze
sp´dzamy czas w ciekawy sposób. 

Robusiaki mia∏y zaszczyt goÊciç na cyklicznych
zaj´ciach przyrodniczych Pana Romana oraz 4-dnio-
we jagniàtko, którego mama owca nie zauwa˝y∏a,
˝e je urodzi∏a :-). Pan Roman porwa∏ nas w opo-
wieÊci o niespodziewanych narodzinach, wypad-
kach i przypadkach, o psach zagubionych, o je˝ach
znalezionych i jagni´tach niekarmionych...

Dzieci dowiedzia∏y si´ wielu ciekawostek,
m.in. jak mo˝na pomagaç zwierz´tom w czasie
srogiej zimy, kiedy mo˝na zaczàç dokarmiaç pta-
ki. Wszystkim bardzo podoba∏y si´ te zaj´cia. Fo-
torelacj´ znajdziecie na stronie www.robus.pl.

W naszym przedszkolu or-
ganizujemy ró˝ne atrakcje dla
dzieci. Celem pracy nauczycie-
li jest wszechstronna wiedza
dziecka i pe∏ny rozwój jego
osobowoÊci, a wi´c rozwój
emocjonalny, intelektualny, fi-
zyczny, a przede wszystkim
spo∏eczny. Chcemy wychowaç
dzieci otwarte, Êmia∏e, dobrze
radzàce sobie w szkole, majà-
ce dobry kontakt z rówieÊni-
kami i otoczeniem. Wspoma-
gajà nas w tym çwiczenia me-
todà Weroniki Sherborne,

zaj´cia Play Therapy z psycho-
logiem i logopedà, korektywa,
zaj´cia umuzykalniajàce, kuch-

cikowo, eksperymenty, bajkotera-
pia, Trening Umiej´tnoÊci Spo-
∏ecznych, zaj´cia dla dzieci z l´-
kiem spo∏ecznym czy
dogoterapia. I to dzia∏a! Nasi wy-
chowankowie to dobrze przygo-
towane do szko∏y, szcz´Êliwe
i bardzo kreatywne dzieci. 

A dzi´ki bliskoÊci lasu nasze
przedszkolaki majà cisz´, oddy-
chajà Êwie˝ym powietrzem i kon-
takt z naturà majà przez ca∏y rok.

Ewelina Szulawska
Beata Chalecka 

Robusiowe noworoczne niespodzianki

9 grudnia zakoƒczyliÊmy w Szkole Podstawo-
wej nr 353 realizacj´ projektu Szlachetna Paczka.
Kolejny ju˝ raz osiàgn´liÊmy wspólny sukces
– pomogliÊmy 22 rodzinom, przygotowujàc dla
nich 400 paczek. W tym roku naszà pomoc dekla-
rowaliÊmy m.in. ludziom starszym i samotnym
– pani Teresie, która potrzebowa∏a ciÊnieniomie-
rza dla osób niedowidzàcych, panu Waldemaro-
wi, który nigdy nie mia∏ odkurzacza, oraz pani
Alicji, która ma 82 lata i marzy o telewizorze. 

Potrzeby rodzin zosta∏y zaspokojone prawie
w 100%. Oprócz ˝ywnoÊci, Êrodków chemicz-
nych i odzie˝y w paczkach znalaz∏y si´: pralka,
odkurzacze, ˝elazka, czajnik, tona w´gla, ∏ó˝ko,
rowery, dywan, gitara, deskorolka, biurko i krze-
s∏o, komoda, wózki dla lalek oraz mnóstwo rze-
czy, których nie sposób wymieniç. 

Jak zawsze nieocenieni byli nasi rodzice, wy-
chowawcy oraz pracownicy szko∏y, którzy ca∏ym
sercem zaanga˝owali si´ w akcj´ Szlachetna
Paczka. Bardzo im za to szczere oddanie DZI¢KU-
J¢! Bez Paƒstwa nic byÊmy nie zdzia∏ali!

S∏owa podzi´kowania kieruj´ równie˝ do pa-
na Andrzeja Ga∏acha i pana Paw∏a Brzeziƒskiego
oraz jego pracowitej „ekipy” za pomoc w trans-
porcie ogromu pakunków ☺, a do pana Stanis∏a-
wa za pomoc w za∏adunku.

Za wsparcie akcji dzi´kuj´ tak˝e paƒstwu
Walickim – w∏aÊcicielom sklepu „Groszek”, pani
Halinie Musze i firmie „Gabmax”, w∏aÊcicielkom
sklepu „Princeska” – paniom Jolancie i Annie
oraz panu Mariuszowi Pop∏awskiemu.

Mam nadziej´, ˝e dzi´ki akcji Szlachetna Pacz-
ka wchodzimy w Nowy 2018 Rok ubogaceni
i wra˝liwsi. Do zobaczenia i wspólnego paczko-
wania za rok!

Majka Delura
szkolny koordynator projektu

Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka pe∏na radoÊci obdarowanych!
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Wigilijna noc – noc, w której Bóg sta∏ si´ cz∏o-
wiekiem – jest wszystkim dobrze znana. Jednak
tegoroczne przedstawienie jase∏kowe w Szkole
Podstawowej nr 171 im. Stanis∏awa Staszica
przygotowane przez uczniów klas 5a i 5b wraz
z wychowawcami, Panià El˝bietà Petrów i Panià
Joannà Sokulskà, ukazywa∏o te wydarzenia,
sprzed ponad 2000 lat, w sposób wyjàtkowy.

Wàtek biblijny zosta∏ po∏àczony z teraêniejszo-
Êcià. Scena, w której wspó∏czesna rodzina, przygo-
towujàca si´ do kolacji wigilijnej, nie udziela po-
mocy potrzebujàcym, zrobi∏a na widzach ogromne
wra˝enie. Bo chocia˝ dziwimy si´, ˝e nikt w Betle-

jem nie przyjà∏ Âwi´tej Rodziny do siebie, to nie
zauwa˝amy, jak bardzo staliÊmy si´ nieczuli na
krzywd´ i potrzeby drugiego cz∏owieka. Dodatko-
wo magicznà atmosfer´ tworzy∏a scenografia, gro-
ta betlejemska, ̋ ywe choinki, Êwiat∏o lampek, oraz
kol´dy w wykonaniu aktorów. Wszyscy byli rów-
nie˝ oczarowani g∏osem Zuzanny Dudek, odtwór-
czyni roli Maryi, która wykona∏a kilka utworów so-
lo. Widzowie wychodzili urzeczeni i pe∏ni refleksji.

Dzi´kujemy Pani El˝biecie Rokickiej, Dyrektor
Domu Pomocy Spo∏ecznej im. Stanis∏awa Bro-
niewskiego „Orszy”, za umo˝liwienie wykonania
przedstawienia dla podopiecznych seniorów
w dniu 19 grudnia 2017 r.

El˝bieta Petrów
Joanna Sokulska

„Betlejem – to My sami”

REKL AMA

Naszà szkolnà tradycjà jest coroczne przygoto-
wanie jase∏ek. W prace zaanga˝owana by∏a ca∏a
szko∏a, a ich efekty zaprezentowane zosta∏y za-
proszonym goÊciom 20 grudnia 2017 r. Wyko-
nawcy zapewnili niezapomniane wra˝enia, upa-
mi´tniajàc narodziny Jezusa. Jak zwykle przed-
stawienie nios∏o ze sobà dodatkowe przes∏anie,
jakim jest refleksja i zaduma nad ludzkim ˝yciem,
sensem istnienia i uniwersalnymi wartoÊciami.
Przepi´kne pastora∏ki w wykonaniu uczniów ca∏ej
szko∏y podoba∏y si´ wszystkim zgromadzonym. 

Dyrektor szko∏y Pan Pawe∏ Krajewski z∏o˝y∏
Êwiàteczne ˝yczenia. By∏ równie˝ czas na podzie-

lenie si´ darami z Domem Samotnej Matki, wy-
branie Êwiàtecznych dekoracji na kiermaszu bo-
˝onarodzeniowym oraz serdeczne rozmowy
i sk∏adanie ˝yczeƒ. W tym dniu rozstrzygni´ty zo-
sta∏ równie˝ konkurs na ozdob´ bo˝onarodze-
niowà, który po raz pierwszy skierowany zosta∏
do rodziców naszych uczniów.

Wszystkim serdecznie dzi´kujemy za obec-
noÊç. Cieszymy si´, ˝e mo˝emy w ten sposób in-
tegrowaç naszà szkolnà spo∏ecznoÊç, tworzàc
wspólnà obrz´dowoÊç i tradycje szko∏y.

Marzena Delak

Jase∏ka w SP 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi
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Oto kilka punktów, które wydajà si´ bardzo
wa˝ne. 

1. Nie w∏àczajcie automatycznego pilota. 
Wszelkie d∏ugoterminowe relacje majà

swoje wzloty i upadki. Nale˝y wi´c w ka˝dej
fazie aktywnie pracowaç nad relacjà i rozwià-
zywaç problemy, od razu wtedy gdy si´ poja-
wiajà, zamiast ignorowaç je i mieç nadziej´,
˝e same zniknà. 

Szczera komunikacja ma tu kluczowe zna-
czenie! 

Kiedy nie macie ˝adnych problemów
i wszystko idzie Êwietnie, warto równie˝ wtedy
codziennie pracowaç nad tworzeniem dobrej
atmosfery, pami´tajàc o ˝yczliwoÊci, uÊmie-
chu, mi∏ych gestach. 

2. Budujcie i wzmacniajcie wzajemne
zaufanie.
W ka˝dej relacji zawodowej i rodzinnej ist-

nieje jakaÊ wzajemna zale˝noÊç. AbyÊcie wi´c
ty i druga strona mogli poczuç si´ komforto-
wo, powinniÊcie byç dla siebie niezawodnymi
i godnymi zaufania osobami. Bycie godnym
zaufania i niezawodnym to najlepszy sposób,
by pokazaç, ˝e relacje z otoczeniem to coÊ, co
traktujesz powa˝nie. Dlatego post´puj zgod-
nie z zasadami, które ustalacie. 
- Dotrzymuj obietnic, aby twoje s∏owo mia∏o

prawdziwà wartoÊç. Kiedy powiesz, ˝e coÊ
zrobisz, zrób to. 

- Nie ok∏amuj nikogo ani nie zniekszta∏caj
prawdy. 

3. Znajdujcie to, co was ∏àczy, a nie dzieli.
Ró˝nice zdaƒ, rozbie˝noÊci w poglàdach

zdarzajà si´ w nawet najlepszych uk∏adach za-
wodowych, towarzyskich i rodzinnych, wi´c
wa˝ne jest, aby dojÊç do kompromisu w dojrza-
∏ym sporze. Dlatego te˝ nie patrz na sytuacj´
z perspektywy „zwyci´zcy” lub „przegranego”,

a zamiast tego staraj si´ spotkaç z rozmówcà
gdzieÊ poÊrodku w kwestiach, które omawia-
cie. Oto kilka przydatnych wskazówek:
- Zawsze s∏uchaj uwa˝nie tego, co mówi dru-

ga strona, zanim odpowiesz.
- Unikaj osàdzania i zawsze staraj si´ zoba-

czyç rzeczy równie˝ z cudzej perspektywy.
- Zachowuj otwartoÊç wobec czyjejÊ postawy,

co, mimo w∏asnego odmiennego zdania, po-
zwala odnieÊç si´ do niej ze zrozumieniem.

4. Okazujcie sobie cierpliwoÊç i bàdêcie
sk∏onni przebaczaç. 
Wa˝ne jest, aby mówiç ludziom „przepra-

szam” lub „odpuszczam” i to powinno na-
prawd´ coÊ znaczyç. SzczeroÊç, szczególnie
w odniesieniu do przeprosin, jest bardzo wa˝-
na we wszystkich mi´dzyludzkich relacjach. 

Aby u∏atwiç sobie porozumienie w trud-
nych momentach, kiedy emocje wydajà si´ gó-
rowaç nad rozsàdkiem, rozmawiaj otwarcie,
u˝ywajàc zwrotów „Staram si´ byç cierpliwy,
ale czuj´ si´ sfrustrowany, poniewa˝...”

Prawdziwe przebaczenie pomo˝e utrzymaç
przyjaêƒ, wi´ê, a nawet zwyk∏à sympati´ wo-
bec kogoÊ, jeÊli pojawià si´ jakieÊ p´kni´cia. 

5. Dbajcie o swojà osobistà przestrzeƒ
w rodzinie, wÊród przyjació∏, w pracy. 
To naturalne, ˝e w niektórych sytuacjach

trudno jest o to zadbaç, ale zapukanie do czy-
jegoÊ pokoju, zapytanie, czy nie przeszkadza-
my w danej chwili, zwracajàc si´ z jakàÊ spra-
wà, zwi´ksza odczuwalnie komfort wspólnego
przebywania w ka˝dej przestrzeni i relacji. 

6. Znajdujcie wspólny mianownik. 
Nawet jeÊli koncentrujemy si´ na w∏asnych

sprawach, warto zadbaç o to, aby co jakiÊ czas
pojawi∏ si´ jakiÊ wspólny wàtek. W rodzinie,
wÊród przyjació∏ warto na przyk∏ad przeczytaç
t´ samà ksià˝k´ lub chocia˝by obejrzeç jakiÊ

film po to, by podyskutowaç ze sobà na ten te-
mat. W pracy rozmowa o czymÊ, co jest wa˝ne
dla drugiej strony i dla nas, np. ulubione zwie-
rz´, jakaÊ pasja, u∏atwia budowanie porozu-
mienia. W ka˝dej relacji, nawet s∏u˝bowej,
wa˝ne sà ma∏e gesty tworzàce rodzaj bliskoÊci.

7. Dawajcie sobie wsparcie i zach´t´. 
Sekretem udanych relacji z ludêmi jest ce-

lebrowanie sukcesów i udzielanie sobie
wsparcia oraz zach´ty do realizacji celów. 

Na przyk∏ad: pomó˝ przyjacielowi przygo-
towaç si´ do rozmowy kwalifikacyjnej, dodaj
mu otuchy, zapewnij o tym, ˝e wierzysz w nie-
go. Kiedy twój kolega z pracy osiàgnie jakiÊ
sukces, pogratuluj mu, a jeÊli coÊ mu si´ nie
uda, zapewnij, ˝e na pewno b´dzie lepiej na-
st´pnym razem.

8. Szanujcie si´ wzajemnie. 
Nikt nie jest doskona∏y i ka˝dy pope∏nia b∏´-

dy. Szanowanie drugiego cz∏owieka to dawanie
mu prawa do tego. Nigdy nie podnoÊcie na sie-
bie g∏osu ani nie zniewa˝ajcie siebie s∏owami.
Nie próbujcie sobà nawzajem manipulowaç ani
u˝ywaç czyichÊ s∏aboÊci przeciwko niemu. Za-
wsze pami´tajcie, co cenicie w sobie nawzajem.

9. Bàdêcie dla siebie czytelni.
Okazywanie emocji buduje emocjonalne

bezpieczeƒstwo w relacjach. Wa˝ne jest wi´c,
aby twój kolega, przyjaciel, domownik wie-
dzia∏, co czujesz w danym momencie. Nawet
jeÊli twoje uczucia sà wzburzone, lepiej to za-
komunikowaç, mówiàc „przepraszam, jestem
zdenerwowany” zamiast robiç miny lub uda-
waç, ˝e nic si´ nie dzieje.

10. Piel´gnujcie poczucie humoru. 
Poczucie humoru pozwala uniknàç niepo-

trzebnych napi´ç, jeÊli sà jedynie wynikiem
przypadkowych okolicznoÊci. Pogodni ludzie
czujà si´ z zasady lepiej i generujà woko∏o sie-
bie dobre emocje. 

11. Doskonalcie si´. 
Bycie w sta∏ym kontakcie z drugim cz∏owie-

kiem oznacza równie˝ nieprzerwany proces
rozwoju. W ka˝dym uk∏adzie macie szans´
z roku na rok zacieÊniaç i pog∏´biaç relacj´.
Sta˝ znajomoÊci bli˝szej lub dalszej bywa jej
wielkim kapita∏em – coraz lepiej siebie zna-
cie, wi´c wasza odwaga w podejmowaniu
wspólnych wyzwaƒ roÊnie!

˚ycz´ wam wspania∏ych relacji.

Joanna Godecka

Okiem coacha

11 sposobów na zbudo-
wanie dobrej atmosfery
(w domu, pracy)

Stosunki mi´dzyludzkie bywajà czasem obszarem wyzwaƒ. I w rodzinie,
i w pracy z niektórymi osobami uk∏ada nam si´ dobrze, z innymi zaÊ ∏atwiej
o nieporozumienia, a nawet konflikty. Jak wi´c budowaç dobrà atmosfer´? 

PROTEZY • NAPRAWA

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ

tel.: 22 773 29 67•22 760 86 74•605 40 38 42Stara Mi∏osna
tel. kom. 502 866 525
www.pensjonatseniora.com.pl

PENSJONAT
SENIORA

✓ ca∏odobowa opieka
piel´gniarska

✓ pobyt opiekuƒczo-leczniczy
✓ opieka po udarze mózgu

i rehabilitacja
✓ pobyt krótko- i d∏ugoterminowy

oraz dzienny

REKL AMA
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Grudzieƒ, jak ka˝dy miesiàc, w Przedszkolu
Limonka obfitowa∏ w wiele wydarzeƒ:

Dzieƒ Âwi´tego Miko∏aja

W pi´kny, grudniowy poranek przed
Przedszkolem Limonka wyros∏a osada
Âwi´tego Miko∏aja. W wiosce otoczonej
drewnianym p∏otkiem i drzewkami Êwier-
kowymi pojawi∏y si´ czerwone, dostojne

sanie i dwa renifery; prawdziwe, ˝ywe re-
nifery, które skuba∏y siano i swoim poro-
˝em „boksowa∏y si´” z drzewkami Êwier-
kowymi.

Padajàcy Ênieg przeniós∏ wszystkich do
bajkowej, zimowej krainy... Dope∏nieniem
tego obrazka by∏o pojawienie si´ Âwi´tego

Miko∏aja i weso∏ych Elfów. Dzieci wycho-
dzi∏y z budynku przedszkola, aby przez
specjalnà bram´ wejÊç do osady i spotkaç
si´ z niezwyk∏à postacià, upami´tniç to
spotkanie zdj´ciem i oczywiÊcie otrzymaç
prezent.

Wszystkim odbierajàcym tego dnia dzie-
ci z przedszkola musieliÊmy uÊwiadamiaç,
˝e to nie by∏ sen ani dzieci´ca fantazja –
Przedszkole Limonka odwiedzi∏ Âwi´ty Mi-
ko∏aj ze swoimi ˝ywymi reniferami na naj-
prawdziwszych saniach!

Charytatywny Kiermasz 
Âwiàteczny – Szlachetna Paczka

Sobotnie popo∏udnie 9 grud-
nia by∏o czasem sp´dzonym
na wspólnym Êwi´towaniu,
biesiadowaniu i gromadze-
niu funduszy poprzez zakup
„wytworów” dzieci, rodzi-
ców, nauczycieli i przyjació∏
Przedszkola. Fundusze te
gromadzone by∏y dla wybra-
nej rodziny w ramach akcji
Szlachetna Paczka. Takie wy-
darzenia pokazujà, ˝e potra-
fimy stworzyç Êrodowisko lu-
dzi chcàcych pomagaç po-
trzebujàcym. Prze∏o˝y∏o si´
to na konkretnà kwot´. Otó˝ podczas na-
szego Kiermaszu zebraliÊmy: 9049 PLN!
Dzi´kujemy za wielkie serce wszystkim,
którzy w∏àczyli si´ w to wspólne dzie∏o!

Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia 
w wybranych krajach Êwiata

Nasze przedszkole wspó∏pracuje z podró˝-
nikiem Panem Robertem Maciàgiem.
W wakacje „podró˝owaliÊmy” przez ró˝ne
kontynenty. W grudniu zaÊ poprosiliÊmy
Pana Roberta, aby opowiedzia∏ naszym
dzieciom o Âwi´tach Bo˝ego Narodzenia
w ró˝nych krajach Êwiata.

Pan Robert – jak zawsze – przywióz∏ do
nas prezentacj´ multimedialnà, ale te˝ i ma-
teria∏y plastyczne, z których dzieci zrobi∏y
oryginalne, afrykaƒskie ozdoby Êwiàteczne.

DowiedzieliÊmy si´, ̋ e na Islandii Êwiàtecz-
ne prezenty grzecznym dzieciom przynosi
kot. I wcale nie sà to zabawki, tylko ubrania.

PoznaliÊmy Dziadka Mroza i Ânie˝ynk´,
którzy w Rosji obdarowujà dzieci prezenta-
mi. Meksykaƒski zwyczaj jest ÊciÊle zwiàzany
z narodzinami Jezusa. Aktorzy – wzorem
Âwi´tej Rodziny – w´drujà przez osad´ i szu-

kajà miejsca dla narodzin Dzieciàtka. W wy-
znaczonym domu, gdzie zatrzyma si´ or-
szak, wszyscy cieszà si´ i wspólnie Êwi´tujà.

Pan Robert pokaza∏ nam
równie˝ afrykaƒskie Êwi´to-
wanie Bo˝ego Narodzenia.
W Etiopii wszyscy ubierajà si´
tego dnia na bia∏o i groma-
dzà wokó∏ Êwiàtyni wykutej
w skale w kszta∏cie krzy˝a.

Limonkowe Dzieci mia∏y
okazj´ zobaczyç, jak Êwi´tuje
si´ Bo˝e Narodzenie w ró˝-
nych zakàtkach Êwiata. Nie-
zale˝nie od miejsca na Ziemi
sà to Êwi´ta obdarowywania
prezentami i radoÊci oraz
wspólnej zabawy, a najwi´k-

szy dar, jakim mo˝emy obdarowaç w ten
szczególny czas, to dar naszego serca.

„Bajko, gdzie jesteÊ”

„Bajko, gdzie jesteÊ?” to muzyczna baÊƒ
operowa, na którà zosta∏y zaproszone dzie-
ci z najstarszych grup: Poziomek, Ananasów
i Wisienek do Teatru Wielkiego Opery
Narodowej. Tytu∏owe poszukiwanie bajki

jest g∏ównym tematem spektaklu, w którym
dzieci´ca pomys∏owoÊç i bezmiar wyobraê-
ni pomaga doros∏ym w odnalezieniu rado-
Êci ˝ycia, szczypty magii i czarów w codzien-
noÊci. Postacie, takie jak rycerze, ksi´˝niczki
i smoki, znane sà szerokiej publicznoÊci
z wielu opowiadaƒ i legend. ZobaczyliÊmy
je równie˝ w spektaklu „Bajko, gdzie je-
steÊ?”, lecz w nieco innej roli. Paradoks Ryce-
rza, który by∏ nieÊmia∏y, ∏agodnego smoka,
sióstr ksi´˝niczek – Smuteczki i Brzydulki,
a tak˝e z∏odziei, którzy zwrócili znalezione
zguby i nie potrafili k∏amaç, okaza∏ si´ bar-
dzo interesujàcy dla naszych przedszkola-
ków. OpowieÊç o poszukiwaniu bajki mia∏a
te˝ drugà, nieco powa˝niejszà twarz. Poru-
szony zosta∏ tu problem akceptacji, innoÊci,
szacunku do drugiego cz∏owieka, a tak˝e
zwrócona zosta∏a uwaga na màdroÊç Dziec-
ka p∏ynàcà z serca i prostoty. Dziecko szuka
potwierdzeƒ rzeczywistoÊci w bajkowym
Êwiecie, a my razem z nim szukamy bajko-
wego Êwiata w dzisiejszym szybkim i nie-
sprzyjajàcym g∏´bszej refleksji ˝yciu.

Koƒczàc tym pi´knym, bajkowym akcen-
tem pragniemy Paƒstwu ˝yczyç bajkowego
Nowego 2018 Roku!

Zespó∏ Przedszkola Limonka

Ile si´ u nas dzia∏o!
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Kontakt:  tel. 603 060 202
ul. Wspólna 4 , 05-075 Warszawa

Wesolandia Spółka z o.o.

WYNAJMIE
na działalność cateringową 

dobrze wyposażoną, 
ergonomiczną kuchnię,

z niezależnym wejściem, znajdu- 
jącą się w obiekcie w Aquaparku.

Zainteresowanych zapraszamy do kon-
taktu, wizji lokalnej przedmiotu najmu. 

Zapewniamy dogodne warunki wynajmu
z możliwością rozszerzenia działalności.
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Grudniowe dni przynios∏y wiele radoÊci
uczniom Szko∏y Podstawowej nr 172. 

W Êwiàteczny, radosny nastrój wprowadzi∏o
nas wspólne dekorowanie szkolnej choinki. Na
poczàtku grudnia Pani Dyrektor Katarzyna Paroƒ-
-Bry∏a oraz Pani Stella Norowska-Woldaƒska,
Przewodniczàca Rady Rodziców SP 172, zaprosi-
∏y uczniów wraz z rodzinami, nauczycieli oraz
pracowników administracji i obs∏ugi do wspól-
nego dekorowania szkolnej choinki. 

8 grudnia w SP 174 odby∏o si´ wr´czenie na-
gród w dzielnicowych konkursach dla klas 1-3
SP: w Dzielnicowym Konkursie „Legenda o mojej
dzielnicy” oraz Konkursie Plastycznym „Podwod-
ny Âwiat Origami”. W konkursie literackim nasi

uczniowie zdobyli II miejsce
i wyró˝nienie, a w konkursie
plastycznym zaj´li wszystkie
czo∏owe miejsca. 

W Dzielnicowym Konkur-
sie TwórczoÊci Literackiej dla
Dzieci i M∏odzie˝y „Byç jak...”
zorganizowanym przez SP
385 uczennica klasy 4c Kry-
styna Wilczkowska zdoby∏a
wyró˝nienie za prac´ „Ânie˝-
ne przygody psa Bruno
w Weso∏ej”. W naszej szkole
naprawd´ rozwijajà si´ ta-
lenty artystyczne.

Uczniowie klas 0–3
w czasie ró˝norodnych
warsztatów artystycznych
w∏asnor´cznie przygotowali
Êwiàteczne dekoracje: Êwià-
teczne stroiki, prawdziwe
bombki i ozdoby choinkowe
z wykorzystaniem materia∏u
przyrodniczego. W przygo-
towanie i przeprowadzenie
warsztatów bardzo zaanga-
˝owali si´ Rodzice, za co
serdecznie dzi´kujà Pani Dy-
rektor Katarzyna Paroƒ-Bry-
∏a i wychowawcy.

Wielkim powodzeniem cieszy∏ si´ Rodzinny
Konkurs Plastyczny „Âwiàteczny stroik 2017”.
Dzieci przynios∏y kilkadziesiàt pi´knych Êwiàtecz-
nych stroików. 

Rodzice uczniów z grup przedszkolnych 0ab
zaprezentowali przygotowane przez siebie
przedstawienie z okazji nadchodzàcych Êwiàt
Bo˝ego Narodzenia. Jase∏ka bardzo podoba∏y si´
wszystkim uczniom klas 0–2. Pani Dyrektor Kata-
rzyna Paroƒ-Bry∏a serdecznie podzi´kowa∏a Ro-
dzicom za trud i czas poÊwi´cony na przygoto-
wanie Êwiàtecznych atrakcji, a nast´pnie z∏o˝y∏a
wszystkim ˝yczenia Êwiàteczne.

Zanim zasiedliÊmy do klasowych wigilii, cz∏on-
kowie Ko∏a Teatralnego zaprosili klasy starsze na
przedstawienie bo˝onarodzeniowe na motywach
powieÊci Charlesa Dickensa pt. „OpowieÊç Wigilij-
na”. Âwiàteczna dekoracja, oÊwietlenie i efekty
specjalne oraz utwory grane na ˝ywo przez Panià
Aleksandr´ Mas∏owskà wprowadzi∏y wszystkich
w magiczny nastój najpi´kniejszych Êwiàt w roku.

Dobrego Roku 2018

Szko∏a Podstawowa nr 172

Wspólne grudniowe Êwi´towanie w SP nr 172

REKL AMA

5 grudnia ca∏a spo∏ecznoÊç szkolna SP173 ob-
chodzi∏a swoje Êwi´to. W tym roku Êmia∏o mo-
˝emy uznaç, ˝e wizyta naszych Patronów – Gór-
ników by∏a prezentem od dwojga Êwi´tych, Bar-
bary i Miko∏aja. To szczególne wydarzenie
ubogaci∏o nas duchowo. Przyby∏ych na uroczy-
stoÊç GoÊci i Przyjació∏ naszej szko∏y powita∏a
Pani Dyrektor Lidia Chmielewska. Coroczne gru-
dniowe spotkania sà okazjà do dzielenia si´ ra-
doÊcià z naszych sukcesów i podejmowanych
wyzwaƒ. I tym razem nie zabrak∏o gratulacji,
prezentów i ˝yczeƒ. Ju˝ drugi rok wspólnie po-
szukujemy najwa˝niejszych dla nas wartoÊci, re-
alizujàc projekt „Cz∏owiek skarbnicà wartoÊci”.
Zainspirowani przez naszych nauczycieli przy-
gotowaliÊmy musical „Ma∏y Ksià˝´”. Choç cz´-
sto o tym zapominamy, ka˝dy z nas wyposa˝o-
ny jest w szczególny drogowskaz – SERCE. „Do-
brze widzi si´ tylko sercem. Najwa˝niejsze jest
niewidoczne dla oczu”. Spotkanie z Ma∏ym Ksi´-
ciem przypomnia∏o Szacownej PublicznoÊci

– doros∏ym i dzieciom – t´ niezwyk∏à
prawd´. ZrozumieliÊmy te˝, na czym
polega prawdziwa przyjaêƒ i co spra-
wia, ˝e tylko jedna ró˝a jest wyjàtko-
wa, choç 5 tysi´cy innych ró˝ jest
równie pi´knych. No có˝, o tym, ˝e
„doroÊli sà dziwni”, „niedorzeczni”,
„nadzwyczajni”, „Êmieszni” albo
„bardzo Êmieszni” i jako „ludzie po-
wa˝ni nie majà czasu na marzenia”, wiemy ju˝
od dawna. Przedstawienie w warstwie s∏ownej,
muzycznej, wokalnej i scenograficznej zachwy-
ci∏o licznie zgromadzonà publicznoÊç. Nie spo-
sób nie wspomnieç o wspania∏ej, odÊwi´tnej
dekoracji naszej szko∏y, która dyskretnie przeno-
si∏a nas w Êwiat „Ma∏ego Ksi´cia”, stanowi∏a
wprowadzenie i doskona∏à zapowiedê dla na-
szych zmagaƒ scenicznych. WÊród nich znalaz∏
si´ równie˝ wyst´p chóru szkolnego, który za-
prezentowa∏ Êlàskie pieÊni biesiadne. Na zakoƒ-
czenie uroczystoÊci, aby tradycji sta∏o si´ za-

doÊç, Orkiestra Kopalni Knurów-Szczyg∏owice
pod dyrekcjà pana Grzegorza Pakury porwa∏a
zgromadzonych do wspólnej zabawy. Serdecz-
nie dzi´kujemy sponsorom, bez których to wy-
darzenie nie by∏oby z pewnoÊcià tak wspania∏e:
Piekarni-Cukierni PUTKA, ul. Brata Alberta 1,
Warszawa; Firmie GABMAX; Sklepowi Garma-
˝eryjnemu Budyƒ Smakosza, os. Stara Mi∏osna;
Firmie „Real Inwest” oraz Radzie Rodziców przy
Szkole Podstawowej nr 173.

Alicja ¸ubiƒska 

Âwi´to szko∏y w SP 173
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Us∏ugi hydrauliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,

kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
- uprawnienia budowlane i gazowe

tel. 694-747-213

BIURO RACHUNKOWE DZIDO
KONKURENCYJNE CENY

ORAZ JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

tel. 503-759-7621 MIESIÑC GRATIS!!!

W∏aÊnie tu [na ul. Pawiej]
w sierpniu 1944 r. (mia∏em wtedy
3 lata) zasta∏o nas Powstanie War-
szawskie. Fakty znam ze wspo-
mnieƒ Rodziców, chocia˝ obydwo-
je nie byli zbyt sk∏onni do rozpa-
mi´tywania przesz∏oÊci. Niemieccy
˝o∏nierze wyp´dzili nas w dniu
7 wzgl´dnie 9 sierpnia 1941 z piwni-
cy domu na ul. Pawiej nr 61, w któ-
rym mieszkaliÊmy i gdzie chowali-
Êmy si´ wraz z innymi mieszkaƒca-
mi w trakcie ostatnich ci´˝kich walk
w rejonie cmentarza ˚ydowskiego,
boiska klubu RKS SKRA, tzw.
„N´dzy”, i ulic Okopowej i G´siej. 

Powstanie w naszej dzielnicy
Wola pad∏o ju˝ po nieca∏ym tygo-
dniu ci´˝kich walk. Niemcy skupi-
li si´ na wyp´dzaniu mieszkaƒców.
P´dzono nas pieszo w kolumnach
i pod stra˝à uzbrojonego wojska niemieckie-
go do obozu w Pruszkowie – Durchganglager
121 Pruszków, ulicà Wolskà przez punkt se-
lekcyjny przy i w koÊciele Êw. Wojciecha (ul.
Wolska róg ul. Syreny). Niewiele mogliÊmy
zabraç ze sobà, bo Niemcy dali nam wszyst-
kim 10 minut na opuszczenie domu. Mama
zdà˝y∏a zabraç torb´ sucharów, które b´dà je-
dynym po˝ywieniem dla mnie w dalszej
okropnej drodze, jaka nas czeka∏a. 

Uda∏o nam si´ przebrnàç szcz´Êliwie przez
wst´pne selekcje posterunków niemieckich
przy koÊciele Êw. Wojciecha, który mia∏ status
tymczasowego obozu koncentracyjnego (Durch-
ganglager), tzw. „Spilkerlager”, „szefowa∏” tu
niemiecki oficer o nazwisku Spilker. Ojciec
niós∏ mnie „na barana”, a ja chyba skutecznie
zas∏ania∏em jego twarz, obejmujàc go za g∏ow´.

Mo˝e to nam pomog∏o i Niemcy nie zauwa˝yli,
˝e jest m∏odym m´˝czyznà. M´˝czyzn m∏odych
wyciàgali z t∏umu, cz´Êç z nich rozstrzeliwali na-
tychmiast po drugiej stronie ul. Wolskiej (dzi-
siaj stoi tu krzy˝ upami´tniajàcy te fakty) na
wprost bramy koÊcio∏a Êw. Wojciecha, albo
w ul. Soko∏owskiej i za plebanià koÊcio∏a oraz
wczeÊniej po drodze wyp´dzania w bramach
i podwórkach fabryki Franaszka (Wolska 45)
i tzw. „Domu Hrabiego” przy ul. Wolskiej,
pomi´dzy ulicami Dzia∏dowskà i P∏ockà.

Po zap´dzeniu nas pieszo do obozu
w Pruszkowie (Durchganglager 121) i po kil-
ku dniach siedzenia w hali warsztatów kolejo-
wych, zostaliÊmy 11 sierpnia 1944 roku za∏a-
dowani do wagonów towarowych. Zamkni´ci
i st∏oczeni w wagonach, stojàc, po oko∏o 100
osób na wagon, t∏ok, brak powietrza. Pociàg

si´ nie zatrzymywa∏, w Êrodku by∏o niesamo-
wicie goràco. Nie mieliÊmy nic do picia,

smród nie do wytrzymania. Nie
by∏o mo˝liwoÊci, aby si´ za∏a-
twiç po ludzku, normalnie. Tak
kilka dni trwa∏a ta podró˝, Mat-
ka mówi∏a, ˝e trwa∏a trzy dni.

W koƒcu pociàg si´ zatrzyma∏.
Nadal staliÊmy w wagonach bez
mo˝liwoÊci wyjÊcia. To trwa∏o
okropnie d∏ugo. Miejsce, do któ-
rego nas przywieziono, to obóz
koncentracyjny KZ w Sachsen-
hausen/Oranienburg ko∏o Berli-
na w Niemczech. Znowu plac
apelowy (Appellplatz) i wst´pna
selekcja. M´˝czyêni, bardzo m∏o-
dzi, natychmiast byli pogonieni
do pracy. Ojciec zostaje zabrany
wraz z innymi i pozostanie w tym
obozie, otrzymuje numer wi´ênia
politycznego, Heftling Numer
89633 w rejestrze policyjnym Sta-
po, przekazany 14.08.1944 roku

do obozu KZ Sachsenhausen (oficjalna orygi-
nalna kartoteka numerowa wi´êniów KZ Sach-
senhausen), i trójkàt z literà P (Vinkiel P) na-
szyty na pasiak obozowy, prze˝y∏ marsz Êmierci
wi´êniów i na koniec wróci∏ pieszo, schorowany,
ale ˝ywy, do Warszawy. Potwierdzi∏ to wynik na-
szych poszukiwaƒ Ojca po wyzwoleniu, przez
Czerwony Krzy˝ w 1946, powodujàc to, ˝e
w 1946 roku wróciliÊmy do Warszawy.

Koniec odcinka drugiego, cdn.

Ca∏oÊç wspomnieƒ dost´pna pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/111/n/11706

Miros∏aw Kukliƒski
Cz∏onek Stowarzyszenia Dzieci Wojny

i Stowarzyszenia Dzieci Powstania 1944
Warszawa-Weso∏a, 07.07.2016 rok

Moje wojenne wspomnienia, cz. 2

P´dzeni ul. Wolskà, w kierunku zachodnim. Na zdj´ciu widoczny naro˝nik
ul. Syreny i ul. Wolskiej tu˝ przed KoÊcio∏em Êw. Wojciecha.

Fot. Wikimedia Commons / Bundesarchiv, Bild 101I-695-0423-13 / Leher / CC-BY-SA 3.0

PIWNICE, STRYCHY,
KOMÓRKI, GARA˚E,

POSESJE

OPRÓ˚NIAMY

i PORZÑDKUJEMY

503 065 403

REKL AMA

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm
Specjalista chorób wewn´trznych

Nefrolog
Transplantolog

Lekarz uprawniony do badaƒ kierowców
oraz osób posiadajàcych broƒ

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

Tel. 602-174-916
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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

- 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

AUTO BARTOSZ
MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
WULKANIZACJA                  

FACHOWO • SZYBKO • SOLIDNIE • TANIO

PŁATNOÂå: GOTÓWKA, 
KARTA, PRZELEW

REKL AMA

czyli dzieci z oddzia∏ów „0a i b” i kl. Ia,
Ib i IIIa zapisywane w ubieg∏ym roku
szkolnym do nieistniejàcej wówczas
podstawówki, dziÊ stanowià integral-
nà cz´Êç spo∏ecznoÊci SP 385. 

Z pewnoÊcià wp∏ynà∏ na to profe-
sjonalizm wychowawców, ale te˝ cie-
p∏a i otwarta postawa starszych kole-
gów, m.in. przejawiajàca si´ w po-
Êwi´conych tej grupie wiekowej
inicjatywach samorzàdu uczniowskie-
go (np. gry i zabawy w ramach „Kli-
matycznych czwartków”, dy˝ury gim-
nazjalistów w szatni pod has∏em „Po-
magamy maluchom”) oraz dzia∏aniach uczniów
z Klubu Wolontariusza – animatorów zaj´ç
w Êwietlicy TPD i bibliotece szkolnej.

Najm∏odsi nie tylko uczestniczà w imprezach or-
ganizowanych dla nich, ale te˝ odwa˝nie i radoÊnie
wpisujà si´ w ogólnoszkolne przedsi´wzi´cia.
Ostatnie akordy to ich udzia∏ w akcjach wolontaria-
tu, „Jase∏kach”, Szkolnym Festiwalu Nauki i WOÂP.

Zapraszajàc Paƒstwa do Êledzenia ich poczynaƒ
na szkolnej stronie internetowej sp385.waw.pl

i www.facebook.com/Szko∏a-Podstawowa-nr-
-385-w-Warszawie, przypomnijmy wydarzenie
symboliczne.

Dyrekcja SP 385 

Âlubowanie klas pierwszych, takiej
uroczystoÊci w SP 385 jeszcze nie by∏o!

12 paêdziernika w naszej szkole w ramach po-
po∏udniowych „Klimatycznych czwartków” od-

by∏a si´ niezwykle wa˝na uroczystoÊç Êlubowa-
nia i pasowania na uczniów dzieci z klas I.
Bardzo by∏o nam mi∏o goÊciç kl. III, która uÊwiet-
ni∏a ten wieczór pi´knym wyst´pem. 

PierwszoklasiÊci w obecnoÊci dyrekcji, grona
pedagogicznego, zaproszonych goÊci i rodziców
zaprezentowali program artystyczny, Êpiewajàco
odpowiedzieli na pytania dotyczàce szko∏y, za-
sad zachowania i bezpieczeƒstwa na ulicy. Egza-
min na ucznia pi´knie zdali i mogli zostaç przy-
j´ci do braci uczniowskiej. P. Dyr. I. Nowacka
dokona∏a aktu pasowania na uczniów szko∏y
i wraz z P. Dyr. M. Szyszko wr´czy∏a tarcze szkol-
ne – prezent od Rady Rodziców. Ka˝de dziecko
dosta∏o równie˝ kuferek z pomocami dydaktycz-
nymi od rodziców i dyplom od wychowawcy. Nie
zabrak∏o s∏odkiego pocz´stunku. 

Kochane Pierwszaki! Cieszymy si´,
˝e jesteÊcie ju˝ uczniami i ˝yczymy Wam 

sukcesów w nauce. Powodzenia!
Niech zdobywanie wiedzy 
b´dzie dla Was radoÊcià!

Anna Dudek
Beata Chromik

Wychowawcy klas I

Najm∏odsi na Klimatycznej...

Fot. Aleksandra Marcelewicz – uczennica kl. IIa gim w SP 385

W czasach kiedy ˝yjemy w ciàg∏ym p´dzie
i pogoni, znalaz∏ si´ rodzic, który w∏àczy∏ si´
czynnie w ˝ycie grupy swojego dziecka w na-
szym przedszkolu. 

Z inicjatywy Pana Sebastiana Neffa, taty Leo,
w ka˝de wtorkowe popo∏udnie dzieci z grupy
˝ó∏tej uczà si´ j´zyka niemieckiego. Zaj´cia od-
bywajà si´ w formie zabaw, nauki wierszyków,
piosenek oraz gry na instrumentach. Pozwalajà
przedszkolakom poznawaç zwroty i s∏ówka w j´-
zyku naszych sàsiadów.

Wizyta Pana Sebastiana wzbudza ogromnà ra-
doÊç wÊród przedszkolaków. Dzieci z niecierpliwo-
Êcià oczekujà na to, co si´ wydarzy na zaj´ciach.

Pan Sebastian od ponad 10 lat mieszka w Pol-
sce, jest postacià wyjàtkowà. Zdecydowa∏ prze-
prowadziç si´ do Polski dla swojej wspania∏ej ˝o-

ny. Teraz tu jest jego dom, jego rodzina i jego
Êwiat. Bardzo docenia to, jak nasz kraj zmieni∏ si´
przez te wszystkie lata. Pomys∏ na prowadzenie
zaj´ç narodzi∏ si´ ju˝ wtedy, gdy jego starszy syn
chodzi∏ do przedszkola. „Chcia∏em pokazaç rodzi-
com i dzieciom pozytywnà stron´ niemiecko-pol-

skiej rodziny” – mówi Pan
Sebastian. Teraz zaj´cia od-
bywajà si´ w grupie u m∏od-
szego syna. Nasz bohater
zauwa˝y∏, ˝e w Weso∏ej jest

du˝o osób, które anga˝ujà si´ w ˝ycie dzielnicy,
dzi´ki czemu jest wiele ciekawych inicjatyw.

Niezwyk∏à niespodziankà dla nas wszystkich
by∏a wizyta ekipy telewizji TVN 24, która w na-
szej grupie nagrywa∏a fragment programu publi-
cystycznego, poÊwi´conego osobie Pana Seba-
stiana. Dzieci w towarzystwie kamer czu∏y si´
swobodnie, spontanicznie i naturalnie.

Dzi´kujemy wszystkim rodzicom, którzy dzielà
si´ swoim czasem i w∏àczajà si´ w ˝ycie naszego
przedszkola. Ich udzia∏ w ró˝nych inicjatywach,
np. „Rodzic w roli eksperta” czy „Dzisiaj czyta
moja mama”, jest dla nas nieoceniony. Jeszcze
raz goràco dzi´kujemy i zapraszamy wszystkich
do Êcis∏ej wspó∏pracy.

Karolina Helman

„Muzyka przybli˝a nam j´zyk sàsiadów”
– zaj´cia muzyczne w j´zyku niemieckim w Przedszkolu nr 259 ,,LeÊna Bajka”
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ANTENY satelitarne i naziemne,
DEKODERY, monta˝ naprawa,
ustawienia. Trwam, Cyfra, Polsat, N.
oraz zestawy bez op∏at, 30 kana∏ów po pol-
sku. www.lemag-tvsat.waw.pl, ul. B. Cze-
cha 29, tel: 22 815-47-25, 501-123-566.

80

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.

25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne

ceny. Tel. 501-049-250.
4

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

www.dogadajciesie.pl
29

OO GG ¸̧ OO SS ZZ EE NN II AA   DD RR OO BB NN EE 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).

Redakcja

◗ MATEMATYKA ogólniak, równie˝ zakres roz-
szerzony. Stara Mi∏osna. Tel. 514-37-14-95.

◗ Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej
dla uczniów podstawówek i liceum, 17 lat
doÊwiadczenia. Tel. 694 210 279.

◗ Absolwent Politechniki Warszawskiej ofe-
ruje korepetycje z matematyki. Zakres:
szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum.
Przygotowania do sprawdzianów, kartkó-
wek, egzaminów. Tel. 516-309-589.

◗ KUPI¢ STARE PROSPEKTY, KATALOGI
MOTORYZACYJNE. TEL. 600 817 479.

◗ Nauczycielka angielskiego udzieli lekcji an-
gielskiego 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.

◗ Wynajm´ du˝y pokój (nieumeblowany)
z aneksem kuchennym, ∏azienkà, oddziel-
nym wejÊciem w domku jednorodzinnym
w Starej Mi∏osnej, 850 zl plus media tele-
fon 504 677 362.

◗ Sprzedam nowy dom w Starej Mi∏osnej, stan
deweloperski, 760 000 z∏, tel. 22 401 33 33.

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

Tel. 660 473 628
30

9

Z¸OTA RÑCZKA
DROBNE NAPRAWY I MODERNIZACJE
• elektryka • instalacja wod-kan • meble
• zamki • audio-video • internet, komputer

Sprawnie, uprzejmie i niedrogo 663 066 572

30
5

LEKTOR J¢Z. W¸OSKIEGO
I ANGIELSKIEGO 

Aleksandra Szewczyk
tel. 501 536 838

222

MALOWANIE W WEEKENDY
Malowanie r´czne lub agregatem malarskim
w sobot´ i niedziel´. Kilkunastoletnie doÊwiad-

czenie, dok∏adny, uczciwy, bez na∏ogów.

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

3

Cyklinowanie, lakierowanie
i olejowanie parkietów
i pod∏óg drewnianych

ParkietBart tel. 518-366-556

31
9

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI
tel. 503 150 991 22

1

GITARA – NAUKA GRY
Od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz
piosenki! Lekcje indywidualne,

15 lat doÊwiadczenia w uczeniu. 
Tel. 695-622-848

HYDRAHYDRA ULIKULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607
160

ODÂNIE˚ANIE
CZYSZCZENIE RYNIEN

US¸UGI WYSOKOÂCIOWE
P. PORZÑDKOWE•WYWÓZ

790 55 47 46 29
1

CI¢CIE DRZEW
US¸UGI WYSOKOÂCIOWE

PRACE PORZÑDKOWE
R¢BAK • WYWÓZ
790 55 47 46 31

8

TRAWNIKI,

OGRODY
503 065 403

13
4

REKL AMA

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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE

☛ MASA˚ LECZNICZY

☛ TERAPIA MANUALNA

☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII: 
m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

O F E R U J E :

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK

ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY 

ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki

Lekarz chorób wewn´trznych

Specjalista medycyny rodzinnej

Badania do prawa jazdy, do pracy 
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel. 603-373-968

tel. 662 822 340
Wesoła-Zielona, ul. Brata Alberta róg ul. Warszawskiej

&

wielospecjalistyczny 

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog
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www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu

oferujemy:

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

meble 
Z DREWNA

realizujemy
indywidualne
zamówienia

Warszawa
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)

tel./fax 22 815 35 98
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T Ł U M A C Z E N I A 
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)

tel. 512 621 621

Kasztanowa
mieszkania na sprzedaż

www.wesbudmieszkania.pl

od 

4900 
zł/m2
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Trakt Brzeski
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