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Czas wyborów
Ju˝ 21 paêdziernika wybory samorzàdowe. Wybieraç b´dziemy lokalne
w∏adze, które przez kolejne
4 lata b´dà decydowa∏y
o naszym najbli˝szym otoczeniu: budowie dróg
i oÊwietlenia, prowadzeniu
szkó∏, domów kultury, organizacji komunikacji miejskiej, dbaniu o zieleƒ.
Trudno oczywiÊcie rozgraniczaç, które wybory sà
wa˝niejsze, a które mniej. Jedno jest pewne – na
wybory warto chodziç. Szczególnie na samorzàdowe i w tak ma∏ej dzielnicy jak Weso∏a, bo tu naprawd´ ka˝dy g∏os si´ liczy. W minionych latach
cz´sto by∏y sytuacje, gdy kandydatom do zdobycia
mandatu brakowa∏o dos∏ownie kilku g∏osów.
Dlatego serdecznie wszystkich Paƒstwa zach´cam, ˝eby na niedziel´ 21 paêdziernika
zaplanowaç sobie tak czas, by móc poÊwi´ciç
te kilkanaÊcie minut i w wyborach wziàç
udzia∏. Zanim jednak pójdziemy na wybory,
warto sprawdziç, czy jest si´ wpisanym do rejestru wyborców i w którym lokalu wyborczym si´
g∏osuje. To szczególnie wa˝ne w Starej Mi∏oÊnie
i Zielonej, gdzie jest wielu nowych mieszkaƒców,
a ponadto nastàpi∏y zmiany dwóch siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych (1002 i 1008).
Wyborcy z osiedla Grzybowa b´dà g∏osowaç
w przedszkolu nr 262, przy ul. A. P. ¸aguny 3,
a wyborcy z osiedla Stara Mi∏osna mieszkajàcy
w obwodzie komisji 1008 b´dà g∏osowaç w najbli˝szych wyborach w Szkole Podstawowej nr 353
im. „Wielkich Odkrywców”, ul. Cieplarniana 23.
Sprawdziç, czy figurujemy w rejestrze wyborców, mo˝na osobiÊcie w Urz´dzie Dzielnicy lub
telefonicznie pod numerem 22 443 40 73.
JeÊli nie figurujemy w rejestrze wyborców,
to ˝aden problem, bo w ka˝dej chwili Urzàd
Dzielnicy na nasz wniosek mo˝e nas do tego
rejestru dopisaç. Nie wymaga to ani meldunku, ani ˝adnych zaÊwiadczeƒ. Trzeba po prostu zamieszkiwaç na terenie dzielnicy. Warto
to jednak zrobiç przed 17 paêdziernika, bo
Urzàd ma 3 dni na wydanie decyzji w tej sprawie, a tu˝ przed dniem g∏osowania mo˝e byç
du˝o wniosków i naszego mo˝e nie zdà˝yç rozpatrzeç. Serdecznie zach´cam, szczególnie nowych mieszkaƒców naszej dzielnicy, aby to zrobili i ju˝ w tym roku mogli wybieraç samorzàd
tu, gdzie mieszkajà.
Formalnie bierzemy udzia∏ w czterech ró˝nych
g∏osowaniach. Po przyjÊciu do lokalu wyborczego otrzymamy wi´c cztery karty do g∏osowania:
- na radnego dzielnicy Weso∏a
- na radnego miasta sto∏ecznego Warszawy

- na prezydenta miasta sto∏ecznego Warszawy
- na radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
G∏osuje si´ poprzez postawienie znaku „X”
w kratce przy nazwisku wybranego przez siebie
kandydata. Aby nasz g∏os by∏ wa˝ny, na ka˝dej z kart do g∏osowania mo˝emy zag∏osowaç tylko i wy∏àcznie na jednego kandydata.
JeÊli zag∏osujemy na wi´cej ni˝ jednego kandydata z tego samego komitetu wyborczego, to
nasz g∏os b´dzie nadal wa˝ny, ale g∏os zostanie
przypisany tylko temu kandydatowi, który jest
wy˝ej na liÊcie. Natomiast jak zag∏osujemy na
jednej karcie do g∏osowania na kandydatów
z ró˝nych list, to nasz g∏os b´dzie niewa˝ny!
W tegorocznych wyborach do Rady Dzielnicy
Weso∏a zarejestrowa∏y si´ jedynie cztery komitety:
- Komitet Wyborczy Prawo i SprawiedliwoÊç
- Komitet Wyborczy Wyborców Sàsiedzi Dla
Weso∏ej – Ruchy Miejskie
- Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
- Komitet Wyborczy Wyborców Tak Weso∏a 2018
Dwa z tych komitetów
wykupi∏y prezentacje swoich kandydatów na
naszych ∏amach. Publikujemy je na
wewn´trznych
stronach WS, jako
wk∏adk´, którà mo˝na wyrwaç i zachowaç
do dnia g∏osowania.
Wk∏adka ta b´dzie mia∏a
dwie wersje. W zale˝noÊci od tego, gdzie b´dzie
kolportowana nasza gazeta, osobno dla Zielonej i Centrum,
osobno dla Starej Mi∏osny, zaprezentujemy kandydatów z tych okr´gów
wyborczych. Dodatkowo publikujemy
listy wszystkich kandydatów, ale ju˝ bez
szczegó∏owej ich prezentacji.
Poniewa˝ od kilkunastu lat wszyscy jesteÊmy zasypywani nawa∏à najró˝niejszych
„ofert” i „okazji”, wi´kszoÊç z nas (ja zresztà te˝) alergicznie reaguje na wszelkiego
rodzaju ulotki, gazetki reklamowe i nadchodzàcy
spam. Jednak w okresie przedwyborczym warto
od∏o˝yç na bok swoje uprzedzenia i poczytaç, co
poszczególni kandydaci majà nam do zaoferowania. Bo poszczególne jednostki samorzàdu majà
ÊciÊle przypisane kompetencje. Bo samorzàd to
praca zespo∏owa, szukanie kompromisów, godzenie ró˝nych, cz´sto ca∏kowicie sprzecznych
oczekiwaƒ ró˝nych grup mieszkaƒców. To
umiej´tna wspó∏praca, a nie pole s∏ownej bitwy. Tupaniem, krzykiem, obra˝aniem oponen-
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tów, wymuszaniem, organizacjà marszów i protestów w samorzàdzie niczego si´ nie wygrywa. To
tylko najprostsza droga, aby przegranymi zostali
wszyscy mieszkaƒcy. Wybory to te˝ nie konkurs
pi´knoÊci, nie licytacja na has∏a bez pokrycia.
Nie dawajmy sobie wciskaç kitu. I jak ktoÊ pisze:
- „dzi´ki mnie powsta∏o...” – to najpewniej konfabuluje, bo ˝adna sprawa w samorzàdzie nie
zale˝y od decyzji czy dzia∏ania jednej osoby,
- „za∏atwi´ to i to” – zastanówmy si´, czemu to
pisze, skoro dana rzecz nie le˝y w kompetencji samorzàdu,
- „gdyby to ode mnie zale˝a∏o, to ju˝ dawno
by∏oby zrobione” – zapytajmy kosztem czego?
Na koniec jeszcze jedna refleksja. GdzieÊ wpad∏a mi w oczy taka teza – o zwyci´stwie dobra
nad z∏em w kontekÊcie wyboru spo∏ecznika,
a nie polityka. Otó˝ nie sàdz´, by samo bycie
spo∏ecznikiem dawa∏o komukolwiek prawo do
wywy˝szania si´ nad innych. Choç trudno nie
zauwa˝yç, ˝e sporo polityków, szczególnie tych
z pierwszych stron gazet, zrobi∏o sporo, by s∏owo polityk obrzydziç wyborcom, to jednak takie proste
szufladkowanie, szczególnie w wyborach samorzàdowych, si´ nie
sprawdza. Widzia∏em
ju˝ sporo spo∏eczników,
którym zdecydowanie
bym nie zaufa∏. Wa˝ny
jest bowiem cz∏owiek,
to co sobà reprezentuje,
jakie ma poglàdy i doÊwiadczenie. Wa˝ne jest,
jakie sà jego motywacje,
czy chce coÊ zrobiç dla innych, czy tylko zaspokoiç
w∏asne ambicje, a mo˝e
po prostu kusi go
otrzymywanie diety
radnego (która
w Warszawie jest
bardzo wysoka). Czy mimo
sprawowanych funkcji pozostaje normalnym cz∏owiekiem, czy nie ma sk∏onnoÊci, by
w∏adza uderzy∏a mu do g∏owy.
Bo tak na zdrowy rozum popatrzmy. Partià politycznà jest grono osób majàcych wspólne poglàdy, wspólny program i dà˝àcych do tego, by zdobyç w∏adz´, aby ten program wcielaç w ˝ycie. To
jak nazwaç grup´ spo∏eczników majàcych wspólne poglàdy, wspólny program i dà˝àcych, by zdobyç w∏adz´, aby ten program wcielaç w ˝ycie?
Drodzy Sàsiedzi, 21 paêdziernika zapraszamy
do urn!
Marcin J´drzejewski
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99

25

1 kg

Schab ze straganu
cena za kilogram
Gobarto

Promocja obowiązuje do końca października 2018 r. lub do wyczerpania zapasów

42

39

9

1 szt.

9

1 szt.

99

Herbata Lipton
25 torebek
Unilever

3

1 szt.

Coca Cola

Czekolada
Nussbeisser

1,5 l
Coca Cola

100 g
Mondelez

9

1 szt.

Majonez Kielecki
310 g
WSP

39

89

3

45

79

2

1 szt.

1

1 szt.

1 szt.

33

9

1 szt.

Sos Łowicz
spaghetti

Makaron Lubella
spaghetti

Sok Tymbark
pomarańcz,
jabłko

Mleko Gostyń
zagęszczone
niesłodzone

500 g
Agros Nova

500 g
Lubella

300 ml pet
Maspex

500 g
SM Gostyń

Nasz kandydat z Wesołej

JERZY

ZDRZAŁKA
kandydat do Rady Warszawy
Mam 65 lat i od ponad 30 lat mieszkam wraz z żoną w Wesołej.
Z wykształcenia jestem ekonomistą. Na początku lat 90-tych
byłem zaangażowany w procesy transformacji ustrojowej
pracując w administracji rządowej, a następnie przez kilkanaście lat
pełniłem funkcje zarządzające w dużych ﬁrmach.
Mam też bogate doświadczenia samorządowe. Przez dwie kadencje,
wówczas gdy Wesoła nie była jeszcze dzielnicą Warszawy, byłem
Przewodniczącym Rady Miasta i radnym.
Dlaczego ubiegam się o mandat w Radzie Warszawy? Chcę
reprezentować interesy naszej dzielnicy i chcę to robić profesjonalnie.
Co chciałbym robić w Radzie Miasta Warszawy? To na czym się
znam najlepiej, a więc uczestniczyć w tworzeniu budżetu miasta,
pilnować w jaki sposób są wydawane, zarówno na potrzeby
bieżące jak i na inwestycje, nasze pieniądze. Zadbam o to, aby
Wesoła miała uczciwy udział w podziale środków inwestycyjnych.
Chciałbym również uczestniczyć w tworzeniu i realizacji polityki
miasta w dziedzinie edukacji, sportu oraz wspierania seniorów.
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jest postawienie 100 nowych
wiat, ale ile z nich trafi do Weso∏ej, jeszcze nie wiadomo.
Spotkanie z przedstawicielami MPWiK mia∏o
zdecydowanie bardziej goràcy klimat. A to za
sprawà jakoÊci wody, jaka dociera∏a do kranów
w osiedlu Zielona po pod∏àczeniu tego osiedla
do wodociàgu centralnego. Jak zapewniali
przedstawiciele Spó∏ki, woda p∏ynàca do Weso∏ej (pobierana spod dna Wis∏y) po oczyszczeniu
jest najwy˝szej Êwiatowej jakoÊci. Problemy z jej
jakoÊcià w naszych kranach spowodowane sà
faktem, ˝e rurociàgi weso∏owskie majà ju˝ nawet po 30 lat i sà pe∏ne osadów. Po prze∏àczeniu
do wodociàgu centralnego woda p∏ynie nie
doÊç, ˝e pod wi´kszym ciÊnieniem, to jeszcze
w drugà stron´ ni˝ dotychczas, co powoduje wyp∏ukiwanie tych osadów. Obecnie po kilku akcjach p∏ukania wodociàgów sytuacja si´ poprawia. Obecny na sesji wiceprezes MPWiK zapowiedzia∏, ˝e osoby zg∏aszajàce reklamacje na
jakoÊç wody otrzymajà rekompensaty w rachunkach za wod´. Obieca∏ tak˝e rozwa˝enie takiej
rekompensaty „z urz´du” dla wszystkich odbiorców wody. Zapowiedzia∏ te˝ zorganizowanie
spotkania z mieszkaƒcami, na którym Spó∏ka ma
si´ wyt∏umaczyç z problemów, jakie dotkn´∏y naszych mieszkaƒców.
W roku przysz∏ym do wodociàgu centralnego
b´dzie pod∏àczane osiedle Stara Mi∏osna. Jest
nadzieja, ˝e tam problemy b´dà ciut mniejsze,
gdy˝ nie b´dzie zmieniany kierunek przep∏ywu
wody. Osiedle Centrum i Wola Grzybowska b´dà
pod∏àczane najwczeÊniej w roku 2021.
Kolejnym punktem mia∏o byç spotkanie
z przedstawicielami ZMID w sprawie przedstawienia koncepcji tunelu pod torami kolejowymi
w ciàgu ul. Raczkiewicza. Niestety, po raz kolejny zas∏aniajàc si´ brakiem rozstrzygni´ç, przed-

Z prac Rady Dzielnicy
WrzeÊniowa sesja Rady
Dzielnicy zosta∏a zdominowana przez sprawy komunikacji miejskiej oraz
zaopatrzenie dzielnicy
w wod´. Zaproszeni goÊcie z ZTM byli szczegó∏owo przepytywani o plany
dotyczàce zmian w komunikacji autobusowej i stworzenie przysz∏oÊciowej strategii rozwoju komunikacji dla naszej
dzielnicy. Najwa˝niejszà bie˝àcà sprawà by∏a
kwestia budowy p´tli autobusowej przy ul. Granicznej. Jak si´ mogliÊmy dowiedzieç, jej budowa ma potrwaç jeszcze do koƒca roku (o ile nie
przeszkodzi zima). Po jej zakoƒczeniu zostanà
zmienione trasy autobusów 502, 411 oraz 173,
tak ˝e b´dà przeje˝d˝aç przez ca∏e osiedle Stara
Mi∏osna i koƒczyç bieg na tej w∏aÊnie p´tli. Nie
jest za to planowane przed∏u˝enie trasu autobusy 525, gdy˝ spowodowa∏oby to koniecznoÊç
zmniejszenia cz´stotliwoÊci jego kursowania.
Podobnie jak nie jest planowane przed∏u˝enie
do Starej Mi∏osny autobusu nocnego N25. Jak
podkreÊlali przedstawiciele, ca∏y czas jest aktualna propozycja dla dzielnicy, aby zlikwidowaç
autobus 411 i w zamian za to zwi´kszyç dwukrotnie cz´stotliwoÊç kursowania autobusu 502.
Pytani o coraz cz´stsze spóênienia SKM-ki przedstawiciele ZTM wyjaÊnili, ˝e sà one spowodowane permanentnymi awariami sieci kolejowej
PKP, na które to ZTM nie ma wp∏ywu. Poruszano
tak˝e spraw´ instalacji nowych wiat przystankowych. W tym roku powsta∏o ich tylko 6, z tego
i tak zakup 3 sfinansowa∏a nasza Dzielnica. DowiedzieliÊmy si´, ˝e na przysz∏y rok planowane

„Z Szuflady Babci i Dziadka”

– stwórz wyjàtkowà wystaw´ razem z nami, przyjdê na wernisa˝!

Szanowni Mieszkaƒcy Weso∏ej, Dzielnicowa
Rada Seniorów przygotowuje wystaw´ pt.
„Z Szuflady Babci i Dziadka”, która b´dzie naszym
wk∏adem w obchody 100-lecia Niepodleg∏oÊci.
Zwracamy si´ do Was z goràcà proÊbà o udost´pnienie pamiàtek rodzinnych, zdj´ç, ciekawych dokumentów, które mogà uÊwietniç t´ wy-

staw´. Szczególnie zale˝y nam na dokumentach
dotyczàcych dwudziestolecia mi´dzywojennego
i czasów PRL-u. Nie b´dziemy zatrzymywaç pamiàtek, skopiowane, zostanà u Paƒstwa.
Oczekujemy na Paƒstwa 18 paêdziernika br.
w siedzibie Centrum AktywnoÊci „Na Spokojnej”,
ul. Spokojna 2, w Weso∏ej w godz. 14.00–15.30.

Panu Jackowi Wojciechowiczowi
Wieloletniemu Burmistrzowi Miasta
a potem Dzielnicy Weso∏a
oraz wieloletniemu Wiceprezydentowi
m.st. Warszawy

wyrazy wspó∏czucia z powodu

Êmierci Taty
w imieniu Rady i Zarzàdu
Dzielnicy Weso∏a sk∏adajà
Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski

Burmistrz
Edward K∏os

stawiciele ZMID nie pojawili si´ na sesji. Radni
zdecydowali w tej sytuacji, ˝e skoro oni nie chcà
pojawiç si´ u nas, Burmistrz Dzielnicy wybierze
si´ do ZMID. I postara si´ o zorganizowanie spotkania, jeÊli nie na sesji, to chocia˝ na posiedzeniu Komisji Infrastruktury.
Nast´pnie Rada zaopiniowa∏a dwa pakiety
korekt tegorocznego bud˝etu (g∏ównie zwi´kszajàc otrzymane z Miasta Êrodki na utrzymanie
oÊwiaty), zapozna∏a si´ z informacjà o kosztach
i êród∏ach finansowania Pikniku Weso∏a, protoko∏em Komisji Rewizyjnej oraz informacjà (a w∏aÊciwie brakiem informacji) o post´powaniu
w sprawie WOW.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest
na dzieƒ 18 paêdziernika br. Program sesji b´dzie dost´pny na 7 dni wczeÊniej w Internecie.
Sesja rozpocznie si´ o godz. 14.00 w sali Rady
w budynku naszego Urz´du Dzielnicy. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady
Warto pokazaç nasze skarby, niech na chwil´
opuszczà szuflad´, by zobaczy∏o je wi´cej osób.
Dzi´ki Paƒstwu nasza wystawa b´dzie lekcjà historii dla m∏odzie˝y i dzieci. Tak wspólnie uczcimy 100 rocznic´ odzyskania Niepodleg∏oÊci.
Zapraszamy na wernisa˝ wystawy w piàtek
9 listopada o godzinie 17.00.
W imieniu Dzielnicowej Rady Seniorów
Bo˝ena Borys,
przewodniczàca Rady
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14 lat min´∏o...
Z Edwardem K∏osem,
burmistrzem koƒczàcym
kadencj´, rozmawia radna
Joanna Januszewska-MiÊków
Panie Burmistrzu, w∏aÊnie koƒczy Pan urz´dowanie po 14 latach ci´˝kiej pracy, przyszed∏ wi´c czas na podsumowania.
Jakà Weso∏à Pan zasta∏, a jakà zostawia? Co
si´ zmieni∏o?
Trudno precyzyjnie okreÊliç, co zastaliÊmy
w 2004 roku, bo nie zrobiliÊmy „bilansu otwarcia”. Skala oczekiwaƒ by∏a ogromna. Brakowa∏o dróg i kanalizacji, budynki oÊwiaty by∏y
w kiepskim stanie, nie by∏o wielu potrzebnych
obiektów. Rozpocz´liÊmy wielki program inwestycyjny, który realizujemy do chwili obecnej.
DziÊ Weso∏a ma solidnà infrastruktur´, wodociàgi, kanalizacj´, drogi i oÊwietlenie. Ma jednà
z najlepszych w Warszawie baz oÊwiatowych,
sprawny i przyjazny Urzàd Dzielnicy, nowe
przychodnie, Poradni´ Psychologiczno-Pedagogicznà i wiele innych obiektów s∏u˝àcych
mieszkaƒcom. W ciàgu ostatnich trzech kadencji kwota wydatków inwestycyjnych przekroczy∏a 200 mln z∏.
Co uwa˝a Pan za swój najwi´kszy sukces?
Zorganizowanie pracy Urz´du tak, ˝eby by∏
przyjazny dla mieszkaƒców, ˝eby urz´dnicy tworzyli dobrze wspó∏pracujàcy zespó∏. Bardzo wa˝ne by∏o to, ˝e wspiera∏a i motywowa∏a mnie Rada Dzielnicy. Dla mnie sukcesem jest te˝ fakt, ˝e
przez 3 kolejne kadencje mieszkaƒcy wybierali
mnie do Rady Dzielnicy, a Rada wybiera∏a mnie
na Burmistrza. Wnioskuj´ z tego, ˝e pozytywnie
oceniano efekty mojej pracy.
Czego mimo usilnych staraƒ si´ nie uda∏o
zrealizowaç?

Ciàgle nie ma potrzebnych uzgodnieƒ Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego dla planu
przestrzennego zagospodarowania osiedla Stara
Mi∏osna Po∏udnie, który jest procedowany od
2008 roku. Spraw´ prowadzi Biuro Architektury.
Ja wielokrotnie zabiega∏em o jego realizacj´,
niestety do dziÊ bez skutku.
Jak by Pan si´ odniós∏ do zarzutów, ˝e
w Weso∏ej nie ma liceum, parkingu Parkuj
i Jedê, OSiR-u?
Wy˝ej przedstawi∏em priorytety, którymi kierowa∏em si´, ustalajàc kolejnoÊç inwestycji,
wszystkie z nich nale˝a∏y do zadaƒ Dzielnicy.
Dok∏adna informacja o tym, co Zarzàd Dzielnicy
zrealizowa∏ na przestrzeni ostatnich lat, znalaz∏a
si´ w paêdziernikowym Biuletynie Informacyjnym Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy nr 4
(204) podsumowujàcym kadencj´. Te zadania,
o które Pani pyta, to zadania Miasta. W sprawie
liceum ju˝ si´ wypowiada∏em, wi´c powtórz´:
znajàc oczekiwania mieszkaƒców, potwierdzone

pozytywnymi wynikami przeprowadzonych
konsultacji spo∏ecznych, zabiegamy, ˝eby Miasto ten postulat zrealizowa∏o. Warunek jest taki,
˝eby powsta∏o liceum na dobrym poziomie
i z bud˝etu Miasta.
Kilkuletnimi staraniami doprowadziliÊmy do
zlecenia ZTM projektu parkingu Parkuj i Jedê.
Projekt przerwano ze wzgl´du na brak zgody ze
strony PKP.
OSiR powstanie, gdy b´dzie wolne 15 mln z∏.
Jakimi sprawami w pierwszej kolejnoÊci powinien zajàç si´ Pana nast´pca?
Ja podjà∏em decyzj´ o przejÊciu na emerytur´. Bior´ udzia∏ w wyborach, ˝eby jako radny
s∏u˝yç dzielnicy. Przeka˝´ sprawnie dzia∏ajàcy
Urzàd z 15-milionowym bud˝etem na inwestycje, które ju˝ sà zaplanowane. Trzeba je realizowaç, a dalej to ju˝ decyzje nast´pcy. Niektórzy kandydaci na radnych obiecujà ró˝ne rzeczy typu: sesje rady online – sesje b´dà, bo
o tym zdecydowa∏a nowelizacja ustawy o samorzàdzie gminnym; Park & Ride – Zarzàd zajmowa∏ si´ tà sprawà i doprowadzi∏ do projektowania tego parkingu przez ZTM; itp. S∏u˝y to
kampanii wyborczej, a tak naprawd´ Êwiadczy
o s∏abej wiedzy o tym, co w dzielnicy ju˝ zrealizowano.
Czy postulaty dotyczàce utworzenia na terenie naszej dzielnicy szko∏y Êredniej w wynaj´tych pomieszczeniach uwa˝a Pan za mo˝liwe do realizacji?
To pytanie do Biura Edukacji, które odpowiada za oÊwiat´ ponadpodstawowà. Ja jestem
przeciwny takiej opcji, bo powsta∏aby prowizorka, co nigdy nie jest dobrym rozwiàzaniem.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Joanna Januszewska-MiÊków
Radna dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

3

WESO¸A

W zmierzchu gimnazjów, cz. II
Przygotowanie oÊwiaty publicznej do roku szk. 2018/2019 w Weso∏ej
W poprzednim numerze
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”
w cz´Êci I artyku∏u pisa∏em
obszernie o skutkach
„Wielkiej Reformy Edukacji”, jej wp∏ywie na oÊwiat´ w Weso∏ej.

1. Pok∏osie reformy
edukacji
Skutki reformy odczuwalne sà przede wszystkim w warstwie sieci szkó∏, zw∏aszcza w Starej
Mi∏oÊnie, gdzie, okaza∏o si´, konieczne jest
utworzenie trzeciej szko∏y podstawowej – liczba
uczniów obwodowych w oÊmiu, a nawet dziewi´ciu (z „zerówkami”) rocznikach na osiedlu
(docelowo oko∏o 1800) nie pomieÊci∏aby si´
w dwóch obiektach: przy ul. Cieplarnianej i przy
ul. Trakt Brzeski. Znikni´cie gimnazjów z mapy
sieci szkó∏ i nieodpowiedzialne skumulowanie
przez twórców reformy dwóch roczników – absolwentów „podstawówek” i absolwentów gimnazjów – w rekrutacji do szkó∏ ponadpodstawowych (liceów, techników itp.) wywo∏a∏o w dzielnicy goràczk´ natychmiastowego uruchomienia
w dzielnicy w∏aÊnie takiej placówki oÊwiatowej.
Tak jak pisa∏em, po przeprowadzonych konsultacjach spo∏ecznych, w których potwierdzona zosta∏a taka potrzeba, obecny zarzàd dzielnicy
przygotuje we wspó∏pracy z Biurem Edukacji dla
nast´pnego, utworzonego po wyborach zarzàdu
stosowny materia∏ analityczny i racjonalne rozwiàzania tego problemu. Istotna b´dzie tutaj Êcis∏a wspó∏praca z przysz∏ymi w∏adzami m.st. Warszawy, gdy˝ jak to wielokrotnie podkreÊla∏em,
prowadzenie liceum nie jest zadaniem dzielnicy,
lecz gminy, którà w naszym przypadku jest miasto sto∏eczne. Pisa∏em te˝ o problemach kadrowych wywo∏anych niekorzystnymi zmianami
w rozwoju i awansie zawodowym nauczycieli,
a tym samym w uzyskiwaniu korzystniejszych
zarobków u nas w dzielnicy i ogólnie w Warszawie. DziÊ s∏ów kilka o kwestiach bardziej rutynowych zwiàzanych z przygotowaniem oÊwiaty do
nowego roku szkolnego.

2. Remonty placówek oÊwiatowych
W szko∏ach podstawowych i przedszkolach
zosta∏y przeprowadzone prace remontowe. Polega∏y one g∏ównie na malowaniu sal i korytarzy,
cyklinowaniu pod∏óg, remoncie ∏azienek, uzupe∏nianiu bàdê wymianie terakoty, remoncie boisk
i sal gimnastycznych.

W Szkole Podstawowej nr 171 wkopano rynny
i doprowadzono ich odp∏ywy do studzienek deszczowych, wymieniono równie˝ p∏ytki na schodach
w dwóch wejÊciach oraz w jednej sali odgrzybiono Êcian´. W Szkole Podstawowej nr 172 wykonano remont schodów wejÊciowych do szko∏y.
Remont nawierzchni boiska trwa w Szkole Podstawowej nr 173. Ponadto w szkole remontowana jest du˝a sala gimnastyczna i jej zaplecze sanitarne. W Szkole Podstawowej nr 174 zostanie
wkrótce wymieniona cz´Êç drzwi wewn´trznych.
Zakoƒczono wymian´, napraw´ i malowanie
sceny teatralnej. W Szkole Podstawowej nr 353
naprawiono podmurówk´, ob∏o˝ono Êciany
w jednym z korytarzy wyk∏adzinà, co ma zabezpieczaç je przed uszkodzeniami. W Szkole Podstawowej nr 385 przeprowadzono kompleksowy
remont boisk polegajàcy na wymianie nawierzchni, podjazdu dla niepe∏nosprawnych, wykonaniu
oÊwietlenia oraz renowacji trybun.
W terminie zakoƒczone zosta∏y prace remontowe w przedszkolach: w Przedszkolu nr 262
renowacja betonowej Êcie˝ki rowerowej w ogrodzie przedszkolnym, w Przedszkolu nr 259 wyremontowano 3 ∏azienki, wymieniono pod∏ogi
w szatniach w „starej” cz´Êci przedszkola i pomalowano ogrodzenie, w Przedszkolu nr 260
wykonano g∏ównie prace malarskie i cyklinowanie parkietów, natomiast w Przedszkolu nr 261
odby∏ si´ generalny remont kuchni.
Przedszkole nr 434 nie wymaga∏o remontów. Jeszcze przed wakacjami zamontowano w oknach rolety.

3. Inwestycje dotyczàce nowej infrastruktury
Trwajà prace zwiàzane z rozbudowà Szko∏y
Podstawowej nr 173. Nowe sale b´dà gotowe na
przyj´cie uczniów w roku szkolnym 2019/2020.
Gotowa jest koncepcja rozbudowy Szko∏y
Podstawowej nr 174. Obecnie oczekujemy na
decyzj´ lokalizacji celu publicznego. Po otrzymaniu decyzji zostanie przeprowadzona procedura
zapytaƒ ofertowych w celu wy∏onienia wykonawcy projektu rozbudowy.
Zgodnie z koncepcjà Szko∏a Podstawowa nr
174 zostanie rozbudowana o 5 sal lekcyjnych,
sal´ przeznaczonà do zaj´ç integracji sensorycznej oraz pokój do zaj´ç indywidualnych, a tak˝e
dwie toalety. Szacowany termin oddania do
u˝ytkowania przewidywany jest na rok 2020.

4. Dowóz dzieci niepe∏nosprawnych
W dniu 27 lipca 2018 r. zosta∏ rozstrzygni´ty
przetarg pod nazwà „Transport i opieka nad

dzieçmi niepe∏nosprawnymi do placówek oÊwiatowych w roku szkolnym 2018/2019”. W post´powaniu przetargowym wy∏oniono firm´ Luxury
Medical Care Sp. z o.o. – Sp. k. i Agnieszka Âwieboda prowadzàca dzia∏alnoÊç gospodarczà pod
nazwà Agnieszka Âwieboda. Na podstawie z∏o˝onych wniosków w post´powaniu uwzgl´dniono
23 dzieci. Innà formà realizacji obowiàzku zwiàzanego z dowo˝eniem dzieci niepe∏nosprawnych na
zaj´cia oÊwiatowe sà umowy rycza∏towe z rodzicami. Szacujemy, ˝e zostanie zawartych oko∏o
30 umów (rodzice nadal sk∏adajà wnioski).

5. Sprawy kadrowe
Odnotowaç nale˝y przede wszystkim konkurs na
stanowisko dyrektora Przedszkola nr 260 w Warszawie przy ul. Trakt Brzeski 85. W jego wyniku stanowisko dyrektora placówki, od dnia 1 czerwca
2018 r., powierzono Pani Ma∏gorzacie Masicz.
W sierpniu przeprowadzono egzaminy dla nauczycieli ubiegajàcych si´ o awans na stopieƒ
nauczyciela mianowanego. Przystàpi∏o do nich
8 nauczycieli i wszyscy zdali egzamin.
Za zapewnienie pe∏nej obsady kadry pedagogicznej i administracyjnej w poszczególnych placówkach oÊwiatowych odpowiadajà dyrektorzy
placówek. Problemy kadrowe, o których pisa∏em
na wst´pie, nie omin´∏y dzielnicy, ale sà one
„z grubsza” opanowane i – jak zapewniajà dyrektorzy – „pod kontrolà”. MyÊl´, ˝e wymiernym
wsparciem w tym zakresie b´dzie przyj´ta 30 sierpnia br. uchwa∏a Rady m.st. Warszawy w sprawie regulaminu dotyczàcego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,
szko∏ach i placówkach prowadzonych przez m.st.
Warszaw´, na podstawie której wzrosnà m.in.
stawki dodatku funkcyjnego dla dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników Êwietlic, a tak˝e dla
wychowawców oddzia∏ów, co jest uzasadnione
zwi´kszonà liczbà zadaƒ wynikajàcà z realizowanej
reformy oÊwiaty. Podj´cie powy˝szej uchwa∏y to
skutki finansowe dla bud˝etu m.st. Warszawy ok.
15 mln w 2018 r. i 45 mln w 2019 r. W przeciwieƒstwie do innych obietnic, ta jest wiarygodna, gdy˝
zwiàzana bezpoÊrednio z bud˝etem m.st. Warszawy, na który jako samorzàd mamy realny wp∏yw.
Przed nami kolejny rok burzliwego „konsumowania dobrodziejstw” zaserwowanych przez Reform´. Rok z pewnoÊcià nie∏atwy, ale jestem
przekonany, ˝e wspólnie: uczniowie, nauczyciele, rodzice i organ prowadzàcy poradzimy sobie
w Weso∏ej jak zawsze w sposób doskona∏y.
˚ycz´ samych pozytywnych emocji i sukcesów
edukacyjnych wszystkim.
Marian Mahor
Zast´pca burmistrza ds. spo∏ecznych
dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

REKL AMA

GABINET GINEKOLOGICZNY Dr IGOR WIŚNIEWSKI
- konsultacje ginekologiczne, prowadzenie ciąży, badania USG 3D/4D

GABINET LARYNGOLOGICZNY Dr MARIUSZ JANISZEWSKI
- leczenie dzieci i dorosłych
Warszawa-Wesoła, ul. Jeździecka 21F/17, II p., Galeria Sosnowa
Zapisy telefoniczne – 22 403 07 65, 530 512 245
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PENSJONAT
SENIORA
Stara Mi∏osna
tel. kom. 502 866 525
www.pensjonatseniora.com.pl

✓ ca∏odobowa opieka

piel´gniarska
✓ pobyt opiekuƒczo-leczniczy
✓ opieka po udarze mózgu

i rehabilitacja
✓ pobyt krótko- i d∏ugoterminowy

oraz dzienny
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laku
10 lat na turystycznym sz
Z okazji 10-lecia ko∏a PTTK nr 4 w Weso∏ej
serdecznie zapraszamy na koncert
„Wolnej Grupy Bukowina”

16 listopada 2018 r. godzina 18.30
aula SP nr 385, ul. Klimatyczna 1, os. Stara Mi∏osna
Organizatorzy:
OÊrodek Kultury Weso∏a
Ko∏o PTTK nr 4 w Weso∏ej
SP385 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego

Wst´p wolny!

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

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

Leczenie zachowawcze

w

Protetyka

w

Leczenie ortodontyczne

w

Chirurgia

w

Zabiegi estetyczne

w

Implantologia

w

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

www.klinikaelixir.pl
Jesteśmy na Facebooku – Klinika Dentystyczna Elixir

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Co z t´˝nià w Starej Mi∏oÊnie?
S∏ysz´ to pytanie cz´sto
od wielu sàsiadów, którzy
wybrali projekt t´˝ni solankowej w g∏osowaniu
w tamtym roku i oczekujà,
s∏usznie, ˝e zgodnie z regulaminem Bud˝etu Partycypacyjnego t´˝nia powstanie w 2018 roku. Prosz´ Paƒstwa, t´˝nia powstanie wiosnà/latem
2019 roku, w innej lokalizacji, ni˝ pierwotnie zak∏ada∏am. Nie mo˝e zostaç zbudowana w lasku
za pocztà przy ul. Pogodnej, gdy˝ na to nie wyrazi∏o zgody NadleÊnictwo. SzukaliÊmy z Zarzàdem
Dzielnicy innej dogodnej lokalizacji i wybraliÊmy
niewielki ∏adny teren nale˝àcy do miasta, przy ul.
Fabrycznej, mi´dzy kana∏kiem a ul. Jana Paw∏a II,
przy stacji poboru wody. Troch´ trwa∏o uzyskanie
zgody na t´ lokalizacj´, a póêniej otrzymanie warunków zabudowy. Stàd opóênienie. Ponadto ga-

∏àzki tarniny do t´˝ni mogà byç Êcinane tylko zimà, gdy ustanie wegetacja. Jest ju˝ projekt naszej t´˝ni,
wynik kompromisu mi´dzy moim
wyobra˝eniem a wiedzà pani architekt, który Paƒstwu poni˝ej prezentuj´. Mam nadziej´, ˝e wykonawca
zbuduje nam takà t´˝ni´ za pienià-

dze gwarantowane w projekcie, gdy˝ ceny materia∏ów i us∏ug budowlanych od zesz∏ego roku
wzros∏y i wcià˝ rosnà. Trzymajmy kciuki.
Hanna Bàbik

Ostro˝nie na Êcie˝kach – bobry kopià do∏ki!
Tam´ na Kana∏ku Wawerskim przy oczyszczalni Êcieków bobry zmajstrowa∏y nam pod koniec wrzeÊnia,
tu˝ przed falà opadów ni˝u Fabienne. W jeden weekend podwy˝szy∏y poziom wody o blisko 40 cm.
¸za si´ w oku zakr´ci∏a na myÊl, ˝e tam´ trzeba b´dzie zniszczyç, bo ˝ycie wokó∏ niej wzbogaci∏o si´ od razu bukietem kolorowych wa˝ek,
chronionych ropuch i m∏odych zaskroƒców.
W dodatku niespodziewanie powsta∏a dogodna

droga do przystanku, na którà
od lat nie mogà si´ doczekaç
dzieci ze szko∏y na ul. Kruszyny. Zuchy z tych bobrów! No
i buch! Nagle siedzi cz∏owiek
po pas w ogromnej jamie!
Nogi mo˝na po∏amaç, a jadàc
rowerem nawet kark skr´ciç.
Czworono˝ni in˝ynierowie majà bowiem zwyczaj kopaç obszerne tunele w brzegu, przy
którym pracujà. Nie ma rady,
trzeba ich stàd wyprosiç. Najpierw telefon do stra˝y miejskiej, ˝eby zabezpieczy∏a do∏y taÊmà – stra˝nicy stwierdzili, ˝e przyjadà, je˝eli znajdà to miejsce, ale mogà nie znaleêç, bo w wozach nie ma nawigacji! No
i rzeczywiÊcie nie przyjechali, bo nast´pnego
dnia do∏y sta∏y dalej nieoznakowane. Na szcz´-

Êcie uda∏o mi si´ skombinowaç
takà taÊm´ i jakieÊ kije i teraz to
wyglàda tak, jak na zdj´ciu. Zarzàdzanie kana∏kiem jest rozproszone na kilka instytucji, po
d∏u˝szej sesji wydzwaniania
któraÊ z nich wys∏a∏a cz∏owieka
z ∏opatà, ˝eby zrobi∏ w tamie
do∏ek. Kana∏ek opad∏, ale zabawa z bobrami nie skoƒczy si´
tak ∏atwo. Zwierzaki obj´∏y
swojà dzia∏alnoÊcià kilkusetmetrowy odcinek kana∏ku powy˝ej
oczyszczalni. Mo˝na si´ tam spodziewaç kolejnych bobrzych jam. Brzeg b´dà patrolowaç harcerze, ca∏à spraw´ obserwowaç b´dzie Fundacja
Dzia∏aƒ Lokalnych Pobli˝a, ale Wy, drodzy sàsiedzi, te˝ bàdêcie ostro˝ni.
Dorota Wroƒska

REKL AMA

Usługi Ksiegowe B&B s.c.
ul. Ułanska 9, 05-077 Warszawa

535 377 474
uslugibb18@gmail.com

Nowo otwarte Biuro Ksiegowe
z duzym doswiadczeniem.

ZAPRASZAMY!

PROMOCJE!!!
RABAT 50% dla nowych firm przez pierwsze 2 miesiace
RABAT 5-10% dla klientów polecajacych nasze Biuro
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Warszawa – Stara Miłosna
ul. Jeździecka 21F/17, II p.
tel. 22 40 30 765, 530 51 22 45
Godz. otwarcia: pon.–pt. 9–20, sob. 9–14

MEDYCYNA ESTETYCZNA I ANTI-AGING
NOWOŚCI
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

Nieoperacyjna korekcja opadających powiek PLEXR
Terapia biomimetyczna z zastosowaniem peptydów
- mezoterapia DermaHeel
- AquaPeel
Zabiegi regeneracyjne z zastosowaniem komórek
macierzystych i czynników wzrostu CGF

Redukcja zmarszczek BOTOX
Wypełnianie i korekcja zmarszczek kwasem hialuronowym
Mezoterapia igłowa – Neauvia, Princess, Cytocare, Filorga
Terapia wypadania włosów – dr. Cyj, HairCare, osocze
Usuwanie włókniaków, brodawek, przebarwień
Laserowe usuwanie naczynek i rumienia VariLite
Laser frakcyjny EMERGE

KOSMETOLOGIA
●

●

●
●
●
●

●
●

Pilingi chemiczne (kwasy)
- trądzik, przebarwienia, sucha
skóra, zmarszczki
Zabiegi pielęgnacyjne ﬁrm Filorga,
Sesderma, Elizabeth Arden
- anti-aging, - nawilżająco-liftingujące
- p-trądzikowe,
Kriolifting i fale radiowe
Depilacja laserowa LightSheer – rabaty do 50%
Mezoterapia mikroigłowa
Masaż BOA
- przeciwcellulitowy, - relaksacyjny
- drenaż limfatyczny,
Pielęgnacja dłoni i stóp
Zabiegi bankietowe

Informacje o nowościach i aktualnych promocjach na naszej stronie internetowej www.medikocentrum.pl oraz na Facebooku.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Wywiad z Rafa∏em Trzaskowskim,
kandydatem na urzàd Prezydenta Warszawy
Jest Pan pos∏em PO, uprzednio by∏ Pan europos∏em z tego ugrupowania. Z racji wykszta∏cenia i dorobku zawodowego raczej kojarzy
si´ Pan ze sprawami mi´dzynarodowymi, choç
by∏ Pan te˝ ministrem administracji i cyfryzacji.
Ju˝ w listopadzie 2017 roku zosta∏ Pan og∏oszony wspólnym kandydatem Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej na urzàd Prezydenta
Warszawy. By∏y wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz pisa∏ o Panu „kandydat
Schetyny”. To kim Pan tak w∏aÊciwie jest?
– Jestem kandydatem Koalicji Obywatelskiej
na prezydenta Warszawy. Kandyduj´, bo wiem,
co trzeba zrobiç, ˝eby warszawiakom ˝y∏o si´
w naszym mieÊcie lepiej, ˝eby stolica Polski rozwija∏a si´ jeszcze szybciej. Jako pose∏ obserwuj´ dzieƒ po dniu, ile szkodliwych ustaw przepychanych jest przez PiS. Wiele z nich szkodzi
samorzàdom i mieszkaƒcom. Wiem, co zrobiç,
˝eby na szczeblu samorzàdowym naprawiç
szkody wyrzàdzone przez b∏´dy PiS – np. niszczony system edukacji.
W chwili gdy rozmawiamy, termin wyborów
samorzàdowych jest ju˝ znany, a kampania wyborcza trwa. Przed jej startem intensywnie
rozmawia∏em z warszawiakami – wykonujàc
mandat pos∏a RP. Pyta∏em ich o Warszaw´, o codzienne problemy, oczekiwania i nadzieje.
Przedstawia∏em propozycje rozwiàzaƒ, dyskutowaliÊmy o nich na ponad 160 spotkaniach. Dzi´ki tym rozmowom dziÊ, ju˝ jako kandydat, mog´
przedstawiç swój program.
Platforma Obywatelska rzàdzi Warszawà
nieprzerwanie od 12 lat. S∏ysza∏em o badaniach fokusowych, w których wysz∏o, ˝e warszawiacy sà ca∏kiem zadowoleni z tego, jak

w tym okresie si´ zmieni∏a i jak si´ w niej
obecnie ˝yje. Ale i tak chcieliby zmiany rzàdzàcych. To na czym ta zmiana ma polegaç?
– Warszawiacy widzà, jak bardzo Warszawa
zmieni∏a si´ przez ostatnie lata. I nie dajmy sobie
odebraç poczucia dumy z tych zmian. Dzi´ki inwestycjom w rozwój infrastruktury, sfinansowanym
w du˝ej mierze z pieni´dzy unijnych (blisko 18 miliardów z∏otych!), Warszawa jest innym miastem
ni˝ na poczàtku lat 2000. Mamy najlepszà w Polsce (i jednà z najlepszych w Europie) komunikacj´
miejskà, dwie linie metra, sieç tramwajów i SKM,
dobrze utrzymane ulice i najwi´kszy w tej cz´Êci
Europy system rowerów miejskich. Mamy nowoczesne wodociàgi, jednà z najwi´kszych w Europie oczyszczalni Êcieków. Mamy coraz pi´kniejsze
parki. W ostatnich latach wydawaliÊmy na inwestycje wi´cej ni˝ Kraków, Poznaƒ, Wroc∏aw razem
wzi´te! To m.in. dlatego Warszawa przyciàga dziÊ
wi´cej inwestorów ni˝ jakiekolwiek inne miasto
w tej cz´Êci Europy.
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Warszawiacy to widzà, ale jest czymÊ naturalnym, ˝e ich aspiracje i oczekiwania sà inne, ni˝
10 lat temu. DziÊ warszawiacy majà nowe potrzeby. Oczekujà, ˝e po latach koncentrowania
si´ na wielkich inwestycjach miasto skupi si´ na
ich codziennym ˝yciu, na sprawach z pozoru
drobnych, ale w sumie sk∏adajàcych si´ na to, co
nazywamy jakoÊcià ˝ycia. Wi´cej: warszawiacy
oczekujà, ˝e jakoÊç ˝ycia b´dzie taka sama
w ka˝dej dzielnicy – bez wzgl´du na to, jak oddalona jest od centrum. To jest zmiana, której
oczekujà. I ja takà zmian´ chc´ przeprowadziç.
Jak to zrobiç, opisuj´ w swoim programie.
Na ostatniej kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz przykrym cieniem po∏o˝y∏a si´ sprawa
reprywatyzacji. Opinia publiczna ˝yje obecnie teatrem tzw. Komisji Reprywatyzacyjnej.
Z jednej strony, jest jakaÊ pula afer wynikajàcych z nieprawid∏owoÊci przy reprywatyzacji, z drugiej, tysiàce warszawiaków, których dekret Bieruta okrad∏ z rodzinnych majàtków. Prawdziwy w´ze∏ gordyjski. CoÊ da
si´ z nim zrobiç?
– Skandal reprywatyzacyjny to grzech, który
obcià˝a wszystkie dotychczasowe ekipy zarzàdzajàce stolicà. B∏´dy w tej sprawie pope∏ni∏a tak˝e
prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz – jej g∏ównà
winà by∏o to, ˝e zaufa∏a osobom, którym nigdy
nie powinna by∏a zaufaç. To nie powinno by∏o si´
zdarzyç. Trzeba jednak pami´taç, ˝e decyzje reprywatyzacyjne zapada∏y tak˝e pod rzàdami prezydenta Lecha Kaczyƒskiego. Jakub R., przez media okreÊlany jako „szara eminencja reprywatyzacji”, zosta∏ zatrudniony w warszawskim ratuszu
w czasach, gdy Warszawà rzàdzi∏ PiS. S∏usznie
nazywacie Paƒstwo dzia∏alnoÊç komisji reprywatyzacyjnej „teatrem” – bo to jest teatr. Dla jednego aktora. Komisja nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwoÊcià: doÊç powiedzieç, ˝e skrupulatnie
unika przes∏uchania osób, które mog∏oby powiedzieç o zwiàzkach PiS-u z reprywatyzacjà, np.
wspomnianego ju˝ Jakuba R.
Wszystkim ofiarom niew∏aÊciwej reprywatyzacji nale˝y pomóc. Trzeba te˝ zagwarantowaç,
˝e ju˝ nigdy miasto nie b´dzie oddawaç domów
wraz z lokatorami. ˚eby jednak ostatecznie
spraw´ reprywatyzacji zakoƒczyç, potrzebna
jest du˝a ustawa reprywatyzacyjna, która wygasi∏aby roszczenia reprywatyzacyjne – zamiast
budynków, prawowici w∏aÊciciele bàdê ich
spadkobiercy otrzymywaliby odszkodowanie.
Rzàd PiS twierdzi, ˝e obecnie bud˝et paƒstwa
jest w znakomitej kondycji, wi´c warunki do
przyj´cia takiej ustawy sà idealne. Minister Patryk Jaki na poczàtku roku publicznie obiecywa∏,
˝e ta ustawa zostanie szybko uchwalona.
I gdzie ona jest? Panie ministrze Jaki, gdzie jest
ustawa reprywatyzacyjna, która raz na zawsze
zakoƒczy ten problem, a którà Pan obieca∏ warszawiakom? Partia rzàdzàca potrafi przepychaç
przez Sejm nieprawdopodobne buble legislacyjne, byle szybciej, demolujàc kolejne obszary naszego paƒstwa. Tymczasem tak potrzebna Warszawie ustawa reprywatyzacyjna wylàdowa∏a
gdzieÊ w g∏´bokiej szufladzie. Mam wra˝enie,
˝e dla partii, która obecnie rzàdzi Polskà, potrzeby Warszawy i warszawiaków nie majà najNr 205 / Paêdziernik 2018
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mniejszego znaczenia. To dlatego koledzy ministra Jakiego bezczelnie zaw∏aszczyli pl. Pi∏sudskiego, ˝eby postawiç tam pomnik, a inni koledzy z PiS anektowali ul. Wiejskà, by postawiç
wokó∏ Sejmu zasieki. Pytam: gdzie w tym
wszystkim sà warszawiacy?
W Internecie krà˝y filmik, bodaj˝e ze spotkania w Rembertowie, w którym przyznaje
si´ Pan, ˝e nie zna Warszawy...
– Ten filmik to przyk∏ad manipulacji, wyrwania kawa∏ka zdania z kontekstu. W rzeczywistoÊci ja na tym spotkaniu powiedzia∏em, ˝e akurat
Rembertów znam lepiej ni˝ inne dzielnice, bo
w Rembertowie mieszka∏a moja dziewczyna.
Szkoda, ˝e moi rywale uciekajà si´ do pod∏ych
manipulacji, mam nadziej´, ˝e warszawiacy w∏aÊciwie to ocenià.
Nie znam nikogo, kto móg∏by powiedzieç o sobie, ˝e wie o Warszawie wszystko, zna ka˝dy
fragment ponad pi´ciu tysi´cy warszawskich ulic,
setek parków, skwerów czy obiektów sportowych. Mieszkam w Warszawie od urodzenia
i wcià˝ odkrywam coÊ nowego. W ostatnich miesiàcach spotyka∏em si´ z mieszkaƒcami wszystkich 18 dzielnic, ws∏uchiwa∏em si´ w ich g∏osy
– i w ten sposób skonstruowa∏em swój program.
DziÊ mam ju˝ ca∏oÊciowà wizj´ Warszawy przysz∏oÊci. Mam propozycje nie tylko dla miasta jako
ca∏oÊci, ale te˝ konkretne rozwiàzania dla dzielnic, ba, nawet dla poszczególnych osiedli.
Konkurenci przeÊcigajà si´ w obietnicach,
dwie nowe linie metra, nowe mosty, pi´ç razy wi´cej mieszkaƒ komunalnych, dziesiàtki
nowych ˝∏obków... Z Pana strony za wiele takich obietnic nie pada. To czym chce Pan przekonaç do siebie warszawiaków?
UczciwoÊcià i ci´˝kà pracà. W∏aÊnie tym, ˝e nie
próbuj´ obiecaç wszystkiego wszystkim. Doskonale znam mo˝liwoÊci finansowe naszego miasta,
znam wieloletnie zobowiàzania prawne i technologiczne ograniczenia. Znam potrzeby mieszkaƒców. I dlatego nie zamierzam obiecywaç budowy
trzech linii metra i pi´ciu mostów na raz – bo
wiem, ˝e na takà kumulacj´ nie mog∏oby sobie
pozwoliç ˝adne miasto Êwiata, i to nie tylko ze
wzgl´dów finansowych. Trzeba byç zupe∏nym
ignorantem, aby mówiç o takich inwestycjach infrastrukturalnych. Mieszkaƒcy Woli, Pragi-Pó∏noc,
Targówka mogliby mojemu rywalowi powiedzieç,
co oznacza poruszanie si´ po mieÊcie pe∏nym objazdów, zamkni´tych ulic itp.
Mówi´ warszawiakom uczciwie: b´dziemy
konsekwentnie budowaç metro i nowe linie
tramwajowe. Krok po kroku: najpierw dokoƒczenie II linii – to do 2023 r., ale w mi´dzyczasie projektowane przed∏u˝enie linii z STP Mory do Ursusa, budowa tramwaju na Goc∏aw, na Bia∏o∏´k´
i do Wilanowa. Rozpoczniemy budow´ III linii
i rozbudujemy sieç SKM. B´dziemy konsekwentnie budowaç nowe parkingi, punktowo „odkorkowywaç” g∏ówne arterie miasta – np. dzi´ki budowie skrzy˝owaƒ bezkolizyjnych w ciàgu linii
kolejowej na terenie Rembertowa i Weso∏ej.
Chc´ te˝ przekonaç warszawiaków swoimi
pomys∏ami na lepszà edukacj´ i lepszà polityk´
spo∏ecznà. Zagwarantuj´ miejsce w ˝∏obku dla
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

ka˝dego dziecka: jeÊli zabraknie miejsc w ˝∏obku
miejskim, miasto zap∏aci za pobyt dziecka
w ˝∏obku prywatnym. To jest realne, Warszaw´
na to staç. Proponuj´ przywrócenie weekendowej i Êwiàtecznej opieki lekarskiej w miejskich
przychodniach, zatrudnienie nowych lekarzy. Czy
wreszcie: 100 z∏otych miesi´cznie na zaj´cia pozalekcyjne dla ka˝dego ucznia, pomoc miasta rodzinom, które opiekujà si´ osobami starszymi,
budow´ 1500 miejskich mieszkaƒ pod tani wynajem rocznie i stuprocentowe pokrycie kosztów
wymiany starego pieca. Proponuj´ warszawiakom konkretne rozwiàzania, które poprawià jakoÊç ich codziennego ˝ycia. W ka˝dej dzielnicy
– bo Warszawa jest jedna.
Najpierw pojawi∏a si´ koncepcja „zielonego Pa∏acu Kultury”, potem przykrycia Trasy
¸azienkowskiej tunelem, nad którym powsta∏by park. Pan proponuje zag∏´bienie kolejnego odcinka Wis∏ostrady, na wysokoÊci
Zamku Królewskiego. Czy to nie zbyt kosztowny i ryzykowny pomys∏, szczególnie
w kontekÊcie problemów, jakie pojawi∏y si´
kilka lat temu w tunelu Wis∏ostrady pod Centrum Nauki Kopernik?
DziÊ ju˝ ma∏o kto pami´ta, ˝e obecnie istniejàcy tunel Wis∏ostrady by∏ na samym poczàtku krytykowany. DziÊ nie jest. Warszawiacy pokochali t´
cz´Êç Warszawy, w∏aÊnie dlatego, ˝e ruch samochodowy zosta∏ przeniesiony pod ziemi´. Przecie˝
gdyby nie ten tunel, Centrum Nauki Kopernik nie
mog∏oby powstaç, ta cz´Êç PowiÊla nadal ton´∏aby w ha∏asie. Je˝eli pod ziemi´ schowamy kolejny
odcinek Wis∏ostrady, to uzyskamy podobny efekt.
Jeszcze bardziej zbli˝ymy miasto do Wis∏y, stworzymy nowy warszawski park – internauci ju˝
ochrzcili go mianem „Ogrodów Królewskich”. Powstanie pi´kna przestrzeƒ, atrakcyjne miejsce wypoczynku. B´dzie mo˝na na piechot´ przejÊç od
placu Bankowego (albo Teatralnego) a˝ do bulwaru wiÊlanego, pozostajàc ca∏y czas w strefie
zieleni. Symboliczne znaczenie ma to, ˝e w ten
sposób dokoƒczymy koncepcj´, której nie zdà˝y∏
zrealizowaç prezydent Stefan Starzyƒski.
Jeden z konkurentów sugerowa∏, ˝e lekcewa˝y Pan tzw. „s∏oiki”, czyli mieszkaƒców, którzy dopiero od niedawna zwiàzali swoje losy
z Warszawà. Co Pan im ma do zaoferowania?
Moja ˝ona, Ma∏gorzata, pochodzi ze Âlàska
i jest warszawiankà. Tak samo jak wszyscy, którzy zdecydowali zwiàzaç swój los z naszym miastem i tu p∏aciç podatki. Tak w∏aÊnie definiuj´
„warszawskoÊç”. Ci, którzy przyjechali do Warszawy z najbardziej odleg∏ych cz´Êci Polski, tu
osiedlili si´, majà prawo czuç si´ warszawiakami
tak samo jak ich sàsiedzi, zwiàzani z miastem od
pokoleƒ. Moim zdaniem bycie warszawiakiem to
kwestia wyboru, którego dokonujemy, a nie
miejsca urodzenia. Ka˝demu, kto p∏aci podatki
w Warszawie, chc´ zaoferowaç pakiet korzyÊci
powiàzanych np. z Kartà Warszawiaka. Ju˝ obecnie ta Karta daje taƒsze przejazdy komunikacjà
miejskà (przy zakupie biletu okresowego). Zamierzam t´ ofert´ rozszerzyç, oferujàc Zintegrowanà Kart´ Warszawiaka, a wraz z nià pakiet korzyÊci w obszarze transportu, kultury, sportu.

Centralne dzielnice Warszawy majà bardzo
rozbudowanà infrastruktur´, jest metro, kina,
tramwaje. Jednak jest wiele dzielnic zewn´trznego wianuszka, gdzie nadal sà gruntowe
i nieoÊwietlone drogi, przepe∏nione szko∏y i fatalna komunikacja. Powsta∏o coÊ na kszta∏t
„Warszawy dwóch pr´dkoÊci”. Jak Pan zamierza wyrównaç szanse rozwojowe tych dzielnic?
To jest w∏aÊnie istota mojego programu, jego
najwa˝niejsza cz´Êç! Kiedy mówi´, ˝e Warszawa
jest jedna, to mam na myÊli to, ˝e w ka˝dej cz´Êci Warszawy, w Ursusie, w Weso∏ej, w Rembertowie, na Pradze-Po∏udnie, jakoÊç codziennego
˝ycia mieszkaƒców musi byç co najmniej taka sama, jak na Ochocie, w Wilanowie czy na Ursynowie – dzielnicy, w której sam mieszkam. Bo Warszawa jest jedna!
Mam wiele konkretnych pomys∏ów, co trzeba
zrobiç, ˝eby ten cel osiàgnàç. Po pierwsze: komunikacja. Chc´ stworzyç dwie nowe linie SKM,
zwi´kszyç cz´stotliwoÊç kursowania pociàgów,
wys∏aç wi´cej autobusów na trasy obs∏ugujàce
dzielnice oddalone od centrum. Chc´ zbudowaç
ponad 20 nowych parkingów P+R, które nie tylko u∏atwià mieszkaƒcom tych dzielnic przesiadk´
do komunikacji publicznej – ale te˝ rozwià˝à
cz´Êç problemów z parkowaniem. Bo te nowe
parkingi P+R (budowane np. ko∏o stacji PKP) b´dà dla mieszkaƒców okolicznych osiedli dost´pne ca∏à dob´, ca∏y rok. Chc´ rozpoczàç budow´
III linii metra – jej pierwsze stacje powsta∏yby na
Pradze-Po∏udnie.
W ka˝dej dzielnicy b´dziemy modernizowaç
szko∏y i budowaç nowà infrastruktur´ sportowà.
W ka˝dej dzielnicy powstanie te˝ lokalne centrum – miejsce, w którym b´dà si´ koncentrowaç
us∏ugi, handel i rozrywka – tak aby mieszkaƒcy
nie musieli jechaç do ÂródmieÊcia, ˝eby zjeÊç wieczorem kolacj´ z przyjació∏mi w restauracji. Zadbamy te˝ o zdrowie mieszkaƒców i ochron´ Êrodowiska. Dzielnice takie jak Wawer, Weso∏a czy
Rembertów sà szczególnie dotkni´te problemem
smogu. To w∏aÊnie z myÊlà o tych dzielnicach zamierzam wprowadziç nowe zasady dotowania
wymiany starych pieców (tzw. kopciuchów)
– proponuj´, ˝eby miejska dotacja pokrywa∏a
100% kosztów wymiany, czyli tak˝e koszt przy∏àcza i koszt projektu. W tych dzielnicach zwi´kszymy te˝ wydatki na modernizacj´ lokalnych ulic.
Bud˝et na modernizacj´ ulic chc´ podnieÊç ze
100 milionów z∏otych rocznie do 250 milionów.
Zamierzam kontynuowaç program utwardzenia
dróg gruntowych, zwi´kszajàc liczb´ takich dróg
z obecnych 30 rocznie do 100 rocznie. Dzi´ki temu wraz z koƒcem kadencji utwardzone zostanà
wszystkie obecne „gruntówki”.
To tylko cztery przyk∏ady, które ilustrujà mój
pomys∏ na rozwój Warszawy. Moim celem jest
Warszawa, w której wszystkim mieszkaƒcom ˝yje si´ tak samo dobrze.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Z Rafa∏em Trzaskowskim,
kandydatem zjednoczonej opozycji
– Koalicji Obywatelskiej
na Prezydenta m.st. Warszawy,
rozmawia∏ Marcin J´drzejewski
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Dzielnicowa Konferencja Warszawskiego
Programu Edukacji Kulturalnej w Weso∏ej
28 wrzeÊnia br. w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych
POGODNA odby∏a si´ pierwsza Dzielnicowa
Konferencja Warszawskiego Programu Edukacji
Kulturalnej w Weso∏ej. Pierwsza cz´Êç wydarzenia poÊwi´cona by∏a „Warszawskiemu Programowi Edukacji Kulturalnej 2015–2020” i jego
istotnym elementom, tj.: Indeksowi Qulturalnemu, Spó∏dzielni Kultury, Warszawskiej Nagrodzie
Edukacji Kulturalnej oraz Kodeksowi dobrych
praktyk wspó∏pracy dzielnicowych domów kultury i organizacji pozarzàdowych. W tej cz´Êci wystàpili: Pan Marian Mahor, Zast´pca Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a, Pani Anna Michalak-Paw∏ow-

ska, Pe∏nomocnik Prezydenta ds. Edukacji Kulturalnej, Pan Tomasz Truszkowski, koordynator
edukacji kulturalnej dzielnicy ÂródmieÊcie, Pani
Greta Droêdziel-Papuga z Centrum Komunikacji
Spo∏ecznej, Pan Micha∏ Witak, koordynator edukacji kulturalnej dzielnicy Ochota, oraz Pani Marta Lewandowska z Fundacji Kultury Dialogu.
W drugiej cz´Êci konferencji zaprezentowane
zosta∏y projekty realizowane w ramach WPEK:
projekt pn. „Dzieci na kraƒcu Êwiata” zrealizowany przez OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy przedstawi∏ Pan Edward Kalisz,
projekt pn. „Obudê w dziecku pasj´ czytania”
zrealizowany przez Bibliotek´ Publicznà w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy przedstawi∏a Pani
Justyna Kwiatkowska, projekt pn. „Ma∏e dzieci
– wielka sztuka” zrealizowany przez Przedszkole
nr 434 przedstawi∏a Pani Sandra Go∏dyn, projekt
pn. „Czytanie na zawo∏anie – od nauki do rekordu” zrealizowany przez Szko∏´ Podstawowà nr
172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej przedstawi∏y Panie Katarzyna Paroƒ-Bry∏a i Ma∏gorzata Janik, projekt pn. „Hej! Zobacz, SZTUKA!” zrealizowany przez Szko∏´ Podstawowà nr 171 im.
Stanis∏awa Staszica przedstawi∏a Pani Beata Biel-

ska-Karwot, projekt pn. „Mapa Weso∏a” zrealizowany przez Fundacj´ Ma∏ego Odkrywcy przedstawi∏a Pani Anita Go∏´biewska.
Na zakoƒczenie konferencji Pan Marian Mahor, Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a, wr´czy∏ gratulacje dla nominowanych do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 2018: Pani
Magdalenie Dworzyƒskiej oraz Pani Ma∏gorzacie
Riedel, autorkom projektu „Zaczytani – ksià˝eczki z pó∏eczki”, Pani Katarzynie Paroƒ-Bry∏a, Pani
Ma∏gorzacie Janiak oraz Pani Stelli Norowskiej-Woldaƒskiej, autorkom projektu „Czytanie na
zawo∏anie – od nauki do rekordu”, Pani Beacie
Bielskiej-Karwot, autorce projektu „Hej!, Zobacz,
SZTUKA!”, Pani Anicie Go∏´biewskiej, autorce
projektu „Mapa Weso∏a”.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

PO WIELKIM OTWARCIU W ACTIVE LADIES
BO˚ENA: Z opowiadaƒ i fotorelacji w mediach spo∏ecznoÊciowych wynika, ˝e dzieƒ
ponownego otwarcia Waszego studia by∏
wielkim sukcesem. Czy to nowa oferta klubu
czy nowa nazwa przyciàgn´∏a tak wiele paƒ?
Beata: Poszerzenie oferty fitnessowej oraz
perspektywa otwarcia nowej sali to by∏ strza∏
w dziesiàtk´. Choç nasze studio dzia∏a ju˝ ponad
5 lat, nadal jest to klub butikowy z profesjonalnà za∏ogà. Jednak dopiero teraz, po zmianie wizerunku, poszerzeniu naszej oferty, jesteÊmy
przekonane, ˝e ka˝da z klubowiczek wyjdzie od
nas w pe∏ni zadowolona.
BO˚ENA: Czyli ta zmiana to krok w przód
w stron´ potrzeb i oczekiwaƒ klubowiczek?
Beata: Mo˝na tak powiedzieç. Bran˝a fitness
ca∏y czas si´ rozwija, dlatego cz´Êç z paƒ po kilku latach çwiczeƒ interwa∏owych zg∏osi∏a nam
zapotrzebowanie na treningi grupowe i dodatkowe konsultacje. Teraz te panie powracajà do
nas jeszcze ch´tniej.
BO˚ENA: Z jakich nowych us∏ug mo˝e skorzystaç Wasza cz∏onkini?
Beata: Przede wszystkim z treningu interwa∏owego, tzw. „treningu obwodowego”, wykonywanego na profesjonalnym sprz´cie firmy Proxowell, ale tak˝e z wielu zaj´ç dodatkowych takich
jak TBC, Tabata, HIIT, Stretching oraz Pilates,
a tak˝e treningu tanecznego – Zumba®. Posia-

10

BO˚ENA: Brawa dla niej! A jakie opcje treningu sà wybierane najcz´Êciej?
Julia: Klub jest otwarty codziennie od godz.
8.00 do póênych godzin wieczornych. Codziennie prowadzimy tak˝e minimum 3–4 godziny zaj´ç dodatkowych. W nowym sezonie nasze klubowiczki szczególnie upodoba∏y sobie opcj´ zaj´ç grupowych. Rollowanie oraz joga to dwie
nowoÊci, które sà nie tylko modne, ale tak˝e
Êwietnie dzia∏ajà na nasze cia∏o jako uzupe∏nienie treningu interwa∏owego.
damy tak˝e gabinet masa˝u oraz poradni´ dietetycznà, gdzie przyjmujà nasze specjalistki od
spraw idealnej sylwetki.
BO˚ENA: Dieta – tego chyba nie lubi ˝adna
kobieta, a jak jest z Waszymi klubowiczkami?
Karolina: Staramy si´ ka˝dà z nich zach´ciç
najpierw do aktywnoÊci fizycznej i jednoczeÊnie
podkreÊlamy znaczenie prawid∏owego sposobu
˝ywienia. Podczas indywidualnych konsultacji,
rozmów w trakcie treningu czy na naszym profilu na Facebooku motywujemy do zmiany nawyków ˝ywieniowych. Podczas spotkaƒ w studiu
oraz na wieczorkach ˝ywieniowych opowiadamy
sobie z klubowiczkami o naszych ma∏ych sukcesach. Wszystkie klubowiczki razem wzi´te zrzuci∏y z nami ju˝ ponad 2000 kg. Najbardziej spektakularnà przemian´ przesz∏a pani Kasia, która
schud∏a 43 kg w ciàgu dwóch lat.

BO˚ENA: Active Ladies to klub tylko dla kobiet, dobrze wnioskuj´?
Gosia: I tak, i nie. Na ten moment mamy aktywnych prawie 300 klubowiczek i to one zawsze stanowiç b´dà lwià cz´Êç naszej klienteli.
Aczkolwiek, dodajàc do naszych us∏ug opcj´ treningu personalnego oraz masa˝e i konsultacje
z dietetykiem lub fizjoterapeutà, otwieramy si´
tak˝e na klientel´ p∏ci m´skiej. A w przysz∏oÊci
mo˝e pojawià si´ tak˝e zaj´cia ruchowe dla
dzieci lub zaj´cia dla mam z dzieçmi ☺.
BO˚ENA: Podsumowujàc, Aktywne Kobiety
– bo tak po polsku t∏umaczy si´ Wasza nazwa
– to klub dla...?
Julia, Karolina, Gosia, Beata: Nas wszystkich. ZAPRASZAMY!
rozmawia∏a Bo˝ena Dole˝a∏
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Wrzesieƒ ze Sportteamem ☺
Wrzesieƒ to miesiàc planowania, wyborów
i zapisów na nowe zaj´cia. JesteÊmy pe∏ni podziwu, jak rodzice organizujà zaj´cia szkolne i pozaszkolne swoich dzieci. Który dzieƒ, jaka godzina, jak dojechaç? Brawo dla Was, Rodzice!!!!
Dla naszego klubu to czas nowych wyzwaƒ,
okreÊlania celów i kierunku rozwoju. Ruszamy
z nowymi pomys∏ami, rozpoczynamy wspó∏pra-

c´ z nowymi partnerami, dbajàc jednoczeÊnie
o tych, z którymi wspó∏pracujemy od lat. Rozszerzamy ofert´ o nowe zaj´cia, wszystko po
to, aby sport w Weso∏ej rozwija∏ si´ i sprawia∏
wszystkim jeszcze wi´cej przyjemnoÊci. P∏ywanie, tenis, eventy sportowo-rekreacyjne, programy edukacyjne, szkoleniowe sà do Paƒstwa
dyspozycji.
We wrzeÊniu równie˝ odby∏o si´ wspólne po˝egnanie lata. Razem z naszymi
podopiecznymi, w rodzinnej
atmosferze bawiliÊmy si´ na
Polach Mokotowskich w Zagadkowà Gr´ Rodzinnà.
Zadaniem dru˝yn by∏o
rozszyfrowanie kodu, który
prowadzi∏ do rozwiàzania
zagadki. Na zakoƒczenie

imprezy na uczestników czeka∏ ciep∏y pocz´stunek w sportteamowej atmosferze. W ca∏ej grze
uczestniczy∏o oko∏o 100 osób, a wraz z nimi nasza maskotka Yeti.
Cieszymy si´, ˝e nadchodzàcy rok szkolny sp´dzimy razem. Wierzymy, ˝e b´dzie to dla nas
wartoÊciowy czas.
Pozdrawiamy
Zespó∏ Sportteam

Tekst sponsorowany

Od pierwszego plusku do profesjonalnego p∏ywania
Nauka P∏ywania w Klubie Sportteam. Lekcje
w kameralnych grupach lub indywidualnie. Wykwalifikowana kadra pracujàca z pasjà i du˝à serdecznoÊcià. Zapraszamy na zaj´cia, które prowadzimy w Aquaparku Wesolandia (Weso∏a) oraz
w nowo otwartej p∏ywalni Delfinek w Sulejówku.
Delfinek to p∏ywalnia o wysokim standardzie, ciep∏ej i p∏ytkiej wodzie i co najwa˝niejsze, spe∏niajàca wszystkie wymogi bezpieczeƒstwa dotyczàce nauki i doskonalenia p∏ywania, m.in. sta∏à
obecnoÊç Ratownika Wodnego! Do dyspozycji
naszych podopiecznych sà 2 baseny – wi´kszy
pozwala doskonaliç p∏ywanie dzieciom i m∏odzie˝y, a nawet doros∏ym, oraz mniejszy – imponujàcy brodzik 8 m x 4 m idealny na pierwsze pluski,
Êlizgi i strza∏ki! Dodatkowo bezp∏atny parking,
wygodna i przestronna szatnia oraz monitorowana p∏yta basenu z podglàdem dla rodziców
w strefie wypoczynkowej. Zapraszamy!

Treningi oraz lekcje p∏ywania – nauka lub
doskonalenie p∏ywania na wybranym poziomie
bez wzgl´du na wiek i wczeÊniejsze doÊwiadczenie. Wspólnie okreÊlamy kierunek i konsekwentnie realizujemy za∏o˝enia tak, by w mo˝liwie
krótkim czasie osiàgnàç przyj´ty cel.
■ Zaj´cia kompensacyjno-korekcyjne w wodzie – w formie indywidualnych spotkaƒ z trenerem, gdzie realizujemy program çwiczeƒ przygotowany w oparciu o konsultacje lekarskie.
■ Aquafitness i gimnastyka w wodzie – zaj´cia dla doros∏ych ukierunkowane na popraw´
■

sprawnoÊci fizycznej, modelowanie sylwetki
i dbanie o kondycj´.
■ Urodziny w wodzie – aquaparty, oryginalna
forma zabawy urodzinowej na p∏ywalni, bezpiecznie i radoÊnie w przestrzeni (basen sportowy lub
dla m∏odszych – p∏ytki z ciep∏à wodà – rekreacyjny) dostosowanej do wieku i umiej´tnoÊci p∏ywackich dzieci. Zapewniamy atrakcyjne animacje, upominki dla wszystkich, du˝o ruchu i Êwietnà zabaw´ udokumentowanà fotorelacjà i videoclipem.

Informacje i zapisy:
tel. 504-946-935, trener@sportteam.pl
www.sportteam.pl
Tomasz Urbanek

REKL AMA

Oferta zaj´ç:
■ Pierwszy plusk – nauka p∏ywania dla niemowlàt. Zaj´cia dla dzieci i rodziców majàce na
celu zapoznanie i oswojenie dziecka ze Êrodowiskiem wodnym.
■ Od chlapania do p∏ywania – lekcje dla 1–2-latków wraz z rodzicami oraz dla 3–4-latków uczestniczàcych w zaj´ciach samodzielnie pod opiekà
instruktora ukierunkowane na rozwój podstawowych umiej´tnoÊci p∏ywackich przy jednoczesnej
komfortowej adaptacji do Êrodowiska wodnego.
■
Ju˝ p∏ywam – zaj´cia dla dzieci 5–7 lat
i 8–11 lat oraz m∏odzie˝y, rozwijajàce umiej´tnoÊci motoryczne i techniczne w wodzie. Równolegle z doskonaleniem wszystkich stylów p∏ywackich, uczymy startów i nawrotów.
■
Rodzinne p∏ywanie – lekcje dla rodziców
z dzieçmi w formie zabaw i çwiczeƒ integracyjnych oraz zadaƒ indywidualnych pozwalajàcych
na osiàgni´cie za∏o˝onego celu.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Informacja o przyczynie zawieszenia zaj´ç w SP 385
Na proÊb´ redakcji informuj´ Paƒstwa, ˝e
skrócenie zaj´ç 3.10.18 i zawieszenie ich
w dwóch nast´pnych dniach nastàpi∏o za zgodà
Zarzàdu Dzielnicy na mocy decyzji dyrektora
szko∏y z rekomendacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie.
Przyczynà by∏o przekroczenie parametrów
mikrobiologicznych w próbce wody pobranej
w naszej placówce.
Z chwilà pozyskania oficjalnych informacji
o niepokojàcych wynikach badania odci´to dop∏yw wody bie˝àcej (do „êróde∏ka wody pitnej”
i kranów w kuchni i toaletach), wstrzymano wydawanie posi∏ków, wystawiono wod´ butelkowanà, Wojewódzka SSE pobra∏a kolejnà próbk´
wody do badaƒ, a MPWiK zapewni∏o wod´
z beczkowozu, decyzjà Zarzàdu Dzielnicy podj´to starania o zorganizowanie mo˝liwie szybko
czyszczenia sieci wodnej w szkole i przy∏àczy

– procedura rozpocz´∏a si´ wraz z opuszczeniem
przez ostatniego ucznia obiektu szko∏y.
Rodzice i uczniowie otrzymali informacj´
o przyczynach i istocie podj´tych dzia∏aƒ.
W godzinach póênopopo∏udniowych PSSE
poleci∏a zawieszenie zaj´ç 4.10.18. Uczniowie
pozostali pod opiekà rodziców lub uczestniczyli w zaj´ciach opiekuƒczych prowadzonych
przez nauczycieli SP 385 w ODT przy ul. Pogodnej. Grupa m∏odzie˝y wzi´∏a udzia∏ w turnieju
sportowym w ramach WOM. Szko∏a zosta∏a wysprzàtana przy u˝yciu specjalnych Êrodków dezynfekujàcych.
Mimo poprawy wyników w drugiej próbce PSSE
ponowi∏a zalecenie zawieszenia zaj´ç 5.10.18.
Trzecia próbka pobrana po czyszczeniu sieci nie wykaza∏a przekroczeƒ parametrów mikrobiologicznych i w szkole od 8.10.18 mogà
odbywaç si´ zaj´cia.

Z informacji pozyskanych od lokalnych s∏u˝b
medycznych i rodziców wynika, ˝e nie zosta∏y
przekroczone zwyk∏e normy zachorowaƒ naszych uczniów (zg∏oszono nam kilka przypadków dolegliwoÊci przewodu pokarmowego
w ostatnim tygodniu).
Serdecznie dzi´kuj´ Rodzicom za zrozumienie dla zaistnia∏ej sytuacji i okazanà pomoc
w dzia∏aniach na rzecz zapewnienia bezpieczeƒstwa uczniom.
Szczególne podzi´kowania za konsultacj´,
pomoc techniczno-logistycznà i osobiste zaanga˝owanie sk∏adam Dyrektorowi Pionu
Wody MPWiK Panu Rafa∏owi Chiniewiczowi,
a za udost´pnienie obiektu ODT „Pogodna”
Pani Dyrektor Mai Musia∏.
Izabela Nowacka
dyrektor SP 385 w Warszawie

Lista kandydatów na radnych w wyborach do Rady Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy zarzàdzonych na dzieƒ 21 paêdziernika 2018 r.
Okr´g wyborczy nr 1

Okr´g wyborczy nr 2

Okr´g wyborczy nr 3

Okr´g wyborczy nr 4

Lista nr 4 – KKW PLATFORMA
.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA
1. K¸OS Edward, lat 68
2. BABUÂKA Marian Stanis∏aw, lat 60
3. KSI¢˚OPOLSKA Anna, lat 46
4. DOBROWOLSKA Beata Ma∏gorzata,
lat 51
5. OL¢DZKI Krzysztof, lat 65
6. RAWICKI Ryszard Antoni, lat 67
7. WEBER Gra˝yna, lat 63

Lista nr 4 – KKW PLATFORMA
.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA
1. PARADOWSKA Aleksandra Monika, lat 39
2. ZDZIEBORSKI Janusz Zygmunt, lat 63
3. KERSCHKE Iwona Ma∏gorzata, lat 59
4. BO˚EK-RACZY¡SKA Agata, lat 38
5. RUSNARCZYK Przemys∏aw ¸ukasz, lat 36
6. GONTARCZYK Arkadiusz Stanis∏aw,
lat 51
7. BOCHE¡CZYK Stanis∏aw Jerzy, lat 68
8. BORYS Bo˝ena Maria, lat 72

Lista nr 4 – KKW PLATFORMA
.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA
1. MAHOR Marian, lat 62
2. ZAKRZEWSKA Katarzyna Anna, lat 54
3. PIASECKA Monika, lat 47
4. WALCZUK Ewa Anna, lat 56
5. PI¸CZY¡SKI Jan Zbigniew, lat 23
6. BIELECKI Marek Krzysztof, lat 56
7. KOZ¸OWSKA Anna Agnieszka, lat 53

Lista nr 4 – KKW PLATFORMA
.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA
1. J¢DRZEJEWSKI Marcin Grzegorz, lat 51
2. TUCHOLSKA Ewa Magdalena, lat 65
3. SURAWSKA Maria, lat 60
4. BIELECKA Ma∏gorzata, lat 54
5. CIUPAK Arkadiusz Jerzy, lat 47
6. ZAKRZEWSKI Bernard Roch, lat 22
7. FELI¡SKI Adam, lat 49

Lista nr 10 – KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOÂå
1. NOWOSIELSKA El˝bieta, lat 65
2. BA¡BURSKI Tomasz, lat 19
3. KICZY¡SKI Pawe∏, lat 39
4. BOGDA¡SKI Micha∏, lat 26
5. SIWKO Stanis∏aw Micha∏, lat 22
6. MACIÑ˚EK Aleksandra Zofia, lat 23
7. WIECHA Joanna Gra˝yna, lat 50

Lista nr 10 – KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOÂå
1. ZAREMBA Ma∏gorzata, lat 39
2. SZYSZKO Krystyna Zofia, lat 67
3. SKWARSKI Waldemar Zdzis∏aw, lat 67
4. BOMBIK Ryszard Krzysztof, lat 62
5. BEDNAREK Antoni, lat 72
6. KOZIELEC Justyna Hanna, lat 35

Lista nr 10 – KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOÂå
1. KAZANECKA Ewa, lat 38
2. SZYSZKO Maria, lat 62
3. TUSI¡SKI Andrzej, lat 57
4. KRAWCZYK Krzysztof, lat 60
5. GA¡KO Sylwester Roman, lat 28
6. GO¸OÂ-GNILKA Kamila Karolina, lat 33
7. KORCZY¡SKI Dawid Mariusz, lat 47

Lista nr 10 – KW PRAWO
I SPRAWIEDLIWOÂå
1. JASI¡SKI Mateusz Bogus∏aw, lat 31
2. K¢ZIK Anna, lat 38
3. IDZIKOWSKI Piotr Karol, lat 48
4. WOèNIAKOWSKA Dorota, lat 28
5. LINDE Justyna, lat 26
6. O¸DZIEJ Mieczys∏aw, lat 78

Lista nr 23 – KWW TAK WESO¸A 2018
1. S¸OWIKOWSKI Stefan, lat 76
2. URBA¡SKI Jerzy Arkadiusz, lat 69
3. ROLA Jadwiga, lat 65
4. CHLEBI¡SKA Barbara Teresa, lat 61
5. CEGIE¸KA Wies∏aw Marian, lat 56
6. SKOLIMOWSKA Ewa Bogumi∏a, lat 57
7. MINCHBERG Ma∏gorzata, lat 49

Lista nr 23 – KWW TAK WESO¸A 2018
1. WINIARSKI Leszek Stanis∏aw, lat 63
2. KOSI¡SKA Agnieszka Monika, lat 41
3. GOS Marcin Grzegorz, lat 40
4. KALISZ Marzena, lat 52
5. GROCHOWSKI Miros∏aw, lat 42
6. ZIELI¡SKA Katarzyna Ma∏gorzata, lat 37
7. WOJCIECHOWSKI Oskar Jaros∏aw, lat 20
8. SCURA Victor, lat 60

Lista nr 23 – KWW TAK WESO¸A 2018
1. KACPRZAK Krzysztof Edward, lat 59
2. ZIELI¡SKI Hubert, lat 26
3. OLESI¡SKA Natalia Ewa, lat 35
4. GRESZTA Ewa Dorota, lat 43
5. CIEåWIERZ Adam Andrzej, lat 36
6. PAWLINA Zygmunt Jan, lat 54
7. BÑBIK Hanna Barbara, lat 62

Lista nr 23 – KWW TAK WESO¸A 2018
1. JANUSZEWSKA-MIÂKÓW Joanna
Maria, lat 54
2. MASTALSKI Wojciech Zdzis∏aw, lat 19
3. WRO¡SKA Dorota Agnieszka, lat 48
4. RESIAK Piotr Tomasz, lat 42
5. MI¸ASZEWSKA Olga, lat 55
6. GRZEGOREK Krzysztof, lat 72
7. PURCHALAK Karolina Anna, lat 29

Lista nr 24 – KWW SÑSIEDZI DLA
WESO¸EJ – RUCHY MIEJSKIE
1. GORZELI¡SKA Joanna, lat 42
2. STEFA¡SKA-BIA¸EK Karina Helena,
lat 48
3. DOMINIAK Tomasz Stefan, lat 34
4. KOZIELEWICZ Donata Wanda, lat 42
5. SKA¸A Magdalena, lat 37
6. KRAWZ Robert Adam, lat 42
7. STRUZIK Tomasz Artur, lat 51

Lista nr 24 – KWW SÑSIEDZI DLA
WESO¸EJ – RUCHY MIEJSKIE
1. BANY Gra˝yna, lat 48
2. BAL Iwona Gra˝yna, lat 43
3. DETYNIECKI Mateusz, lat 29
4. ZIÓ¸KOWSKI Dariusz Wies∏aw, lat 46
5. KUPIEC Barbara, lat 40
6. KOMINEK Izabela Wioletta, lat 41
7. MAZUR Andrzej Józef, lat 63
8. MARKOWSKA Katarzyna Anna, lat 33

Lista nr 24 – KWW SÑSIEDZI DLA
WESO¸EJ – RUCHY MIEJSKIE
1. J¢DRZEJEWSKA-PYRZANOWSKA
Magdalena, lat 51
2. JANECZEK Paulina, lat 33
3. S¸USZNIAK-MARCINIAK Katarzyna
Maria, lat 30
4. URBAN Przemys∏aw Ireneusz, lat 42
5. DèWIGA¸A Dariusz Bogus∏aw, lat 49
6. MACIÑG Joanna, lat 43
7. JESIONKIEWICZ Przemys∏aw, lat 35

Lista nr 24 – KWW SÑSIEDZI DLA
WESO¸EJ – RUCHY MIEJSKIE
1. PIÓRKOWSKA Karolina Anna, lat 34
2. BADUREK ¸ukasz Mariusz, lat 37
3. KWIECIE¡ Urszula, lat 46
4. JASIK Magdalena Monika, lat 46
5. GRABI¡SKI Micha∏ Jakub, lat 36
6. KONOPKO-KOWALSKA Joanna
Helena, lat 43
7. MIKO¸AJCZUK Tomasz Marcin, lat 44
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Inni tylko obiecują – my robimy. Wspó
Okręg nr 3 Stara Miłosna Zachód
POZYCJA

1

Marian Mahor

Zastępca burmistrza ds. społecznych Dzielnicy Wesoła m. st.
Warszawy. Ojciec dwojga dorosłych dzieci: Joanny i Maksa.
Z wykształcenia teatrolog, reżyser teatralny i dramaturg. Przez
wiele lat społecznie pełnił funkcje wiceprezesa Stowarzyszenia
Sąsiedzkiego Stara Miłosna oraz wiceprezesa stowarzyszenia
sportowego KS Wesoła. Jako radny w nadchodzącej kadencji
pragnie poświęcić się realizacji inwestycji społecznych w dzielnicy takich jak: nowoczesne liceum ogólnokształcące, dzielnicowy
kompleks sportowy oraz atrakcyjny centralny obiekt instytucji
kultury. Zamierza wspierać i inicjować projekty społeczne
dedykowane wszystkim mieszkańcom dzielnicy ze szczególnym
uwzględnieniem młodych i seniorów.
POZYCJA

2

Katarzyna Zakrzewska

Mieszka w Starej Miłośnie od 25 lat, a od 20 aktywnie uczestniczy
w życiu społecznym mieszkańców, pełniąc funkcję radnej dzielnicy
Wesoła. Na swoim koncie ma 5 kadencji, w których przyczyniła się do
powstania nowej siedziby przychodni zdrowia, budynków oświatowych, nowoczesnych boisk przy szkołach podstawowych, hali sportowej, placów zabaw, siłowni plenerowych, ścieżek rowerowych, a także
wywalczyła wymianę nawierzchni dróg i uliczek osiedlowych.
POZYCJA

3

Monika Piasecka

Wraz z mężem i trzema synami mieszka w Wesołej od ponad 13 lat.
Prowadzi własne biuro księgowe, a umiejętność zarządzania chce
wykorzystać w Radzie Dzielnicy zajmując się:
1. Profilaktyką uzależnień – uzależnienia są prawdziwym problemem. Musimy im mądrze przeciwdziałać!
2. Wsparciem rozwoju sportu – SKS-y i budowa skateparku wymaga środków. Wesoła musi być aktywna!
3. Utworzeniem publicznej szkoły średniej – infrastruktura już jest,
wykorzystajmy ją dla naszej młodzieży!
POZYCJA

4

Ewa Walczuk

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego i Polonistycznego UW.
Z powołania i zamiłowania nauczycielka, pracująca z dziećmi
w młodszym wieku szkolnym, od 22 lat w Szkole Podstawowej
nr 173 w Warszawie, od 6 lat na stanowisku wicedyrektora szkoły.
Sprawy o które chce walczyć to: ochrona naturalnego środowiska
Dzielnicy w tym aktywna walka ze SMOGiem, aktywne uczestnictwo w uzgadnianiu przebiegu WOW w wariancie jak najmniej
szkodliwym dla środowiska naturalnego i mieszkańców, bezpieczeństwo, sprawy oświaty, kultury, sportu i seniorów.
POZYCJA

5

Jan Piłczyński

W Starej Miłosnej mieszka od 20 lat. W 2017 r. zdobył dyplom
licencjata politologii ze specjalizacją administracja samorządowa,
a obecnie jest studentem 4. roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Naukę zawsze łączył z pracą i dodatkowymi aktywnościami.
Współtwórca akcji #wesoładlamłodych, będącej jednym
z głównych punktów jego programu wyborczego.
POZYCJA

6

Marek Bielecki

Lat 56, żonaty, dwoje dzieci. Warszawiak od pokoleń. Inżynier
ochrony środowiska. Wiele lat mieszkał za granicą, działał
w środowiskach polonijnych, przez 6 lat redaktor gazetki polonijnej. Po wybraniu do Rady Dzielnicy, chce się zająć ochroną
powietrza, wymianą pieców grzewczych na nowe, zmniejszeniem
uciążliwości przepompowni ścieków przy Osiedlu Kamyk.

POZYCJA

7

Anna Kozłowska

w Starej Miłośnie mieszka od urodzenia, działa
społecznie na różnych polach, m.in. w KS „Wesoła”.
Radna kadencji 2014-2018. W Radzie Dzielnicy chciałaby zająć się kwestiami infrastruktury (m.in. budowa
ulic w Starej Miłośnie), oświaty, kultury i sportu (m.in.
budowa Domu Kultury w Starej Miłośnie, liceum,
Ośrodka Sporu i kąpieliska miejskiego, stworzenie
miejsc spotkań dla mieszkańców osiedla), poprawą
bezpieczeństwa (monitoring miejski) i wspieraniem
organizacji pozarządowych.

Nasz kandydat na Pre
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Okręg nr 4 Stara Miłosna Wschód

POZYCJA

1

Marcin Jędrzejewski

Od 5 kadencji reprezentuje Państwa sprawy w samorządzie: najpierw w radzie powiatu, potem w Radzie Dzielnicy Wesoła gdzie a od dwóch
kadencji pełni funkcję jej Przewodniczącego.
Był instruktorem harcerskim, wychowankiem 22 Szczepu „Watra” na warszawskim Grochowie, pełniąc kolejno wszystkie funkcje od zastępowego
i drużynowego aż po Przewodniczącego ZHR. Był jednym z założycieli i wieloletnim Prezesem Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna, w ramach którego organizował szereg imprez sportowych i kulturalnych. Ostatnio wrócił do swojej dawnej pasji – turystyki. Współtworzył powstanie
wesołowskiego Koła PTTK, w którym jest Prezesem i jednym z organizatorów wycieczek.
Działając w samorządzie miał dość spory udział w tym, jak zmieniła i rozwinęła się Wesoła. Kandyduje, bo nie chciałby aby to zostało zaprzepaszczone. Swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami chciałby przyczynić się, aby kolejne cztery lata były co najmniej tak samo dobre.
POZYCJA

ezydenta Warszawy
PROGRAM WYBORCZY 2018 DLA DZIELNICY WESOŁA

1. Uzgodnimy przebieg Wschodniej Obwodnicy Warszawy w wariancie przyjaznym mieszkańcom i środowisku naturalnemu.
Szybki, komfortowy i bezpieczny dojazd do Wesołej.
2. Doprowadzimy do wybudowania nowoczesnego liceum
ogólnokształcącego. Ciągłość kształcenia dzieci i młodzieży w ramach naszej dzielnicy.
3. Sﬁnalizujemy budowę kompleksu sportowego „GROSZÓWKA”.
Boiska, hala sportowa i zaplecze administracyjne na poziomie XXI
wieku.
4. Zbudujemy autentyczną KULTUROTEKĘ w centrum dzielnicy.
Nowoczesny dom kultury i biblioteka w Wesołej.
5. Przyspieszymy prace nad budową tunelu pod traktem kolejowym i zbudujemy prze-stronny parking P&R. Alternatywny dojazd
do centrum będzie jeszcze wygodniejszy.
6. Doprowadzimy do modernizacji Traktu Brzeskiego. Szeroka,
równa i bezpieczna droga stanie się standardem.
7. Rozwiążemy problem zalewanych terenów dzielnicy. Wdrożenie
koncepcji odwodnienia Wesołej.
8. Rozwiniemy program budowy dróg lokalnych. Więcej nowych
dróg i oświetlenia ulic.
9. Poprawimy bezpieczeństwo w dzielnicy. Rozwój monitoringu lokalnego i dodatkowych patroli policji.
10. Wdrożymy dzielnicowe programy: AKTYWNY SENIOR – AKTYWNA MŁODZIEŻ – AKTYWNY MIESZKANIEC. Szybka pomoc dla
osób starszych w formie darmowych usług. Przestrzeń kreatywna dla
młodych.
11. Postawimy na ochronę środowiska naturalnego Dzielnicy,
w tym aktywną walkę ze smogiem. Edukacja ekologiczna, pomoc
w wymianie pieców na przyjazne środowisku.
12. Podejmiemy walkę z dzikimi reklamami na ulicach. Wesoła stanie się bardziej estetyczna i przyjazna dla oczu.
13. Zbudujemy kolejne żłobki w Wesołej. Wesoła otwarta i przyjazna
także dla najmłodszych mieszkańców.
14. Rozwiniemy przyjazną środowisku komunikację rowerową.
Nowe ścieżki rowerowe i uruchomienie stacji rowerów miejskich Veturillo.
15. Zapewnimy dostęp do uczciwej wiedzy historycznej i obywatelskiej zagrożonej obecnie programem Reformy Edukacji. Dodatkowe programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

2

Ewa Tucholska

12 lat pracy w Instytucie Elektroniki na stanowisku konstruktora, od
1990 roku związana z oświatą w Starej Miłosnej (w tym 6 lat pracy jako
dyrektor szkoły podstawowej i 18 lat jako dyrektor gimnazjum), od 1995
prowadzi Ognisko Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Starej Miłosnej.
W Radzie Dzielnicy zamierza zajmować się sprawami społecznymi, rozwojem oświaty, bezpieczeństwem i poprawą jakości życia mieszkańców.
POZYCJA

3

Maria Surawska

Mgr sztuki, 60 lat, mężatka, matka dorosłej córki. Od 2007 r. prowadzi
firmę SURREAL – pracownię plastyczną. Od 2010 roku pracuje społecznie
w UTW w Wesołej, pełniąc funkcję v-ce prezesa d.s. organizacyjnych. W Radzie
Dzielnicy chciałaby zająć się wspieraniem nowych inwestycji, m.in. budowy Domu Kultury i Biblioteki, ścieżek rowerowych, poprawy stanu małych
uliczek, działalnością na rzecz międzypokoleniowej integracji lokalnej.
POZYCJA

4

Małgorzata Bielecka

Mężatka, dwoje dorosłych dzieci, córka i syn. Ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki, a podyplomowo wiedzę o społeczeństwie i edukację europejską oraz socjoterapię. Pracuje w SP 385
w Wesołej. W Radzie Dzielnicy zamierza współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz dążyć do utworzenia liceum ogólnokształcącego w naszej dzielnicy.
POZYCJA

5

Arkadiusz Ciupak

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów menadżerskich w Wyższej Szkole Ekonomicznej. Dyrektor Medyczny Szpitala Wolskiego w Warszawie zawodowo praktykujący specjalista chirurg
onkolog. Przewodniczący Rady Społecznej SPZLO Warszawa Wesoła.
Radny Dzielnicy Wesoła w latach 2010-2014. Od roku współorganizator
rodzinnych wypraw z PTTK Wesoła. Związany z Osiedlem Stara Miłosna
od blisko 20 lat. Prywatnie dumny tata Wojtka, Marysi i Rysia.
POZYCJA

6

Bernard Zakrzewski

Jest studentem i instruktorem harcerskim mieszkającym w Starej
Miłośnie od urodzenia. Od 7 lat zaangażowany w życie społeczne dzielnicy. Był członkiem Młodzieżowej Rady Dzielnicy i komisji ds. budżetu
partycypacyjnego. Organizator obozów harcerskich, a także inicjatyw
lokalnych. W radzie dzielnicy chciałby zająć się rozwojem oświaty,
infrastruktury drogowej oraz komunikacji miejskiej.
POZYCJA

7

Adam Feliński

Wykładowca, społecznik. Absolwent UW i Lancaster University. We
wspólnocie mieszkaniowej godzi interesy mieszkańców. Jako menadżer
rozwiązywał konflikty międzyludzkie. W obecnej pracy wybrany głosami
pracowników na 4-letnią kadencję do Komisji Odwoławczej d/s ich oceny.
Jego cele w Radzie Dzielnicy: poprawa infrastruktury drogowej, likwidacja śmieci w lasach, rozbudowa kanalizacji przeciwburzowej, oświetlenie
ulic, dostęp do obiektów rekreacyjnych.

Wyrwij i zachowaj
do wyborów!

WESO¸A
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Wojciech Mastalski
'RURWD:URăVND
Piotr Resiak
2OJD0LāDV]HZVND
Krzysztof Grzegorek
Karolina Purchalak (ZF]HĚQLHM Zawadzka)

Joanna
-DQXV]HZVND0LĚN²Z
2ONýDBYMHBYJ@ NCK@SLHDRY
J@MJ@ 2S@QDI ,HýNRMX  9 VX
JRYS@ýBDMH@FDNFQ@E46HDJN
MIEJSCE
CE
MNLHRS@ 2&' 1@CM@ #YHDKMHBX
6DRNý@ L RS  6@QRY@VX V J@
CDMBIH    VXJNQYX
RSTIÀB@ CNĖVH@CBYDMHD Y@VNCNVD V JNLHRI@BG
1DVHYXIMDI VHBDOQYDVNCMHBYÀB@ (MEQ@RSQTJSTQX
NQ@Y!TCķDSTH/K@MNV@MH@/QYDRSQYDMMDFN  JSXV
MXBYýNMDJ9DRONýTCR !TCķDST/@QSXBXO@BXIMDFN
#YH@ý@BYJ@NCQ 2SNV@QYXRYDMH@2ÀRHDCYJHD
FN 2S@Q@ ,HýNRM@ NADBMHD 2ÀRHDCYH CK@ 6DRNýDI
H IDFN VHDKNKDSMH@ VHBDOQDYDR CN IDRHDMH 
ONLXRýNC@VBYXMH H QDC@JSNQ M@BYDKM@ CN 
6DRNýDI &@YDSJH 2ÀRHDCYJHDI  +@TQD@SJ@ VXQ®ķMHD
MH@ "YýNVHDJ@ 1NJT Y@ QNJ  V J@SDFNQHH *TKSTQ@
H #YHDCYHBSVN -@QNCNVD Y@ NQF@MHY@BIÔ VXRS@VX
HJNMEDQDMBIHYNJ@YIH KDBH@2S@QDI,HýNRMX
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Wojciech Mastalski
 K@S )Tķ NC  QNJT ķXBH@
YVHÀY@MX Y CYH@ý@KMNĖBHÀ OT
AKHBYMÀ V M@RYDI CYHDKMHBX
6 K@S@BG   /QYDVNC
MIEJSCE
CE
MHBYÀBX ,ýNCYHDķNVDI 1@CX
#YHDKMHBX 6DRNý@
NADBMHD
NOHDJTM VXLHDMHNMDI 1@CX 
9VXBHÔYB@ V !TCķDBHD /@QSXBXO@BXIMXL H SXL R@
LXL VRO®ý@TSNQ ś/@QJT CK@ ,ýNCYHDķX  6 1NJT
 NCYM@BYNMX SXSTýDL ś,ýNCDFN #YH@ý@BY@
1NJTŚVNARY@QYDNOHDJHHONLNBXRONýDBYMDI
OQYDY!TQLHRSQY@#YHDKMHBX6DRNý@ .CK@SYVHÀ
Y@MX Y G@QBDQRSVDL @ NC ONM@C QNJT #QTķXMNVX
6@QRY@VRJHDI#QTķXMX'@QBDQYXś2S@MHB@Ś

'RURWD:URăVND
9 VXJRYS@ýBDMH@ AHNKNF LFQ
46 YY@VNCTONOTK@QXY@SNQJ@
M@TJH @MHL@SNQJ@ V@QRYS@S®V
ś-NQMHJ üÀJHMFŚ  OQDYDRJ@ %TM
MIEJSCE
CE
C@BIH#YH@ý@ÿ+NJ@KMXBG/NAKHķ@
.CCVTCYHDRSTK@SY@@MF@ķNV@
M@ V CYH@ý@MH@ RONýDBYMNĖBHN
VD V 6DRNýDI #DJK@QTID ś!ÔCÔ Q@CMÀ NC ROQ@V
ONVHDSQY@ VNCX G@ý@RT H TBHÀķKHVXBG YVHDQYÀS AN
M@SXLRHÔYM@LŚ
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Piotr Resiak
ĶNM@SX  CV®IJ@ CYHDBH V VHDJT
RYJNKMXL  LHDRYJ@MHDB CYHDK
MHBX 6DRNý@ Ŕ NRHDCK@ 2S@Q@
,HýNRM@ NC  QNJT  9 VX
MIEJSCE
CE
JRYS@ýBDMH@ SDBGMHJ SQ@MRONQST
Y@VNCNVN YVHÀY@MX YD ROQYD
C@ķÀ M@SNLH@RS Y O@RIH GNCNVB@
OR®V Q@RNVXBG -@ BN CYHDÿ Y@AHDF@MX S@S@ CV®IJH
CYHDBH @JSXVMX Ŕ QNVDQ RO@BDQX SQDMTIÀBX Q®VMHDķ
ITCN /@RIÀSÀY@Q@YHýRVNIDCYHDBH JS®QDNCJHKJTK@S
SQDMTIÀVJKTAHD)TCN%HFGS"KTA6DRNý@ FCYHDYON
VNCYDMHDLQDOQDYDMSTIÀM@RYÀFLHMÔVSTQMHDI@BG
JQ@INVXBG H LHÔCYXM@QNCNVXBG !DYO@QSXIMX 
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2OJD0LāDV]HZVND
9 Y@VNCT @JSNQJ@  TJNÿBYXý@
Q®VMHDķ RSTCH@ SDNKNFHBYMD M@
/636 !NANK@MTL ,HDRYJ@
V 2S@QDI ,HýNĖMHD ONM@C  K@S 
MIEJSCE
CE
/QNV@CYH V@QRYS@SX SD@SQ@KMD
(,/1. CK@ CYHDBH H LýNCYHDķX
NQ@Y /NFNCMÀ &QTOÔ 3D@SQ@KMÀ
V .#3 /NFNCM@ V 2S@QDI ,HýNĖMHD  9@HMSDQDRNV@
MH@ @MSQNONKNFH@ JTKSTQNV@ 9@ILTID RHÔ ONLNBÀ
MHDODýMNROQ@VMXL  Y@@MF@ķNV@M@ V KHJVHCNV@
MHD A@QHDQ @QBGHSDJSNMHBYMXBG OQYDY VHDKD K@S AXý@
/QDYDRDL1@CX%TMC@BIH.R®A-HDODýMNROQ@VMXBG
ś/NJNM@ÂRBGNCXŚHL #NQNSX*NV@KDVHBY 6@QLHÿ
RJHDI 6RO®ýOQ@BTIDBG@QXS@SXVMHDY#NLDL#YHDB
J@ "YýNMDJ9DRONýTCR !TCķDST/@QSXBXO@BXIMDFN
M@K@S@H
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23
Krzysztof Grzegorek

 K@S@ ķNM@SX CV®BG RXM®V
H OHÔBHNQN VMTJ®V  NC  K@S
LHDRYJ@MHDB CYHDKMHBX 6DRNý@
@ARNKVDMS J@CDLHH 6XBGN
MIEJSCE
CE
V@MH@%HYXBYMDFNV6@QRY@VHD
ADYO@QSXIMX  "@ýD RVNID ķXBHD
Y@VNCNVD ONĖVHÔBHý RYDQLHDQ
BD  /QYDRYDCý VRYXRSJHD RYBYDAKD @V@MRT SQDMDQ
RJHDFN  @JST@KMHD ONRH@C@ SXSTý SQDMDQ@ JK@RX LH
RSQYNVRJHDI EDBGLHRSQY@ RYDQLHDQJH /Q@BNV@ý I@JN
SQDMDQ V M@IKDORYXBG JKTA@BG RYDQLHDQBYXBG /NKRJH
,@QXLNMS 6@QRY@V@ +DFH@ 6@QRY@V@ /QYDY  BHD
K@S AXý SQDMDQDL J@CQX NKHLOHIRJHDI V RY@AKH )DFN
ONCNOHDBYMH YCNAXKH  LDC@KH ,HRSQYNRSV $TQNOX
H ĕVH@S@ NQ@Y RQDAQMX LDC@K NKHLOHIRJH V 2DNTKT
6  QNJT Y@ýNķXý RDJBIÔ RYDQLHDQBYÀ V ,HÔ
CYXRYJNKMXL4BYMHNVRJHL*KTAHD2ONQSNVXLś5("
3.1ŚV6DRNýDI 6SXLQNJTY@VNCMHBXJKTATYCN
AXKH  LDC@KH ,HRSQYNRSV /NKRJH V SXL  YýNSXBG 
.ADBMHDODýMHETMJBIÔOQDYDR@6@QRY@VRJN ,@YN
VHDBJHDFN.JQÔFNVDFN9VHÀYJT2YDQLHDQBYDFN
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Karolina Purchalak
(ZF]HĚQLHM Zawadzka)
,@  K@S )DRS RYBYÔĖKHVÀ
ķNMÀ NQ@Y L@LÀ CVTKDSMHDI
!H@MJH  2JNÿBYXý@ ENSNFQ@EHÔ
MIEJSCE
CE
CYHDMMHJ@QRSVN H JNLTMHJ@
BIÔ LDCH@KMÀ  .C ONM@C  K@S
@MHL@SNQ BY@RT VNKMDFN  /N
RH@C@ CNĖVH@CBYDMHD V L@QJDSHMFT H JNLTMHJ@BIH
Y JKHDMSDL )@JN AXýX OQ@BNVMHJ 4QYÔCT #YHDKMHBX
6DRNý@ L RS  6@QRY@VX OQYXBYXMHý@ RHÔ CN VYMN
VHDMH@ ,ýNCYHDķNVDI 1@CX #YHDKMHBX 6DRNý@
6RO®ýSV®QB@/@QJT1DJQD@BIHŔYVXBHÔRJHDFNOQN
IDJST !TCķDST /@QSXBXO@BXIMDFN 9@ýNķXBHDK FQTOX
M@ %@BDANNJT Ŕ BSH55DRNý@ FCYHD TLHDRYBY@MD
RÀ NEDQSX Y@IÔÂ  V@QRYS@S®V H VXC@QYDÿ Y M@RYXBG
NJNKHB  #YHDKMHB@ 6DRNý@ IDRS AKHRJ@ IDI RDQBT  1@
YDL Y QNCYHB@LH H RHNRSQÀ VOQNV@CYHý@ RHÔ STS@I
K@S@SDLT 6Y@LH@MY@SNBNNSQYXL@ý@NC6D
RNýDI Ŕ BGBD @JSXVMHD CYH@ý@Â M@ QYDBY CYHDKMHBX
HIDILHDRYJ@ÿB®V
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Królewski Ogród Âwiat∏a
13 paêdziernika 2018,
godz. 17.00
Otwarcie nowego pokazu
Êwietlno-muzycznego
Królewski Ogród Âwiat∏a
w Wilanowie powraca i po
raz kolejny zaskoczy nowoÊciami! Aby wkroczyç
w przestrzeƒ, gdzie mo˝na poczuç si´ jak na królewskim dworze, trzeba odwiedziç wilanowski
park po zmroku. Zaprezentowany zostanie zupe∏nie nowy pokaz Êwietlno-muzyczny, który b´dzie
mo˝na obejrzeç z wysokoÊci tarasu górnego.

K àcik seniora
Telegram kulturalny
13 wrzeÊnia w Klubie
Kultury „Prom” na Saskiej K´pie obejrzeliÊmy spektakl „Listy
z Moskwy”. Monodram
o latach 80., Warszawie, ˝yciu studenckim
na tle sytuacji spo∏eczno-politycznej. Autorkà tekstu, scenografii i re˝yserkà jest Jolanta Knap, nauczycielka pracujàca niegdyÊ w Szkole Podstawowej nr 171 w Weso∏ej spe∏niajàca w ten
sposób swoje pasje. Przedstawienie wkrótce b´dzie mo˝na zobaczyç w Sulejówku
i Weso∏ej.
Równie˝ we wrzeÊniu wzi´liÊmy udzia∏
w dwóch spektaklach Teatru ˚ydowskiego:
„Szabasowa dziewczyna” i „Jak w przedwojennym kabarecie”. By∏y to lekcje pe∏ne
humoru, które przybli˝y∏y nam kultur´ ˝ydowskà.

PTTK zaprasza
Na zakoƒczenie sezonu wycieczkowego serdecznie zapraszamy
na w´drówk´ górskà w Beskid
Âlàski. To pi´kne pasmo, bardzo majestatyczne, o doÊç wysokich szczytach, z pi´knymi
punktami widokowymi. To stàd,
spod stoków Baraniej Góry bierze
swój poczàtek królowa polskich rzek
– Wis∏a. Dzi´ki specyficznemu mikroklimatowi
Beskid Âlàski znany jest ze sporych opadów
Êniegu, co bardzo nas cieszy, bo niewiele jest
pi´kniejszych widoków ni˝ góry skrzàce si´
w s∏oƒcu pod ko∏derkà ze Êwie˝ego Êniegu.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

DATY I GODZINY OTWARCIA:
13–31 paêdziernika 2018, godz. 17.00–21.00
2 listopada 2018 – 24 lutego 2019, godz.
16.00–21.00
POKAZY MAPPINGÓW: soboty i niedziele, godz.
18.30, 19.30, 20.30

Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego
w Dzielnicy Weso∏a

W ka˝dà sobot´ i niedziel´ Muzeum Pa∏acu
Króla Jana III zaprasza goÊci indywidualnych
na godz. 11 i 13 na oprowadzanie po pa∏acu
i parku w Wilanowie (oprowadzanie w cenie
biletu). Weekendowe oprowadzanie skupia si´
na historii oraz wystroju pa∏acowych wn´trz.
Edukatorzy opowiadajà o etapach budowy rezydencji, architektach, malarzach, rzeêbiarzach
oraz s∏ynnym w∏aÊcicielu pa∏acu – królu Janie
III. (czwartki – dzieƒ bezp∏atnego wst´pu do
pa∏acu i parku).

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

■

Maria Surawska

W po∏owie paêdziernika weêmiemy
udzia∏ w kolejnym poetyckim spotkaniu
w Teatrze Narodowym. Tym razem spektakl
uÊwietnià m.in.: Wojciech Pszoniak, Maria
Pakulnis, Karolina Gruszka, Kazimierz Kaczor, Mateusz Banasiuk. Dochód ze spektaklu b´dzie przeznaczony dla Domu Aktora
Weterana w Skolimowie. Jak zwykle nad ca∏oÊcià czuwa Krystyna Gucewicz, nasza sàsiadka z Miƒska Mazowieckiego. Co roku
przybywa mi∏oÊników tego projektu. Na najbli˝szy spektakl zarezerwowa∏am bilety dla
90 osób, co stanowi 20% widowni teatru.
24 paêdziernika w Operze Narodowej
obejrzymy balet wspó∏czesny pt. „I przejdà
deszcze” do muzyki Henryka Miko∏aja Góreckiego w choreografii Krzysztofa Pastora.
Czy Weso∏a jest kulturalna? NA PEWNO!

Szczególne podzi´kowania
Rodzina ma∏ej Zuzi Fràczkiewicz pragnie
serdecznie podzi´kowaç pani Beacie Zawistowskiej za ogromne zaanga˝owanie w akcj´ charytatywnà w naszej dzielnicy. Nazwali
jà Anio∏em w ludzkim wcieleniu z wielkim,
czu∏ym sercem. By∏a cichym i prawie niezauPrzygotowaliÊmy dla Paƒstwa trasy o Êrednim
stopniu trudnoÊci. Ka˝dego dnia na szlaku napotkamy schronisko PTTK, gdzie b´dzie mo˝na odpoczàç i nabraç si∏. Dla osób, które nie majà
wystarczajàcej kondycji, przygotowaliÊmy
alternatywne, skrócone trasy, tak aby wyjazd by∏ przyjemnoÊcià, a nie mord´gà.
Wyje˝d˝amy 29 listopada (czwartek)
o godz. 16.30, powrót zaplanowany
jest w niedziel´ 2 grudnia ok. 22.30.
W programie:
■

Dzieƒ 1 – w´drówka: Istebna – Sto˝ek
(schronisko PTTK) – prze∏´cz Kubalonka (ok.
15 km, 5 h w´drówki)

■

Dzieƒ 2 – w´drówka: Kamesznica – Barania
Góra – prze∏´cz Przys∏op (schronisko PTTK)
– Kamesznica (ok. 16 km, 5,5 h w´drówki)

■

■

8 paêdziernika, godz. 16.00–18.00
– dy˝ur ogólny dla mieszkaƒców
dzielnicy Weso∏a (Urzàd Dzielnicy,
ul. W. Raczkiewicza 33, pok. –111)
10 paêdziernika, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
(spotkanie na ul. W. Raczkiewicza
róg al. Armii Krajowej).
17 paêdziernika, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
(spotkanie na ul. Jana Paw∏a II 1
– parking przy sklepie Lidl)
24 paêdziernika, 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.

wa˝alnym cz∏onkiem Zarzàdu ROD „Zach´ta” sk∏adajàcego si´ z trzech dzielnych
kobiet, które 15 wrzeÊnia zorganizowa∏y festyn „Gramy dla Zuzi”. Pozosta∏e panie to
Lidia Mierzejewska i Agnieszka Czerwiƒska.
Gra˝yna Weber
■

Dzieƒ 3 – w´drówka: Lipowa – Skrzyczne
(schronisko PTTK) – Buczkowice (ok. 11,5 km,
4,5 h w´drówki)

Wieczorami b´dà ogniska lub mo˝liwoÊç wypadu do ˚ywca.
Nasza bazà b´dzie Dom Wczasowy „Na Bukowinie” w W´gierskiej Górce. Mamy tam noclegi, Êniadania i obiadokolacje (ostatni obiad
w drodze powrotnej do Warszawy, po zejÊciu
ze Skrzycznego). Koszt wyjazdu wynosi 370 z∏
za osob´ doros∏à oraz 350 z∏ za dzieci i m∏odzie˝ do 15 roku ˝ycia. Obowiàzuje wp∏ata zadatku w wysokoÊci 100 z∏ w terminie 7 dni od
zg∏oszenia. Zapisy przez naszà stron´ internetowà www.pttkwesola.pl.
Serdecznie zapraszam do udzia∏u.
Marcin J´drzejewski
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Od pierwszego roku wspó∏pracujemy z firmà
Pienio-Bus, której autobusy, a przede wszystkim
Êwietni kierowcy wo˝à nas bezpiecznie na
wszelkie najbardziej wymyÊlne eskapady.
A obecnie pewnie ∏atwiej wymieniç miejsca,
w których jeszcze nas nie by∏o, ni˝ te, które ju˝
odwiedziliÊmy. Choç na przestrzeni lat wykszta∏ci∏a si´ grupa sta∏ych bywalców, to ca∏y czas pozostajemy bardzo otwartym Êrodowiskiem. Na
ka˝dy wyjazd jedzie kilka zupe∏nie nowych osób
i zawsze dbamy o to, by czu∏y si´ w naszym gronie jak w paczce starych znajomych.
Te 10 lat to naprawd´ wielki dorobek. Ale nie
zamierzamy na tym poprzestaç. Snujemy kolejne
plany, byç mo˝e wkrótce zaczniemy zapuszczaç
si´ tak˝e poza granice Polski. W ka˝dym razie
nieustannie zapraszamy wszystkich do wspólnej
przygody. Do ucieczki przed zgie∏kiem miasta,
do poznawania nowych miejsc i nowych ludzi.

10
lat
na turystycznym szlaku
Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e to tak
niedawno. A tu prosz´, ju˝ min´∏o
10 lat, od kiedy po raz pierwszy
zaproponowaliÊmy
Paƒstwu
wspólne wyjazdy w najciekawsze
rejony Polski. Poczàtkowo dzia∏aliÊmy pod auspicjami dawnego
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, potem pod patronatem klubu „Mambo”,
aby w koƒcu zarejestrowaç si´ jako
oficjalne Ko∏o nr 4 PTTK w Weso∏ej.
Te 10 lat to prawie 100 najró˝niejszych wycieczek: w´drówek górskich, sp∏ywów kajakowych, rajdów
rowerowych i pieszych, a tak˝e objazdowych wycieczek autokarowych
czy wyjazdów narciarskich. ¸àcznie
w tych wyjazdach wzi´∏o udzia∏ prawie 4 tys. uczestników (oczywiÊcie

niektóre osoby wielokrotnie), a trwa∏yby ∏àcznie ponad pó∏ roku. Wspólnie z OÊrodkiem
Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” zorganizowaliÊmy tak˝e liczàcy kilkanaÊcie spotkaƒ cykl wyk∏adów podró˝niczych.
Nasze Ko∏o liczy obecnie ok. 60
cz∏onków, ale lista sympatyków jest du˝o d∏u˝sza. Samych subskrybentów newslettera, którym zapowiadamy kolejne im-

prezy, jest 250. Wyjazdy organizujà g∏ównie
cz∏onkowie Zarzàdu Ko∏a, obecnie sà nimi: Bo˝ena Jaêwiƒska, Ania Ksi´˝opolska, Marcin J´drzejewski i Arek Ciupak. W minionych latach organizatorami wycieczek byli tak˝e: Ania Lato, Les∏aw Karst, Marek Kossowski oraz zmar∏y
tragicznie Wojtek Chmielewski.

Zapraszamy wszystkich Paƒstwa
do Êledzenia naszej strony internetowej www.pttkwesola.pl czy
polubienia naszego profilu na FB.
Mo˝e kolejne osoby zara˝à si´
bakcylem w´drówki?
A z okazji 10-lecia naszej dzia∏alnoÊci przygotowujemy kilka
niespodzianek. Pierwszà, na którà
ju˝ dziÊ Paƒstwa zapraszamy,
b´dzie organizowany z Weso∏owskim OÊrodkiem Kultury koncert zespo∏u „Wolna
Grupa Bukowina”. Koncert odb´dzie si´ w auli
SP nr 385 (dawniej Gimnazjum 119) w dniu
16 listopada o godzinie 18.30.
Do zobaczenia na turystycznym szlaku!
Marcin J´drzejewski

REKL AMA

Pomoc w założeniu działalności gospodarczej
Pełen zakres usług księgowych
● Kadry, płace, ZUS
● Rozliczenia wynajmu
● Zwrot podatków z pracy za granicą
● Wybierzemy dla Ciebie najkorzystniejszą
formę opodatkowania dochodów
z działalności gospodarczej i najmu
●
●
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Okiem coacha

STRES SAMOTNOÂCI.
JAK SI¢ PRZED NIM BRONIå
W naszym ˝yciu, pe∏nym poÊpiechu, stres wydaje si´ byç
stale obecny. Okazuje si´ jednak, ˝e jest on bardziej
dotkliwy dla osób, które okreÊlajà siebie jako samotne.
Oto jedna z wypowiedzi, które znalaz∏am
w Internecie*: Zawsze mia∏am kole˝anki i kolegów. Nie mog∏am narzekaç, ˝e jestem nie lubiana. Jednak˝e znajomoÊci ze szko∏y si´ rozluêni∏y
wraz z dostaniem na studia. Na studiach nie znalaz∏am grupki, poczàtkowo mia∏am kole˝ank´,
ale ró˝ni∏yÊmy si´ bardzo i przesta∏am si´ z nià
kolegowaç, czego teraz ˝a∏uj´. Ze wszystkim musz´ sobie dawaç rad´ sama, czy to ze sprawami
organizacyjnymi, czy z naukà i materia∏ami,
a tak˝e z wystàpieniami publicznymi. Przerwy
sp´dzam sama, na wyk∏adach boj´ si´ zadaç pytanie, by nie byç wyÊmianà. Ch´tnie bym si´
z kimÊ zaprzyjaêni∏a, ale nie potrafi´. Ludzie po
pierwsze majà ju˝ swoich znajomych, a przede
wszystkim nie spotka∏am nikogo podobnego do
mnie. Wszyscy myÊlà tylko o sobie, jest jeden
wielki wyÊcig szczurów, egoizm i poni˝anie innych. Mam wra˝enie, ˝e w tym wszystkim si´ zatracam. Widz´ i czuj´, ˝e to poni˝anie dotyka ju˝
powoli mnie. Czuj´ si´ niepewnie, zamykam si´
w sobie i nie potrafi´ ju˝ nawiàzaç z nikim rozmowy, bo boj´ si´, ˝e jestem nudna i nic nie warta. Czuj´ coraz cz´Êciej przygn´bienie, stres i ciàgle chce mi si´ po prostu p∏akaç. Nie wiem ju˝ co
robiç, jak staç si´ pewnà siebie i niezale˝nà. Jak
wyjÊç z zakompleksienia i byç w koƒcu sobà!
Czuj´ si´ po prostu jak w jakiejÊ skorupie. Wszyscy tacy sztuczni i sztuczna sta∏am si´ te˝ ja.
Chcia∏abym przestaç si´ martwiç i do∏owaç i z∏apaç byka za rogi. Staç si´ odwa˝nà, pewnà siebie
i niezale˝nà dziewczynà i nie myÊleç o swoim
dniu ze ∏zami w oczach, ˝e nikt mnie nie lubi i ˝e
jestem beznadziejna.
W University of Chicago i Ohio State University przeprowadzono badania, których wyniki

dajà do myÊlenia. Organizm osób samotnych
pot´guje poziom stresu. Badania pokazujà, ˝e
d∏ugotrwa∏a samotnoÊç negatywnie wp∏ywa
na uk∏ad immunologiczny, co w konsekwencji
os∏abia odpornoÊç i prowadzi do pogorszenia
stanu zdrowia. Dlatego okazuje si´, ˝e osoby
samotne cz´Êciej chorujà na serce, cukrzyc´ typu B, zwyrodnienie stawów oraz chorob´ Alzheimera. ¸atwiej zapadajà tak˝e na choroby
nowotworowe, gdy˝ w odpowiedzi na stres
w organizmie wzrasta poziom pewnego rodzaju cytokiny, bia∏ka wydzielanego przez leukocyty.
Stan samotnoÊci jest przez organizm traktowany jako groêny stresor. W naszym organizmie
za stres odpowiada kortyzol. U samotników jego
poziom jest o wiele wy˝szy.
Samotni uczestnicy badaƒ byli równie˝ mniej
odporni na ból, mieli wi´kszà sk∏onnoÊç do popadania w stany depresyjne oraz zdradzali objawy chronicznego zm´czenia.
Wniosek jest wi´c jeden. SamotnoÊç to nie tylko przykry stan emocjonalny, ale zarazem proces
groêny dla zdrowia, wi´c powinniÊmy zmobilizowaç si´, aby mu przeciwdzia∏aç! Co wa˝ne, samotnoÊç odczuwamy nie tylko wtedy, gdy jesteÊmy sami, lecz tak˝e i w zwiàzkach, w których
nie odczuwamy bliskiej wi´zi z partnerem, nie
czujemy si´ kochani.

Mechanizm pog∏´biania uczucia samotnoÊci
Osoby prze˝ywajàce stres samotnoÊci zwykle
nie do koƒca zdajà sobie spraw´, ˝e same wp∏ywajà na pog∏´bianie si´ tego odczucia. Widaç to
w przytoczonym przyk∏adzie, którego bohaterka
coraz bardziej zamyka si´ w sobie.

Oto kilka prawd o samotnoÊci, które to t∏umaczà.
1. SamotnoÊç to stan subiektywny, gdy˝ nie zale˝y od tego, ilu ludzi ci´ otacza. Mo˝na doÊwiadczaç jej dotkliwie, nawet b´dàc w licznej grupie.
2. Poczucie bycia poza grupà, bycia odrzuconym
i samotnym zwykle generujemy sami, gdy˝
nie dzielimy si´ swoimi uczuciami i myÊlami.
Osoby samotne cz´sto stajà si´ zamkni´te,
rzadko aktywnie nawiàzujà relacje.
3. Stan emocjonalnego zamkni´cia sprawia, ˝e
przestajemy tworzyç pozytywne scenariusze
i w ten sposób cz´Êciej zatracamy si´ w swoich myÊlach „zawsze b´d´ sam/sama”, „nikogo nie znajd´” itp. Negatywne nastawienie
zmniejsza nasze szanse na nowe znajomoÊci.
4. Przed∏u˝ajàca si´ samotnoÊç obni˝a samoocen´, gdy˝ sk∏ania do myÊlenia „nie nadaj´ si´”,
„nikomu na mnie nie zale˝y”.
5. Poczucie izolacji sprawia, ˝e zanika w nas
spontanicznoÊç, radoÊç, zdolnoÊç do bycia mi∏ym, sympatycznym, otwartym.

Jak zmniejszyç poziom stresu wynikajàcego
z samotnoÊci?
1. Gdy jesteÊ wÊród ludzi, wykazuj zainteresowanie. Zamiast czekaç, a˝ ktoÊ wyÊle ci sygna∏
zainteresowania, sam/a to rób.
2. Wykazuj otwartoÊç, czyli dziel si´ swoimi odczuciami, myÊlami. Dopiero kiedy jesteÊ dla
ludzi czytelny/a, mo˝esz liczyç na ich reakcj´,
zainteresowanie.
3. Twórz pozytywnà narracj´, czyli nie mów sobie „jestem samotna/y”, tylko „jestem gotowy
na nowe relacje, doÊwiadczenia” itp.
4. Znajduj nawet najmniejsze dowody na to, ˝e
jesteÊ gdzieÊ mile widziany, lubiany, akceptowany, nie ignoruj ich, skupiajàc si´ na przeciwieƒstwach.
5. Korzystaj z okazji, by wykazaç inicjatyw´, cieszyç si´ chwilà, towarzystwem ludzi, okazuj
wdzi´cznoÊç i ch´ç wspó∏pracy.
Joanna Godecka
* Cytat zaczerpni´ty z serwisu WP abcZdrowie
(www.forum.abczdrowie.pl)

REKL AMA

Us∏ugi hydrauliczne

Szukasz terapii? Trwa nabór do grupy terapeutycznej.

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

Dlaczego grupa? Poniewa˝ êród∏o naszych trudnoÊci tkwi w relacjach
z ludêmi (rodzicami, rodzeƒstwem, rówieÊnikami, prze∏o˝onymi).
Grupa daje nam mo˝liwoÊç przyjrzenia si´ sobie z ró˝nych punktów
widzenia. Szybko ujawniajà si´ niekorzystne schematy myÊlenia,
wzorce dzia∏ania czy konflikty interpersonalne. Grupa daje mo˝liwoÊç
nauczenia si´ czegoÊ o sobie i dokonania zmian w swoim ˝yciu.
Grupa: od 4 do 8 osób
Kiedy: poniedzia∏ki 18.30–20.00
Gdzie: ul. Raczkiewicza 38, Warszawa-Weso∏a
Prowadzàca: Agnieszka Pietruczyk-Nowocieƒ – psycholog,
certyfikowana analityczka grupowa.
Informacje i zapisy: tel. 696 104 116; a.p.nowocien@gmail.com
Przed rozpocz´ciem terapii zapraszam na indywidualne konsultacje.

tel. 694-747-213

„HORTUS”

US¸UGI OGRODNICZE
tel. 691 260 269
www.hor tus.waw.pl
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Warszawa-Weso∏a
ul. JEèDZIECKA 21F, lok. 13
tel. kom. 602 67 89 51
e-mail: przedszkolekubus@op.pl

WWW.PRZEDSZKOLEKUBUS.PL

OP¸ATA TYLKO
ZA WY˚YWIENIE.
SÑ WOLNE MIEJSCA.
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Paêdziernik w OÊrodku Kultury
w Dzielnicy Weso∏a
Kochacie rytm? Ju˝ 13 paêdziernika w godz. 10.00–11.30
odb´dà si´ Otwarte Warsztaty
Perkusyjne. Warsztaty organizowane sà dla dzieci w wieku
szkolnym i ich rodziców, którzy chcà zapoznaç si´
z podstawowymi zasadami gry na instrumentach
perkusyjnych. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na
bezp∏atne zaj´cia pod nr. tel. 22 773 55 99. Tego
samego dnia o godz. 17.00 zapraszamy mi∏oÊników podró˝y na pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y Katarzyny Seku∏y i ¸ukasza Sacharczuka
po Australii. B´dzie to
druga cz´Êç opowieÊci
o 3-miesi´cznej podró˝y
do Australii. Podró˝nicy
opowiedzà, jak na Wielkiej Rafie Koralowej
mo˝na nurkowaç taniej
ni˝ np. w Indonezji, i poka˝à podwodny Êwiat kilka pi´ter pod taflà wody.
Nast´pnie pokonajà tysiàce kilometrów przez australijski krajobraz, by dotrzeç do najwi´kszej ska∏y na Êwiecie, czyli Êwi´tego miejsca dla Aborygenów – Uluru. Pod drodze spotkajà dziko ˝yjàce
emu, koale, wombaty i psy dingo, o kangurach,
delfinach i rekinach nie wspominajàc.
Paêdziernik zakoƒczymy muzycznie. Zapraszamy w dniu 27 paêdziernika o godz. 17.00 na koncert pt. „Agnieszka i nie tylko” w wykonaniu
Julity Ko˝uszek. Piosenki Agnieszki Osieckiej zostanà pouk∏adane w prostà narracj´ koncertowà, na
którà z∏o˝à si´ utwory
Agnieszki Osieckiej i Jana
Jakuba Nale˝ytego, a tak˝e mniej znane wiersze
poetki. Zarówno teksty
Osieckiej, jak i Nale˝ytego
charakteryzujà si´ wyrazistà poetykà, która nie jest
ckliwa ani naiwna, ale
g∏´boka, wzruszajàca
i cz´sto inteligentnie dowcipna. Wszystko natomiast „kr´ci si´” wokó∏ relacji damsko-m´skich.
Us∏yszymy takie piosenki jak: „Na ca∏ych jeziorach
Ty”, „Ma∏goÊka”, „Kiedy mnie ju˝ nie b´dzie”,
„Sing Sing”, „Nie ma jak pompa”, „Zielono mi”.

Ruszy∏ nabór do VI edycji
Festiwalu PieÊni ˚o∏nierskich
i Patriotycznych!
N
A
S
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A
T
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A
T

OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy ju˝ po raz szósty organizuje Festiwal PieÊni ˚o∏nierskich i Patriotycznych „Jak
d∏ugo w sercach naszych”. W zwiàzku z przypadajàcymi w tym roku obchodami 100-lecia
odzyskania niepodleg∏oÊci przez Polsk´ b´dzie to wyjàtkowa edycja. Wydarzenie organizowane jest we wspó∏pracy z Urz´dem
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
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Celem tego wydarzenia jest m.in. promowanie patriotyzmu poprzez Êpiew i rozbudzanie
uczuç patriotycznych, popularyzacja walorów artystycznych i wychowawczych pieÊni i piosenek
patriotycznych. Do udzia∏u w Festiwalu zapraszamy dzieci, m∏odzie˝ i doros∏ych, zg∏aszajàcych
si´ indywidualnie, jak i za poÊrednictwem instytucji oÊwiatowych lub kulturalnych.
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ mija 25 paêdziernika 2018 r. Przes∏uchania uczestników odb´dà
si´ w dniu 3 listopada br., a tydzieƒ póêniej –
10 listopada w Klubie 1. Warszawskiej Brygady
Pancernej „KoÊciuszkowca” odb´dzie si´ Koncert
Galowy – wyst´p laureatów poszczególnych kategorii oraz uroczyste wr´czenie nagród. Na zakoƒczenie z programem patriotycznym wystàpi
folkowy zespó∏ Redlin z Jastrz´bia-Zdroju. Szczegó∏y znajdà Paƒstwo w zak∏adce „Konkursy” na
stronie internetowej: www.domkulturywesola.
net. Do∏àczcie do nas i zaÊpiewajcie najpi´kniejsze polskie patriotyczne pieÊni. Zapraszamy indywidualnych wykonawców, zespo∏y i chóry!

Dzielnicowe Obchody
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci
Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy oraz Proboszcz Parafii Êw. Brata Alberta zapraszajà na Dzielnicowe Obchody Âwi´ta
Niepodleg∏oÊci, które odb´dà si´ w dniu 11 listopada 2018 r.
W programie m.in. uroczysta Msza Âwi´ta,
przemarsz uczestników wydarzenia pod pomnik
Polskiej Organizacji Wojskowej, tradycyjne uroczystoÊci pod pomnikiem, wyst´p pt. „Póki Polska ˝yje w nas” w wykonaniu zespo∏u Sonanto
oraz piknik patriotyczny.

Kulturalny paêdziernik
na Pogodnej
Kobieta, ˝ona, mama, Polka, katoliczka, nauczycielka, malarka – Izabela W∏odek.
11 paêdziernika o godz. 19.00 odb´dzie si´
wernisa˝ wystawy akwarel, grafiki i ilustracji
pt. „W∏odek rysuje”. Na pierwszej wystawie
artystki b´dzie mo˝na zobaczyç prace, które powsta∏y w ciàgu ostatnich dwóch lat, choç swoje twórcze poczynania rozpocz´∏a du˝o wczeÊniej. Na co dzieƒ jest nauczycielkà plastyki,
wi´c twórczoÊç towarzyszy jej tak˝e zawodowo. Zaczyna∏a od techniki olejnej, ale jej prawdziwà pasjà, której oddaje si´ w ka˝dej wolnej
chwili, okaza∏o si´ malarstwo akwarelowe.
Oprócz akwarel tworzy grafik´ komputerowà,
a przy jej pomocy oryginalne ilustracje rodzinne, kartki okolicznoÊciowe i zaproszenia. Wystawa potrwa do 3 listopada. 20 paêdziernika
odb´dà si´ otwarte warsztaty plastyczne pt.
„Portret dla...” nawiàzujàce do wystawy.

Warsztaty b´dzie wspó∏prowadziç autorka wystawy Izabela W∏odek. Dzieci z klas 1–4 zapraszamy w godz. 9.00–10.30, natomiast m∏odzie˝ z klas 5–8 w godz. 11.00–12.30. Liczba
miejsc ograniczona. Obowiàzujà zapisy pod nr.
tel. 22 427 37 74 lub pod adresem mailowym:
wystawy@domkulturywesola.net.
„3mamy razem” to cykliczna, bezp∏atna grupa wsparcia dla mam ma∏ych dzieci. Podczas
spotkaƒ b´dziemy poruszaç si´ g∏ównie w obr´bie trzech zagadnieƒ: cià˝a, laktacja i szeroko
poj´te macierzyƒstwo. Bycie mamà to nie tylko
radosne chwile, to tak˝e wiele emocji, wiele wàtpliwoÊci, galopujàce myÊli: „Czy robi´ dobrze?”,
„Czy jestem dobrà matkà?”. W paêdzierniku obchodzony jest Mi´dzynarodowy Tydzieƒ BliskoÊci.
I w∏aÊnie z tej okazji opowiadaç b´dziemy o istocie bliskoÊci, ró˝nym karmieniu oraz sposobach
na bliskoÊç i budowanie wi´zi. B´dzie te˝ troch´
o chustonoszeniu – jednym ze sposobów na budowanie wi´zi. Na grup´ wsparcia zapraszamy te
mamy, które chcà podzieliç si´ swojà historià
i swoim doÊwiadczeniem, oraz przysz∏e mamy
– to doskona∏a okazja do zawarcia nowych znajomoÊci i otrzymania wsparcia, równie˝ na poczàtku macierzyƒskiej drogi. Zapewniamy bezpiecznà i przyjaznà przestrzeƒ wolnà od oceny,
a pe∏nà empatii i szacunku. Spotkanie pt.
„O karmieniu, bliskoÊci i noszeniu” odb´dzie
si´ 12 paêdziernika o godz. 11.00. Poprowadzi
je promotorka karmienia piersià Centrum Nauki
o Laktacji, doula oraz prezes Fundacji Mlekiem
Mamy – Marlena Âwirk.
Âwieci goràce s∏oƒce. Pola nad rzekà Nil w staro˝ytnym Egipcie t´tnià ˝yciem.
Ludzie przez tysiàce lat
swojego istnienia nauczyli
si´ czerpaç z Matki Ziemi
to, co dla nich korzystne:
uprawiaç roÊliny i hodowaç
zwierz´ta, by mieç co jeÊç.
KtoÊ jednak rzàdzi ca∏ym
tym cudownym Êwiatem. To faraon, bóg na ziemi, ∏àcznik mi´dzy zwyk∏ymi ludêmi a bogami
z Panteonu opiekujàcymi si´ Êmiertelnikami.
W pewnym momencie porzàdek ten zostaje zak∏ócony. Umiera Tutenchamon – faraon, którego
strawi∏a choroba i rany, jakich dozna∏. Co wi´c
teraz? – pytamy. 13 paêdziernika o godz.
11.00 zapraszamy na warsztaty plastyczne z cyklu „Historia Sztuki dla dzieci” pt. „Ku czci egipskiego Faraona”, podczas których wejdziemy
do grobowca tego m∏odego króla i przekonamy
si´, jak wyglàda∏o ˝ycie po odejÊciu w∏adcy.
A zrobimy to oczywiÊcie plastycznie! Spotkanie
przeznaczone jest dla dzieci w wieku 4–7 lat
wraz z opiekunami. Prowadzenie: Urszula
Kowal-Gajewska. Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy pod nr. tel. 22 427 37 74.
„Gabon, Sao Tome – góry, goryle, szympansy, mandryle” to tytu∏ pokazu slajdów z podró˝y Roberta Gondka. Podró˝nik opowie o wyprawie, która zosta∏a zorganizowana w ramach piàtego etapu projektu „W drodze na najwy˝sze
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szczyty Afryki”. Jej celem by∏o zdobycie najwy˝szych szczytów Gabonu i Wysp Âw. Tomasza
i Ksià˝´cej. Gabon to tropikalne, równikowe lasy
pe∏ne goryli, szympansów, mandryli, leÊnych bawo∏ów i wielu innych
gatunków zwierzàt,
które wspólnie z górami sta∏y si´ motywem
przewodnim pokazu. Po
spotkaniu, które odb´dzie si´ 14 paêdziernika o godz. 17.00, zapraszamy równie˝ na
stoisko, na którym b´dzie mo˝na nabyç ksià˝k´/ album fotograficzny
poÊwi´cony Afryce autorstwa Roberta Gondka,
prace fotograficzne, oryginalne koszulki oraz widokówki ze zdj´ciami autora pokazu.
Najpi´kniejsze utwory kina polskiego i Êwiatowego w wykonaniu ARSTON-KWARTETU us∏yszymy 20 paêdziernika o godz. 18.00. Podczas
koncertu zostanà zaprezentowane wielkie, cz´sto
oscarowe przeboje filmowe, których mo˝na by
s∏uchaç bez koƒca. Muzyk´ filmowà wykonywanà oryginalnie przez orkiestry symfoniczne b´dzie mo˝na us∏yszeç tym razem w lekkiej wersji
kameralnej na cztery klasyczne instrumenty: Andrzej Przybyciƒski – obój i s∏owo o muzyce, Pawe∏ Szczepaƒski – skrzypce, Izabela Wojtala
– wiolonczela, Anna Hajduk-Rynkowicz – fortepian. ArtyÊci opowiedzà o tej niezwyk∏ej muzyce
oraz o samych filmach, wprowadzajàc widowni´
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w magiczny Êwiat legendarnych hollywoodzkich i polskich superprodukcji kinowych
oraz telewizyjnych.
Wstàpcie na koncert
pt. „Melodie srebrnego ekranu” i zostaƒcie z nami godzin´ z „kawa∏kiem”. Mo˝e b´dzie
to najlepiej sp´dzona godzina w Waszym ˝yciu?
Podczas wydarzenia zapewniamy bezp∏atnà
opiek´ dla dzieci w wieku 3–10 lat.
Dla najm∏odszych przygotowaliÊmy 28 paêdziernika o godz. 16.00 spektakl teatralny
w wykonaniu Teatru Katarynka pt. „Ksi´˝niczka Rosa i Klimek”. B´dzie to baÊniowa opowieÊç o dwójce przyjació∏, którzy zmierzà si´
w beztroskim Êwiecie z przebieg∏ym i podst´pnym czarodziejem Zoltanem. Dzieci poznajà kolory podczas magicznego malowania obrazu.
Spotkajà na pozór bezradnà staruszk´, która
oka˝e si´ bardzo przebojowà i wra˝liwà osobà.
Kobieta pomo˝e w ocaleniu krainy przed utratà
kolorów oraz nauczy dzieci kultury osobistej.
Przedstawienie jest po∏àczeniem pi´knej oprawy
muzycznej, taƒca, Êpiewu, wzruszajàcych sytuacji, ale przede wszystkim wciàgajàcej fabu∏y
z mora∏em. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy
od 22 paêdziernika pod nr. tel. 22 427 37 74.
Pogodna Grupa Teatralna to pierwsza taka grupa w Weso∏ej, która zajmuje si´ sztukà improwi-

zacji zwanà Improv. Technika ta opiera si´ na
spontanicznoÊci, tworzeniu scenariusza na
oczach widza. To w∏aÊnie widz jest niejako drugim
aktorem, bierze czynny udzia∏ w sztuce, a nawet
po cz´Êci jest jej twórcà. To sztuka, w której „publicznoÊç rzàdzi”, czyli decyduje o przebiegu
spektaklu, a aktorzy majà za zadanie na oczach
widza zagraç wszystko, o co poprosi publicznoÊç.
Wszyscy lubimy przecie˝ podglàdaç, to silniejsze
od nas, a Improv to nic innego jak podglàdanie
tu i teraz, jak aktor zmaga si´ z w∏asnymi s∏aboÊciami, z w∏asnym umys∏em, po to by w ciàgu kilku sekund wymyÊliç dowcipnà i inteligentnà scen´, opierajàc si´ na sugestiach widzów. Na
Otwartà Prób´ Pogodnej Grupy Teatralnej zapraszamy 30 paêdziernika o godz. 20.00.
Szczegó∏ów oraz plakatów informujàcych
o wydarzeniach organizowanych przez
OÊrodek szukajcie na stronie internetowej
oraz na fanpage’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 dokonane po opublikowaniu programu imprez.
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XI Integracyjny Bal Seniora i „Kosza∏ki Opa∏ki”
Centrum AktywnoÊci „Na Spokojnej” nale˝àce
do struktur OPS Weso∏a przygotowa∏o szereg
atrakcji na Warszawskie Dni Seniora. Jednà
z wa˝niejszych z nich by∏ zaprezentowany
28.09.2018 r. wyst´p zespo∏u aktorskiego o tytule „KOSZA¸KI OPA¸KI”. Przedstawienie w formie
Hyde Parku teatralnego tworzonego na ˝ywo
oparte by∏o na tekstach z XIX i poczàtku XX wieku. „Kosza∏ki Opa∏ki” to szko∏a dobrego wychowania, podania ludowe zebrane przez Oskara
Kolberga i opowiadanie Janusza Korczaka. To
przede wszystkim pretekst do spotkania z widzem w nieformalnej, za to bardzo zabawnej
konwencji. Dzi´ki specyficznemu poczuciu humoru by∏o du˝o dobrej zabawy. Wydarzenie stanowi∏o te˝ unikalnà szans´ na poznanie rzadko
prezentowanego tekstu Janusza Korczaka w bra-

wurowym wykonaniu seniorów z naszej dzielnicy. Po wyst´pie o godzinie 17.00 odby∏a si´ projekcja filmu „MiÊ”. Âwietna obsada, muzyka
i dialogi tego kultowego filmu zagwarantowa∏y
czas pe∏en Êmiechu i dobrej atmosfery.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a
serdecznie zaprasza na XI Integracyjny Bal Seniora, który odb´dzie si´ 25.10.2018 od godz.
16.00 w sali Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej przy ul.
W∏adys∏awa Raczkiewicza 31. Na wielkim balu,
jak co roku, nie zabraknie licznych animacji, niespodzianek i konkursów. Bawiàcym si´ b´dzie
przygrywa∏ i zaprasza∏ do szalonych zabaw muzyk i wodzirej DJ Valdi. W tym roku motywem
przewodnim balu b´dzie styl disco z lat 80. Serdecznie zapraszamy do udzia∏u!
OPS Weso∏a

Pierwszy mural w Weso∏ej
W kwietniu 2018 roku wygra∏am konkurs Narodowego Centrum Kultury na opracowanie koncepcji dzia∏aƒ edukacyjno-kulturalnych oraz namalowanie muralu o tematyce zwiàzanej ze stuleciem odzyskania niepodleg∏oÊci. Jestem jednym
z dziesi´ciu laureatów konkursu w Polsce i jedynym w Warszawie! Do czerwca prowadzi∏am
dzia∏ania historyczne i artystyczne w szko∏ach
naszej dzielnicy. Zorganizowa∏am spotkanie
z u∏anem rekonstruktorem, który opowiada∏ o bitwie pod Komarowem. Opracowa∏am znaleziony
w Weso∏ej album z lat 1915–1920. Na jego podstawie opowiada∏am m∏odzie˝y histori´ u∏ana
Narcyza Rych∏owskiego. M∏odzie˝ mog∏a zobaczyç dokumenty i zdj´cia sprzed 100 lat. Uczestnicy moich warsztatów artystycznych przygotowali
plakaty, które w dzielnicowym konkursie uzyska∏y

bardzo wysokie noty. Odby∏a si´ tak˝e gra miejska Êladami niepodleg∏oÊci w Lesie Milowym.
We wrzeÊniu powsta∏ mural na Êcianie hali
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 174 im.

Mural Niepodleg∏oÊci w Warszawie-Weso∏ej na Êcianie hali sportowej przy SP 174
(Plac Wojska Polskiego) wg projektu Wieƒczys∏awa Pyrzanowskiego. Realizacja muralu:
Gra˝yna Bany, Malwina Pyrzanowka, Matylda Pyrzanowska, Wieƒczys∏aw Pyrzanowski
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Tadeusza KoÊciuszki na Placu Wojska Polskiego.
Przedstawia on epizod z wojny polsko-bolszewickiej, którego bohaterem jest M. C. Cooper, amerykaƒski pilot walczàcy w szeregach polskiej armii.
Merian Caldwell Cooper (1893–1973) –
amerykaƒski lotnik s∏u˝àcy w 7 Eskadrze MyÊliwskiej im. Tadeusza KoÊciuszki w stopniu
kapitana, w latach 1918–1920. W roku 1920,
podczas wojny polsko-bolszewickiej, wykonywa∏ loty patrolowe i bojowe, atakowa∏ oddzia∏y 1 Armii Konnej Budionnego. Podczas
jednej z akcji dosta∏ si´ do niewoli sowieckiej,
z której uciek∏, pokonujàc 700 km na piechot´. Kawaler Krzy˝a Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari (otrzymanego z ràk Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego), Krzy˝a Walecznych, Polowej Odznaki Pilota.
Po powrocie do Ameryki zajà∏ si´ produkcjà filmów dokumentalnych i fabularnych.
Film „King Kong” z 1933 r., którego by∏ re˝yserem i wspó∏scenarzystà, odniós∏ ogromny
sukces kasowy. W 1952 roku zosta∏ laureatem Oscara za ca∏okszta∏t twórczoÊci.
W 1966 roku M. C. Cooper zosta∏ uhonorowany przez Rzàd Polski na Uchodêstwie
Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi z Mieczami.
Dzi´kuj´ Dyrektorowi Szko∏y nr 174 Paw∏owi
Krajewskiemu oraz pozosta∏ym pracownikom za
okazanà pomoc.
Uroczyste ods∏oni´cie muralu odb´dzie si´
11 paêdziernika o godz. 16.00 przy SP 174 na
Placu Wojska Polskiego w Weso∏ej, podczas obchodów Êwi´ta Pierwszej Brygady Pancernej im.
T. KoÊciuszki. Zapraszamy.
Gra˝yna Bany
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Moim zdaniem
Dobiega koƒca kadencja 2014–2018
weso∏owskiego samorzàdu. Mijajàce
cztery lata sà okazjà,
a w∏aÊciwie obowiàzkiem radnych
do rozliczenia si´
z obietnic przedwyborczych. Z satysfakcjà chc´ podkreÊliç, ˝e
wiele komitetów wyborczych sz∏o do wyborów z podobnymi has∏ami. To dobrze Êwiadczy o naszym samorzàdzie i rozpoznaniu potrzeb Weso∏ej. Wi´kszoÊç g∏osowaƒ w radzie,
pomimo ró˝nic politycznych i osiedlowych
uwarunkowaƒ, by∏a jednog∏oÊna. Dzi´ki temu Weso∏a jest w jeszcze lepszym po∏o˝eniu,
ni˝ by∏a dotychczas.
Na plakacie wyborczym komitetu, z którego
startowa∏em, „WESO¸A 2014” widnia∏ wspierany przez nas program (cyt. w ca∏oÊci): „

• budow´ infrastruktury kanalizacyjno-drogowej
• budow´ systemu odwodnienia ulic w osiedlu
Zielona – Grzybowa
• dzia∏ania zmierzajàce do budowy oÊwietlenia
od ronda w Zielonej – Grzybowej do cmentarza w Marysinie Wawerskim
• rozwój oÊwiaty
• dzia∏ania zmierzajàce do powstania filii oÊrodka kultury w Weso∏ej Zielonej
• dzia∏ania zmierzajàce do powstania domu
dziennego pobytu dla seniorów
• integracj´ lokalnej spo∏ecznoÊci, poprzez tworzenie lepszych warunków do dzia∏ania stowarzyszeƒ, klubów i organizacji na terenie
dzielnicy Weso∏a”.
Procent realizacji obietnic ocenià wyborcy przy
urnach.
Uda∏o nam si´ tak skutecznie lobbowaç, ˝e
wykonano oÊwietlenie brakujàcego odcinka drogi, ∏àczàcego Weso∏à z Marysinem Wawerskim,
czyli na drodze powiatowej, usytuowanej nie na
terenie Weso∏ej, a Wawra.
Pewne rozpocz´te inwestycje (budowa ˝∏obka w Zielonej-Grzybowej czy adaptacja budynku

po by∏ym przedszkolu w Zielonej dla potrzeb filii
oÊrodka kultury) zakoƒczà si´ w roku 2019.
Pragn´ równie˝ podkreÊliç bardzo dobrà
wspó∏prac´ dyrektorów placówek oÊwiatowo-wychowawczych z samorzàdem lokalnym. To
dzi´ki tej wspó∏pracy uda∏o si´ wiele osiàgnàç.
Trwa rozbudowa Szko∏y Podstawowej nr 173
w Starej Mi∏oÊnie. Wyremontowano wiele obiektów oÊwiatowych. W Szkole Podstawowej nr 172
w osiedlu Zielona Grzybowa powsta∏a si∏ownia.
Wyremontowano (gruntownie) hal´ sportowà
(wymiana oÊwietlenia, ogrzewania c.o., cyklinowanie pod∏ogi, malowanie Êcian). Warunki funkcjonowania obiektów znacznie si´ poprawi∏y.
Ofert´ zaj´ç wzbogaci∏o sztuczne lodowisko, rolkostrada. Stowarzyszenia, organizacje pozarzàdowe, kluby sportowe, otrzymujà istotnà pomoc
dla swojego funkcjonowania. W∏aÊciwie ka˝dy
mieszkaniec, bez wzgl´du na wiek, znajdzie
w Weso∏ej coÊ dla siebie.
Wspólnie dbajmy o naszà Weso∏à... jak najlepiej...
Leszek Winiarski
Wiceprzewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a

REKL AMA

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

tel.

662 822 340

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

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

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

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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

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

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

PROTEZY • NAPRAWA
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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
„WIELOÂå RZECZYWISTOÂCI.
O NAS I MUZEUM”
„WieloÊç rzeczywistoÊci. O nas i muzeum” to
niezwyk∏a, eksperymentalna wystawa przygotowana przez Muzeum Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku w ramach projektu badawczego „WieloÊç
rzeczywistoÊci”. Wystaw´ wspó∏tworzà jej od-

zwiedzania i pozostawiç swój Êlad poprzez
przedmiot wart – Paƒstwa zdaniem – uwagi.
koncepcja projektu: Janusz Byszewski
kurator wystawy: Beata Nessel-¸ukasik
Wystaw´ mo˝na oglàdaç w Bibliotece G∏ównej
przy ul. Raczkiewicza 31 w dniach 5–12 paêdziernika 2018. Ekspozycji przez ca∏y tydzieƒ towarzyszà tematyczne warsztaty dla dzieci i m∏odzie˝y.

WARSZAWSKI FESTIWAL
M¸ODZIE˚Y

biorcy, których zapraszamy w fascynujàcà podró˝ po wszystkich zmys∏ach ludzkiego odczuwania Êwiata. Ka˝dy z uczestników wystawy b´dzie móg∏ aktywnie wykreowaç w∏asnà Êcie˝k´

Warszawski Festiwal M∏odzie˝y to wyjàtkowe
wydarzenie wspó∏finansowane przez m.st. Warszaw´ i realizowane w ramach programu „M∏oda Warszawa. Miasto z klimatem dla m∏odych
2016–2020”, w ramach którego zaplanowane
jest ponad 60 bezp∏atnych wydarzeƒ, takich jak
warsztaty, spotkania, debaty, przeglàdy. To wyjàtkowe Êwi´to realizowane dla m∏odzie˝y oraz
z jej aktywnym udzia∏em potrwa 17 dni
(6–22.10.2018). Biblioteka w Weso∏ej organizuje w ramach festiwalu dwa warsztaty komiksowe z Piotrem Nowackim (16 i 18.10.2018).

SPOTKANIA Z KAZIMIERZEM
SZYMECZKO
W paêdzierniku 22.10.2018 odwiedzi naszà
bibliotek´ autor ksià˝ek dla m∏odzie˝y Kazimierz Szymeczko. Jego ksià˝ki to m.in. „Czworo i koÊci”, „Kopido∏ i Kwiaciareczka”, „PoÊcig za
czarnà hondà”, a tak˝e cykl historyczny „Zdarzy∏o si´ w Polsce”.

LISTOPAD W BIBLIOTECE
W listopadzie zapraszamy na dwa wydarzenia:
■ 10.11.2018 (sobota) Rajd rowerowy „Âladami Marsza∏ka”. Tym razem pojedziemy
z Sulejówka spod Muzeum Pi∏sudskiego przez
Weso∏à do Zielonej pod Kamieƒ POW. Rajd
zakoƒczymy w nowej siedzibie Biblioteki
w Zielonej.
■

17.11.2018 (sobota) Zwiedzamy z Bibliotekà – wystaw´ „Krzyczàc: Polska! Niepodleg∏a 1918”. Koszt biletów i przewodnika pokrywa Biblioteka. Informacje i zapisy na
wspólnà wizyt´ w Muzeum Narodowym w Bibliotece G∏ównej lub pod nr. 22 773 40 08.
Justyna Kwiatkowska

Zielona. Wi´cej ni˝ biblioteka
W poniedzia∏ek 24 wrzeÊnia 2018 zosta∏a
otwarta nowa siedziba Filii nr 2 w Zielonej przy
ul. PodleÊnej 38. Nowoczesny budynek o prostej,
ale i atrakcyjnej bryle architektonicznej znajduje
si´ tu˝ przy Szkole Podstawowej nr 172. Efektowny neon biblioteczny jest widoczny ju˝ od ul.
Brata Alberta.

Dotychczas filia mieÊci∏a si´ przy ul. Warszawskiej 55, gdzie na 60 m2 mieÊci∏o si´ ponad 12 tysi´cy ksià˝ek. Nowa siedziba biblioteki posiada

komfortowà przestrzeƒ, pi´ciokrotnie wi´kszà,
o niebanalnej estetyce i nowoczesnej stylistyce.
Ju˝ na etapie planowania nowej siedziby
uwzgl´dniane by∏y nie tylko potrzeby czytelników, ale te˝ rozwiàzania umo˝liwiajàce stworzenie miejsca przyjaznego dla lokalnych inicjatyw
kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Biblioteka posiada sal´ dla najm∏odszych czytelników z wygodnymi siedziskami, pufami, krzese∏kami,
gdzie mo˝na przejrzeç nowoÊci i ju˝
nied∏ugo b´dzie mo˝na zagraç
w gry planszowe. Jest te˝ oddzielna
sala przeznaczona na warsztaty i zaj´cia dla ró˝nych grup wiekowych.
Jest równie˝ mo˝liwoÊç organizowania spotkaƒ i imprez cyklicznych.
Biblioteka w nowej ods∏onie przypad∏a ju˝ sta∏ym czytelnikom do gustu... No có˝, faktycznie trudno odmówiç komfortu nowym fotelom
i kanapom w tej nietuzinkowej przestrzeni. A dla sta∏ych bywalców niewàtpliwà zaletà b´dzie równie˝ mo˝liwoÊç wypicia kawy
wprost z nowiutkiego ekspresu.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Biblioteki w Zielonej.
Godziny otwarcia:
• Poniedzia∏ek 11–19
• Wtorek 11–18
• Âroda 10–16
• Czwartek 11–18
• Piàtek 11–18
Pawe∏ Jackiewicz

REKL AMA

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
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MALOWANIE W WEEKENDY

◗ MATEMATYKA – gimnazjum, liceum,

czony nauczyciel. Kontakt 606 898 895.
◗ Nauczycielka angielskiego udzieli lekcji
angielskiego z zakresu: przedszkola,
szko∏y podstawowej i gimnazjum. Stara
Mi∏osna. Koszt lekcji 50 z∏ 1 osoba, 2
osoby 30 z∏. Tel 733 250 300.
◗ Student matematyki na UW udzieli korepetycji z matematyki tel. 784 955 109.
◗ Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej
(Weso∏a) dla uczniów podstawówek i liceum, 18 lat doÊwiadczenia. Tel. 694
210 279.
◗ Absolwent Politechniki Warszawskiej oferuje korepetycje z matematyki. Zakres:
gimnazjum i liceum. Przygotowania do
sprawdzianów, kartkówek egzaminów
tel. 516-309-589.
◗ Pomoc i nauka obs∏ugi komputera, telefonu komórkowego, internetu. Dla osób
starszych promocja! Student tel. 533 404
404.

matury – zaprasza doÊwiadczony matematyk. Tel. 502.440.321.
◗ Firma produkcyjna poszukuje pracowników do prac monta˝owych oraz magazynowych. Praca w Majdanie, gm. Wiàzowna. Tel.: 22 789 06 23; rekrutacja@kkpol.com
◗ Zaopiekuj´ si´ ma∏ym dzieckiem 5-8 godzin dziennie od listopada 2018, posiadam doÊwiadczenie, jestem uczciwa i odpowiedzialna – tel. 605-519-575.
◗ MATEMATYKA Szko∏a Êrednia. Egzamin
maturalny, gimnazjalny, ósmoklasisty.
Stara Mi∏osna. 514 37 14 95.

Szko∏a J´zykowa w Sulejówku zatrudni
lektorów j´zyka niemieckiego, angielskiego
i francuskiego. Praca z dzieçmi, m∏odzie˝à
i doros∏ymi. Mo˝liwoÊç ustalenia
dogodnego grafiku. Zg∏oszenia:
sulejowek@mastersclub.pl, tel. 604 223 087

WYCINANIE i PODCINANIE DRZEW

Z¸OTA RÑCZKA

OSTRZENIE

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

Telefon: 608-636-289
lub 608-538-718

Z¸OTA RÑCZKA

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

– fachowo i niedrogo

Tel. 695-622-848

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

WYPROWADZ¢
PSA
tel. 789 459 106

USŁUGI OGRODOWE

ZAMKI

ROZNOSZENIE ULOTEK

naprawa, wymiana

DORABIANIE KLUCZY

TANIO – UCZCIWIE – SOLIDNIE

Weso∏a centrum, ul. W. Raczkiewicza 11

tel. 883 466 477

508 348 728
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OGRODY A-Z

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

www.dogadajciesie.pl

31
8

tel. 513-148-238
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M O N TA ˚ :
■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

LEKTOR J¢Z. W¸OSKIEGO
I ANGIELSKIEGO

■

anteny TV i SAT
■ domofony

Aleksandra Szewczyk
tel. 501 536 838

www.kamery-anteny.pl
kamery.anteny@wp.pl, tel. 663-677-701

US¸UGI KRAWIECKIE

BIURO RACHUNKOWE DZIDO

POPRAWKI, PRZERÓBKI ● KALETNICTWO
SZYCIE ZAS¸ON, FIRAN, OBRUSÓW ● PRZESZYCIA
godz. pon.-pt. 9-17, sob. 8-13

KONKURENCYJNE CENY
1 MIESIÑC GRATIS!!!

tel. 503-759-762
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ul. W. Raczkiewicza 11, tel. 508 348 728

ul. Trakt Brzeski 68, Warszawa-Weso∏a
tel. 609-711-754
327

245

DROBNE NAPRAWY I MODERNIZACJE

PRACE WYSOKOÂCIOWE
790 55 47 46

no˝y, no˝yczek, cà˝ek,
sitek i no˝y do mi´sa, no˝y do krajalnic
NARZ¢DZI OGRODNICZYCH: sekatorów,
no˝yc, szpadli, siekier, no˝y do kosiarek
22
1

TANIO, SOLIDNIE I Z GWARANCJÑ!

MYCIE DACHÓW

PRACE PORZĄDKOWE

J¢ZYK POLSKI, a tak˝e rosyjski,
egzaminy, sprawdziany, MATURA 2019,
na ka˝dym poziomie nauczania.
Polski dla cudzoziemców.
èÓÎ¸ÒÍËÈ ‰Îﬂ ËÌÓÒÚ‡ÌˆÂ‚
Weso∏a Centrum, 22 773 40 87 334

BRUKOWEJ I GRANITOWEJ

NAPRAWA
I REGULACJA GITAR

TRANSPORT

337

503 150 991

UK¸ADANIE KOSTKI

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

33
3

◗ FORTEPIAN – lekcji gry udziela doÊwiad-

29
1

Tel. 503-759-763 (prosz´ dzwoniç po 16)

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).

tel.

KOSZENIE ¸ÑK

R¢BAK • WYWÓZ
790 55 47 46

305

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).

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

CI¢CIE DRZEW

Malowanie r´czne lub agregatem do 200 m2
w sobot´ i niedziel´. Kilkunastoletnie doÊwiadczenie, dok∏adny, uczciwy, bez na∏ogów. 3

87

OG¸OSZENIA DROBNE

222

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607
214

160

REKL AMA

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

SPECJALISTYCZNY GABINET

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki

DERMATOLOGICZNY

Lekarz chorób wewn´trznych

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej

Specjalista medycyny rodzinnej
Badania do prawa jazdy, do pracy
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna

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

27

WESO¸A

MONTAŻ OGRODZEŃ:
• PANEL
• SIATKA
• PALISADA

ROMBUD
tel.: 500-184-813
500-184-810
info.rombud@gmail.com

AUTO BARTOSZ
MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
GOTÓWKA,
WULKANIZACJA PŁATNOÂå:
KARTA, PRZELEW
- SILNIKI, ROZRZÑDY, SPRZ¢G¸A
- SKRZYNIE BIEGÓW, ZAWIESZENIA
- HAMULCE, PRZEGLÑDY, OLEJE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
WSZYSTKIE MARKI
- OBSŁUGA I NAPEŁNIANIE KLIMATYZACJI

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

FACHOWO • SZYBKO • SOLIDNIE • TANIO

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

28
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WESO¸A

w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
ul. Czarnołęcka 25
Warszawa-Międzylesie
• pow. 60 – 80 m2 już od 7040 zł/m2
• mieszkania na parterze z własnymi
ogródkami
• mieszkania na piętrze z przestronnym
poddaszem
• w pobliżu pełna infrastruktura
społeczna i świetny dojazd
do centrum

tel.: 697 100 006 • biuro@willa-miedzylesie.pl • www.willa-miedzylesie.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WESO¸A

WWW.MEBLESOSNOWE.EU
REALIZUJEMY
INDYWIDUALNE
ZAMÓWIENIA
ŁÓŻKA ● MATERACE ● SZAFY ● KOMODY
BIURKA ● WITRYNY ● STOŁY ● KRZESŁA
MŁODZIEŻOWE ● ZESTAWY ● I INNE

Warszawa-Wawer
ul. Płowiecka 25
(róg Świeckiej)

tel./fax 22 815 35 98
meble@meblesosnowe.eu

Kasztanowa

m
500

Trakt Brzeski

od

Kasztanowa

Al
.J
.P
iłs
ud
sk
ieg
o

mieszkania na sprzedaż

tel. 512 621 621

4900
zł/m2

www.wesbudmieszkania.pl
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