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Jak pisa∏am w poprzed-
nim artykule („Âwiat∏o
w tunelu”, WS Weso∏a
nr 199, luty 2018), wybra-
ny na poczàtku tego roku
projektant ma tylko
18 miesi´cy na zaprojekto-
wanie ca∏ego tunelu pod
torami w ciàgu ulicy Racz-

kiewicza. Czasu jest niewiele, zakres prac du˝y,
wi´c ju˝ w marcu firma TPF sp. z o.o. przes∏a∏a do
Urz´du Dzielnicy Weso∏a dwie wst´pne koncep-
cje projektu tunelu i rozwiàzaƒ komunikacyjnych.
Burmistrz Dzielnicy Pan Edward K∏os zaprosi∏
zaÊ mieszkaƒców zainteresowanych poznaniem
wst´pnej koncepcji na spotkanie informacyjne.
W dniu 19 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej
174 na Placu Wojska Polskiego zjawi∏o si´ kilka-
dziesiàt osób, które zapozna∏y si´ z dwoma wa-
riantami przebiegu tunelu. PodkreÊliç nale˝y, i˝
nie by∏o to spotkanie z projektantami, a jedynie
informacyjne spotkanie Burmistrza i Urz´du
Dzielnicy majàce na celu poinformowanie nas,
mieszkaƒców, o mo˝liwym przebiegu tunelu
i uzyskanie naszej opinii i uwag do tych projek-
tów. Projekty w formie papierowej zosta-
∏y wy∏o˝one na sto∏ach, a tak˝e w ca∏oÊci
zosta∏y pokazane na ekranie i omówione
przez pracowników Urz´du Dzielnicy.

W mojej ocenie jeden z projektów ju˝
z za∏o˝enia by∏ tym dodatkowym, który
z powodu rozwiàzaƒ komunikacyjnych
przejazdu autobusów – wprowadzenie
ich na teren osiedla Plac Wojska Polskiego
– by∏ do odrzucenia. Tak samo zresztà my-
Êleli zgromadzeni na spotkaniu mieszkaƒ-
cy, którzy poparli drugà wersj´ projektu.

Oba projekty od strony po∏udniowej
do linii torów poprowadzone zosta∏y
identycznie. Na skrzy˝owaniu Raczkiewi-
cza / Kiliƒskiego / Sikorskiego zaprojekto-
wane zosta∏o rondo i od tego miejsca roz-
poczyna si´ tunel. Projektant nie przewi-
duje po∏àczenia ulicy Raczkiewicza z ulicà
G∏owackiego, która znajduje si´ nad
tunelem. Nie przewidzia∏ równie˝ dojaz-
dów do posesji znajdujàcych si´ wzd∏u˝
ulicy Raczkiewicza mi´dzy Kiliƒskiego
a G∏owackiego. Mieszkaƒcy tych domów wnosili,
i˝ muszà mieç dojazd do posesji, szczególnie i˝
znajdujà si´ tu równie˝ punkty us∏ugowe i sklepy.
Skomunikowanie ulicy Mi∏ej z ulicà Sikorskiego
wzbudzi∏o nie mniej kontrowersji. Projektant za-
proponowa∏ nowà ulic´, na ty∏ach istniejàcych po
wschodniej stronie ulicy Raczkiewicza pawilonów,
przez prywatne, i tak ju˝ niewielkie dzia∏ki. Takie

rozwiàzanie w opinii mieszkaƒ-
ców tych dzia∏ek i w∏aÊcicieli pa-
wilonów jest nie do przyj´cia. 

W wybranym przez obecnych
na spotkaniu wariancie tunel
przechodzi pod torami (w pro-
jekcie sà cztery tory, jakie po-
dobno kiedyÊ docelowo majà
byç) i skr´cajàc lekko w lewo
wyprowadza ruch na rondo,
z którego w prawà stron´ mo˝-
na wjechaç na osiedle Plac Woj-
ska Polskiego, a w lewà stron´
dojechaç do ulicy Okuniewskiej,
gdzie równie˝ poprzez rondo
mo˝na si´ w∏àczyç w t´ ulic´.
W tym wariancie ulica Okuniew-
ska nie jest przesuni´ta, biegnie
jak do tej pory. Cz´Êciowo pod
torami i zaraz za nimi przewi-
dziano zatoki dla autobusów
i wyjÊcia na perony (równie˝
windy). Zaproponowana trasa
autobusów to jazda prosto ulicà
Raczkiewicza, przystanek pod
torami, jazda prosto do ronda
i tam zawrócenie i powrót tune-
lem (gdzie by∏aby zatoka posto-
jowa) na ulic´ Raczkiewicza. 

Wydaje si´, ˝e to rozwiàzanie po wprowadze-
niu koniecznych zmian i poprawek jest dla nas,
mieszkaƒców, do zaakceptowania.

Drugi wariant równie˝ zak∏ada∏ dwa ronda,
jednak tutaj konieczne by∏oby przesuni´cie ulicy
Okuniewskiej bli˝ej torów, a ruch autobusów
– bardzo skomplikowany do opisania – zak∏ada∏
objazd dwóch rond i wprowadzenie ich na teren

Placu Wojska Polskiego. W ocenie obec-
nych na spotkaniu takie rozwiàzanie jest
nie do przyj´cia.

Warto zwróciç uwag´, ˝e w obu przed-
∏o˝onych projektach by∏o wygospodaro-
wane obszerne miejsce na parking Park &
Ride. Ma byç usytuowany po pó∏nocnej
stronie torów, bezpoÊrednio za ul. Oku-
niewskà, z wygodnymi przejÊciami dla
pieszych w stron´ stacji kolejowej. Jego
budowa w ramach tej inwestycji by∏aby
wielkim u∏atwieniem dla mieszkaƒców,
zarówno tych doje˝d˝ajàcych do stacji
SKM, jak i tych mieszkajàcych w pobli˝u,
którym parkujàce w ca∏ym centrum We-
so∏ej samochody bardzo utrudniajà ˝ycie.

Tych, którzy na spotkaniu nie byli, a sà
zainteresowani rozwiàzaniami zapropo-

nowanymi przez projektanta, zach´cam do od-
wiedzenia Urz´du Dzielnicy. B´dziecie Paƒstwo
mogli zapoznaç si´ z projektami i wyraziç swoje
zdanie. Zach´cam te˝ wszystkich do zg∏aszania
uwag, ju˝ na tym etapie. Pozwoli to projektanto-
wi na uwzgl´dnienie ich ju˝ teraz w projekcie.

Anna Ksi´˝opolska

Tunel pod torami

Wariant 2

Wariant 1
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Promocja obowiązuje do końca kwietnia 2018 r. lub do wyczerpania zapasów

112929
1 szt.

Makaron Lubella 
spaghetti folia 
500 g
Lubella

Dżem Łowicz
truskawka, wiśnia, czarna porzeczka
280 g
Agros Nova

Herbata
Lipton 
88 torebek
Unilever

Woda 
Cisowianka
gazowana,
niegazowana
1,5 l
Polskie Zdroje

Coca-Cola
1,5 l
Coca-Cola

Serek Bieluch
naturalny
150 g
SM Bieluch

Indyk w galarecie
cena za kilogram
Gobarto

Sos
Łowicz
spaghetti
boloński,
słodko-kwaśny
500 g
Agros-Nova

31919
1 szt.

36969
1 szt.

Wafelek 
Prince Polo XXL
asortyment
50 g
Mondelez

39999
1 szt.

11919
1 szt.

19999
1 szt.

28989
1 szt.

202099
1 kg

99999
1 szt.
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ROWERY

Mo˝liwoÊç zakupu na raty
Honorujemy karty p∏atnicze

P.H.U. Arkon
Warszawa-Stara Miłosna
ul. Mazowiecka 41 
tel. 22 773 30 14
fax 22 773 02 47
arkon_karwowski@wp.pl

HURT ´ DETAL ´ SERWIS ´ CZ¢ÂCI
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W marcu Rada Dzielni-
cy obradowa∏a w dniu
15 marca. Sesja zacz´∏a
si´ od spotkania z przed-
stawicielem Zarzàdu Dróg
Miejskich. GoÊciliÊmy pa-
na Tamasza Dombiego,
zast´pc´ dyrektora ds.
pionu technicznego. Roz-

mowa koncentrowa∏a si´ wokó∏ planowanych
inwestycji ZDM na terenie dzielnicy. Dowiedzie-
liÊmy si´ m.in., ˝e w tzw. weekend majowy jest
planowany ogromny remont kapitalny Traktu
Brzeskiego, niestety jedynie na odcinku od
Raczkiewicza do Kajki. Trwajà tak˝e prace nad
projektem przebudowy skrzy˝owania ul. Racz-
kiewicza i Mazowieckiej. Ma tam powstaç ron-
do. Przy czym zakres prac jest du˝o szerszy,
przewiduje przebudow´ ca∏ego uk∏adu komuni-
kacyjnego okolicy w∏àcznie ze skrzy˝owaniem
z ul. Trakt Brzeski i odcinkiem ul. Jana Paw-
∏a II do ronda przy GoÊciƒcu. Ma byç te˝ przy tej
okazji wymieniona przestarza∏a sygnalizacja
Êwietlna na skrzy˝owaniu Traktu Brzeskiego
i Raczkiewicza. Nast´pnà omawianà inwestycjà
by∏a Êcie˝ka rowerowa wzd∏u˝ ul. Niemcewicza.
Trwa koƒcowy etap projektowania. Niestety ze
wzgl´du na koniecznoÊç wykupu gruntu od La-
sów Paƒstwowych, które nie chcà zrezygnowaç
z odszkodowania za ten grunt – koszt to bez
ma∏a 1 mln z∏ – Êrodki finansowe, jakimi na t´
inwestycj´ dysponuje ZDM, sà zbyt ma∏e i po-
trzebne b´dzie ich zwi´kszenie. W bie˝àcym ro-
ku ZDM b´dzie tak˝e realizowa∏ akcj´ „doÊwie-
tlania” przejÊç dla pieszych. Na terenie naszej
dzielnicy b´dzie to ponad 10 przejÊç, wi´kszoÊç
w ciàgu ul. Raczkiewicza. Na wymian´ starych
lamp ulicznych na razie nie mamy co liczyç.
W Warszawie jest obecnie ok. 100 tys. latarni.

Wi´kszoÊç z nich niestety przestarza∏a. Na wy-
mian´ wszystkich potrzebna by by∏a astrono-
miczna kwota si´gajàca kilku mld z∏, dlatego
ZDM wymienia je powoli w ramach dost´pnych
Êrodków, poczynajàc od doÊwietlenia skrzy˝o-
waƒ i miejsc szczególnie niebezpiecznych.

Nast´pnym punktem obrad by∏y sprawy bez-
pieczeƒstwa. Jak co roku goÊciliÊmy na sesji
przedstawicieli Policji, Stra˝y Miejskiej oraz Biura
Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego.
Omawiane by∏y ró˝ne zagro˝enia wyst´pujàce
na terenie dzielnicy. Z wyjàtkiem kradzie˝y po-
jazdów i notorycznych problemów z zanieczysz-
czaniem Êrodowiska (spalanie Êmieci) nadal po-
zostajemy jednà z najbezpieczniejszych dzielnic
Warszawy. Niestety, jeÊli chodzi o spalanie Êmie-
ci, statystyki mamy raczej smutne. Stra˝ Miejska
mia∏a w tym zakresie ponad 200 interwencji,
z tego ponad 150 potwierdzi∏o podejrzenia i za-
koƒczy∏o si´ mandatami lub wnioskami do sàdu.

W kolejnym punkcie Rada zapozna∏a si´ ze
sprawozdaniem Zarzàdu Dzielnicy z wykonania
bud˝etu za rok 2017 i bez wi´kszych uwag
podj´∏a uchwa∏´ o jego przyj´ciu. Nast´pnie
radni podj´li trzy kolejne uchwa∏y pozytywnie
opiniujàce zmiany w tegorocznym bud˝ecie.
W szczególnoÊci dzielnica otrzyma∏a dodatko-
we 200 tys. z∏ na dzia∏ania zwiàzane z rokiem
obchodów 100-lecia odzyskania Niepodleg∏o-
Êci. Rada tak˝e, na wniosek badajàcej spraw´
Komisji Rewizyjnej, odrzuci∏a skarg´ z∏o˝onà
przez mieszkaƒca na dzia∏alnoÊç OÊrodka Po-
mocy Spo∏ecznej.

W dalszej cz´Êci sesji Rada zapozna∏a si´ z in-
formacjami o przebiegu i kosztach akcji „Zima
w MieÊcie”, o prognozie demograficznej dla
dzielnicy Weso∏a, o stanie istniejàcej infrastruk-
tury w dzielnicy. Odby∏a tak˝e wst´pnà debat´
nad ukierunkowaniem prac projektowych i pla-

nem inwestycyjnym na rok 2019. Do tematu
wrócimy w maju, gdy b´dà ju˝ znane wst´pne
kwoty, jakie na inwestycje przeznaczà w∏adze
Warszawy. Rada przyj´∏a tak˝e protokó∏ z kon-
troli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w za-
kresie naliczania kar umownych za spóênione
wykonanie inwestycji. W tym zakresie Komisja
nie wnosi∏a uwag co do dzia∏alnoÊci Zarzàdu.

Pod koniec sesji niespodziewanie emocje roz-
grza∏ temat WOW. Mimo ˝e by∏o jeszcze przed
og∏oszeniem konsultacji przez RDOÂ. Obecna na
sesji grupa mieszkaƒców, zwolenników budowy
WOW w wariancie czerwonym w tunelu, zarzu-
ca∏a Komisji Rady Dzielnicy ds. WOW, ˝e przekra-
cza swoje kompetencje i nie dzia∏a w interesie
mieszkaƒców. By∏o bardzo wiele emocji, moc-
nych s∏ów, choç tak szczerze mówiàc, nie do
koƒca by∏y dla mnie zrozumia∏e motywacje i cel
niektórych wypowiedzi. No ale nie od dziÊ wia-
domo, ˝e nazwa WOW dzieli Weso∏à bardziej ni˝
cokolwiek innego.

Sesj´ zakoƒczy∏a informacja na temat funkcjo-
nowania komunikacji miejskiej na terenie dziel-
nicy i mo˝liwoÊci jej usprawnienia. Informacj´
po spotkaniu Komisji Infrastruktury z przedsta-
wicielami ZTM przedstawia∏ radny Hubert Zieliƒ-
ski, który w tej kadencji Rady powoli wyrasta na
eksperta od spraw komunikacji. Rada przyj´∏a
przygotowane przez Komisj´ stanowisko w spra-
wie koniecznoÊci opracowania strategii komuni-
kacyjnej dla naszej dzielnicy. O szczegó∏ach mo˝-
na przeczytaç w osobnym tekÊcie Huberta Zieliƒ-
skiego na nast´pnych stronach WS.

Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest
na dzieƒ 19 kwietnia br. Program sesji b´dzie
dost´pny na 7 dni wczeÊniej w Internecie. Sesja
rozpocznie si´ o godz. 14.00 w sali Rady w bu-
dynku naszego Urz´du Dzielnicy. Zainteresowa-
nych serdecznie zapraszam.

Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

Z prac Rady Dzielnicy
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Zastanawiam si´ cza-
sem, czy to zupe∏ny brak
wyobraêni, czy te˝ mo˝e
celowe dzia∏anie, aby kon-
sultacje dotyczàce tak
„goràcego” tematu jak
przebieg Wschodniej Ob-
wodnicy Warszawy przez
teren Weso∏ej og∏osiç

w okresie Êwiàtecznym. Czy prowadzàcy post´-
powanie RDOÂ Bia∏ystok celowo wybra∏ taki ter-
min, liczàc na to, ˝e mieszkaƒcy w przedÊwià-
tecznym nastroju nie zaanga˝ujà si´ w udzia∏
w konsultacjach? JeÊli taki by∏ cel, to w przypad-
ku Weso∏ej nie zosta∏ osiàgni´ty.

Dla przypomnienia, WOW to fragment ringu
dróg ekspresowych, okalajàcy Warszaw´ od pó∏-
nocnego wschodu, w Wiàzownie ∏àczàcy si´ z tra-
sà S17 (na Lublin) i przed∏u˝eniem autostrady A2,
jaki na obszarze Warszawy stanowi obecnie budo-
wana Po∏udniowa Obwodnica Warszawy (POW).
Budowa planowana by∏a jeszcze od lat 70., nabra-
∏a tempa dopiero po wejÊciu Polski do UE. 10 lat
temu zosta∏y wydane przez ministra infrastruktury
Gra˝yn´ G´sickà decyzje Êrodowiskowe na ca∏y
przebieg od Wiàzowny a˝ do w´z∏a Drewnica (ko-
∏o Marek). Cz´Êç tych decyzji zosta∏a póêniej uchy-
lona, w szczególnoÊci niestety tak˝e ta dotyczàca
przebiegu przez teren Weso∏ej. Dlaczego napisa-
∏em „niestety”, wyjaÊni´ za kilka chwil. W ka˝dym

razie uchylenie tej decyzji da∏o cz´Êci mieszkaƒców
osiedli Zielona, Groszówka i Centrum, najbardziej
dotkni´tych skutkami tej budowy, fa∏szywà nadzie-
j´, ˝e WOW ca∏kiem ominie Weso∏à. Niestety na-
dzieje te od poczàtku by∏y p∏onne, bo zapomniano
(a w przypadku niektórych Êro-
dowisk myÊl´, ˝e celowo prze-
milczano), ˝e w´ze∏ Zakr´t, na
który decyzja Êrodowiskowa nie
zosta∏a podwa˝ona, te˝ le˝y
w Weso∏ej, na osiedlu Stara Mi-
∏osna. I ˝e z tego w´z∏a do Drew-
nicy nie ma innego po∏àczenia
ni˝ przez Êrodek Weso∏ej.

Tymczasem z roku na rok
przybywa samochodów. Do tra-
dycyjnych korków na Trakcie
Brzeskim pewnie spora cz´Êç
osób si´ ju˝ przyzwyczai∏a, ale
coraz wi´ksze utrudnienia w ru-
chu zacz´∏y wyst´powaç tak˝e
na mniejszych drogach, takich
jak Niemcewicza, Raczkiewicza
czy Jana Paw∏a II. Wybudowa-
nie w´z∏a Zakr´t (jest ju˝ wybrany wykonawca
i rozpocz´∏y si´ prace przygotowawcze, a zakoƒ-
czenie inwestycji planowane jest na rok 2021)
sytuacj´ na naszych drogach jeszcze pogorszy.

Nie powinno wi´c nikogo dziwiç, ˝e inwestor,
czyli GDDKiA, wróci∏ do swoich planów budowy

tej drogi. Natomiast dziwiç mo˝e wariant reali-
zacyjny, jaki zosta∏ przez niego wybrany. Prze-
bieg zaskakujàco odmienny od planowanego
zarówno w studium uwarunkowaƒ m.st. War-
szawy, jak i poprzedniej decyzji Êrodowiskowej.
No i w kuriozalnej formie kilkumetrowego nasy-
pu przecinajàcego centrum naszej dzielnicy. Po-
dobno taki jest optymalny ze wzgl´du na zrów-

nowa˝one kryteria oceny. Choç tajemnicà poli-
szynela jest to, ˝e sprawa rozbi∏a si´ o 270 mln,
bo o tyle dro˝szy wed∏ug szacunków by∏by wa-
riant w tunelu.

Âwiàteczne konsultacje WOW
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Armii KrajowejWESOŁA

STARA
MIŁOSNA

ZIELONA

Hipodrom

Urzàd
Dzielnicy

ZAKR¢T

SULEJÓWEK

LUBLIN �Jana Pawła II

cd. na str. 4

WOW – warianty
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Fragment stanowiska: 
„Celem opracowania ww.
Strategii jest sformu∏owa-
nie za∏o˝eƒ, priorytetów
i dzia∏aƒ, kreujàcych poli-
tyk´ transportowà w dziel-
nicy Weso∏a w perspekty-
wie najbli˝szych lat, tj. na
przestrzeni 2018–2020 ro-

ku. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, dokument
ten stanowiç powinien podstawowy instrument
gwarantujàcy usprawnienie systemu transportu
miejskiego w dzielnicy Weso∏a tak, aby poziom
i skala jego by∏y porównywalne ze standardami
oferowanymi w innych dzielnicach Warszawy. 

G∏ówne za∏o˝enia i wnioski, jakie Zarzàd Trans-
portu Miejskiego winien wziàç pod uwag´ przy
opracowywaniu Strategii komunikacji miejskiej
dla dzielnicy Weso∏a na lata 2018–2020 sformu-
∏owane zosta∏y w za∏àczniku do niniejszego sta-
nowiska, przy czym nie jest to katalog zamkni´ty,
a jedynie kilka najwa˝niejszych punktów, majà-
cych na celu ukierunkowanie prac nad Strategià. 

Rada dzielnicy Weso∏a ˝ywi nadziej´, i˝ Zarzàd
Transportu Miejskiego z nale˝ytà powagà potraktu-
je niniejszà inicjatyw´ i tak jak w przypadku innych
jednostek pomocniczych m.st. Warszawy wyjdzie
naprzeciw oczekiwaniom i postulatom majàcym na
celu zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych ludno-
Êci, tym razem mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a”.

G∏ównymi punktami, które wed∏ug Rady powin-
ny si´ znaleêç we wnioskowanym dokumencie, sà: 
1. Po∏àczenie osiedla Stara Mi∏osna z pociàgami

linii otwockiej – w kontekÊcie wielokrotnie
wnioskowanej linii dowozowej 298 i plano-
wanych remontów kolejowych;

2. Komunikacja nocna – która w Weso∏ej jest s∏a-
ba, a dochodzàce wieÊci o planach likwidacji
jednego z dwóch nocnych po∏àczeƒ sà nie do
pomyÊlenia;

3. Komunikacja Weso∏ej z centrum miasta – taka
potrzeba nie zniknie, dopóki komunikacja au-
tobusowa (dowozowa) do kolei i ca∏a infra-
struktura przesiadkowa nie b´dzie na akcep-
towalnym poziomie;

4. P´tla Wola Grzybowska – która nie jest w stanie
przyjàç wi´kszego obcià˝enia pasa˝erów oraz
nowych po∏àczeƒ autobusowych i nie jest miej-
scem komfortowego odpoczynku kierowców;

5. Wiaty przystankowe – wcià˝ konieczne jest
ich ustawienie w wielu oczywistych miejscach
dzielnicy.

Dotychczasowe wnioski kierowane do Zarzàdu
Transportu Miejskiego dotyczàce poprawy komu-
nikacji miejskiej w dzielnicy Weso∏a nie odnosi∏y
wi´kszych skutków, a zmiany z pewnoÊcià sà
potrzebne, bo sytuacja transportowa jest dyna-
miczna. W niedalekiej perspektywie chcielibyÊmy
wnioskowaç o powstanie dokumentu odnoszàce-

go si´ do d∏ugofalowej strategii komunikacyjnej,
która powinna byç rozszerzeniem Strategii komu-
nikacji miejskiej dla dzielnicy Weso∏a na lata
2018–2020, w kontekÊcie kluczowych ponad-
dzielnicowych przedsi´wzi´ç takich jak budowa
W´z∏a Zakr´t, Wschodniej Obwodnicy Warszawy
czy tunelu pod przejazdem kolejowym w Weso∏ej. 

Hubert Zieliƒski
Radny dzielnicy Weso∏a

Chcemy lepszej komunikacji miejskiej dla Weso∏ej
15 marca 2018 na sesji Rada Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy podj´∏a Stanowisko Nr 7, w którym postuluje, aby Zarzàd Trans-
portu Miejskiego opracowa∏ Strategi´ komunikacji miejskiej dla dzielnicy Weso∏a na lata 2018–2020. Wyjàtkowa jednomyÊlnoÊç
radnych powinna byç jasnym sygna∏em dla ZTM, ˝e nie mo˝e d∏u˝ej ignorowaç sygna∏ów dochodzàcych z naszej dzielnicy.

No i otworzy∏a si´ puszka Pandory. Mieszkaƒ-
cy okolic nowego przebiegu poczuli si´ oszuka-
ni. Ci z rejonów, którym miano oszcz´dziç tej in-
westycji, w duchu cieszyli si´ z nowego warian-
tu. Z ka˝dym rokiem emocje ros∏y, decyzje
odk∏adano, a˝ wreszcie chyba ktoÊ na poziomie
ministerstwa infrastruktury si´ zorientowa∏, ˝e
przecie˝ ta inwestycja ma finansowanie ze Êrod-
ków UE, i jak si´ jej nie zrealizuje, to Êrodki te
przepadnà. Nagle od kilku miesi´cy obserwuje-
my przyÊpieszenie. Kolejne instytucje wydajà po-
zytywne opinie. Jednak decydenci jakby zapo-
mnieli o czymÊ. ˚e tu mieszkajà ludzie... Oczywi-
Êcie poszczególne osiedla naszej dzielnicy majà
tak ró˝ne interesy w tej sprawie, ˝e nie ma naj-
mniejszych szans na konsensus. Ale zarówno in-
westor (GDDKiA), jak i procedujàcy wniosek
RDOÂ nie kiwn´li palcem, aby szukaç porozumie-
nia i kompromisu z lokalnà spo∏ecznoÊcià.

I tu wracam do obiecanego wczeÊniej wyjaÊnie-
nia s∏owa „niestety”. Pami´tam konsultacje pro-
wadzone przed wydaniem poprzedniej decyzji Êro-
dowiskowej. Byli przedstawiciele inwestora
i przedstawiciele RDOÂ. Co prawda twardo sta-
wiali spraw´, ˝e nie ma alternatywy dla przebiegu
(wówczas procedowany odpowiada∏ obecnemu

czerwonemu). Ale inwestor zaproponowa∏ tunel
na wysokoÊci obszaru g´Êciej zabudowanego. By∏
otwarty na drobne korekty przebiegu pomi´dzy
osiedlem Grzybowa a koÊcio∏em w Centrum, de-
klarowa∏ dodatkowe przejÊcia dla zwierzàt i ludzi
nad fragmentem biegnàcym w wykopie. A nad za-
daszonà cz´Êcià tunelu zosta∏ zaplanowany teren
rekreacyjny, z placami zabaw. A dziÊ zamiast tego
mamy lansowany kilkumetrowy nasyp...

No i nie sposób odnieÊç si´ do obu spotkaƒ
konsultacyjnych. Tego sprzed ponad 10 lat i tego
zorganizowanego przez nasz Urzàd Dzielnicy
27 marca. Na tamtym mimo twardego stanowi-
ska by∏a próba dialogu, s∏uchanie argumentów
i gotowoÊç do drobnych korekt. Na tegoroczne
mimo zaproszenia Burmistrza Dzielnicy z RDOÂ
nikt nie przyby∏, bo jak powiedzieli, nie musia∏.
ZaÊ przedstawiciel inwestora choç by∏, to na
wszystkie pytania odpowiada∏ jednozdaniowo:
„To zgodne z prawem”, „Tak nam wysz∏o w eks-
pertyzach” i „Nie przewidujemy korekt”. Oczywi-
Êcie zamiast ostudziç emocje, by∏o to jak w∏o˝e-
nie kija w mrowisko.

A tych emocji jest naprawd´ du˝o. ÂwiadomoÊç
nieuchronnoÊci tej inwestycji spowodowa∏a, ˝e
nikt ju˝ nie ukrywa swoich partykularnych intere-
sów. Mieszkaƒcy Starej Mi∏osny, którzy ju˝ majà
obwodnic´ (bo przecie˝ wi´kszoÊç samochodów,

które majà pojechaç WOW, ju˝ teraz codziennie
przeje˝d˝a przez Trakt Brzeski), w wi´kszoÊci mó-
wià: budujcie, byle szybciej. Mieszkaƒcy Centrum
i pó∏nocnej cz´Êci Groszówki walczà jak lwy, aby
przywróciç wariant czerwony w tunelu. Mieszkaƒ-
cy Zielonej, najwi´ksi wygrani obecnie lansowa-
nej propozycji, zachowujà najwi´kszy umiar, bo
wiedzà, ˝e zachowanie obecnego status quo jest
im najbardziej na r´k´. W ca∏ej tej skomplikowa-
nej uk∏adance emocje biorà gór´ nad racjonalny-
mi argumentami. Niektóre organizacje i grupy
mieszkaƒców w swym zacietrzewieniu nie po-
przestajà na walce z inwestorem, kopiàc po kost-
kach wszystkich wokó∏. Póki co najwi´kszy chyba
absurd dotar∏ do mnie dzisiaj. Jedno ze stowarzy-
szeƒ grozi w swoim piÊmie radnym reprezentujà-
cym osiedle Stara Mi∏osna „konsekwencjami
prawnymi”, za to ˝e oÊmielili si´ jasno wypowie-
dzieç w interesie osiedla, które reprezentujà!

I takà oto ma∏o Êwiàtecznà atmosfer´ zafun-
dowa∏ nam RDOÂ swoimi konsultacjami. Boj´
si´, ˝e taki sposób procedowania ca∏ej sprawy
doprowadzi do tego, ˝e Weso∏a zostanie podzie-
lona nie tylko obwodnicà, ale tak˝e wzajemnà
niech´cià. O co wszyscy powinniÊmy mieç wielki
˝al zarówno do inwestora, jak i RDOÂ. 

Marcin J´drzejewski

cd. ze str. 3

PODZI¢KOWANIE

Caritas parafii Êw. Jana Paw∏a II
w Weso∏ej po raz kolejny kieruje

s∏owa podzi´kowania do w∏aÊcicieli
Piekarni Cukierni Putka. Bardzo

dzi´kujemy za zrozumienie
i okazane wsparcie naszej akcji
charytatywnej. ˚yczymy ca∏emu

Zarzàdowi i pracownikom, aby ka˝dy
czyn dobrej woli nape∏nia∏ Wasze
serca radoÊcià i zadowoleniem.

Z wyrazami szacunku

Caritas parafialny
z Ksi´dzem Proboszczem na czele
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„BUDZIK – program aktywnej integracji”
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej 31.03.2018 r. za-

koƒczy∏ realizacj´ projektu „BUDZIK – program
aktywnej integracji”. Celem projektu by∏o zwi´k-

szenie aktywnoÊci spo∏eczno-zawodowej osób
potrzebujàcych wsparcia. Dzi´ki dofinansowaniu
ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏eczne-

go mogliÊmy zrealizowaç Êcie˝k´ reintegracji
i przeszkoliç 20 osób. Z wielkà radoÊcià mo˝emy
powiedzieç, i˝ wszystkie za∏o˝one rezultaty zo-
sta∏y osiàgni´te, a kilkoro uczestników projektu
podj´∏o tak˝e prac´ zawodowà.

Uczestnicy nabyli nowe umiej´tnoÊci, które
b´dà wykorzystywaç w ˝yciu oraz przy poszuki-
waniu zatrudnienia. Uroczyste zakoƒczenie pro-
jektu z rozdaniem certyfikatów planowane jest
w kwietniu.

Ca∏kowity koszt projektu to 215 202,75 z∏. 

II edycja Treningu Pami´ci
Seniorzy dzielnicy Weso∏a

aktywnie dbajà o sprawnoÊç
umys∏u – w marcu zrealizo-
wana zosta∏a II edycja Tre-
ningu Pami´ci, w której
udzia∏ wzi´∏o 21 osób. åwi-
czenia pami´ci by∏y jedno-
czeÊnie okazjà do spotkaƒ
towarzyskich. Chocia˝ tre-

ning prowadzony przez psycholog Ew´ Gàsio-
rowskà wymaga wyt´˝onej pracy, to spotkania
przebiega∏y w atmosferze zadowolenia i do-
brej zabawy.

Seniorzy Majà Talent
Ju˝ 7 czerwca 2018 kolejna ods∏ona konkursu

Seniorzy Majà Talent. Wydarzenie z roku na rok
cieszy si´ coraz wi´kszà popularnoÊcià wÊród
warszawskich seniorów. Tegoroczna edycja kon-
kursu odb´dzie si´ w Sali Widowiskowej Akade-

mii Sztuki Wojennej
w Rembertowie. Za-
ch´camy seniorów
do udzia∏u. Szczegó-
∏owych informacji
udziela OPS Weso∏a.

OÊrodek Pomocy
Spo∏ecznej

Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy

AktualnoÊci z OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej

Na sesji w dniu 22 mar-
ca Rada Warszawy wpro-
wadzi∏a do bud˝etu Za-
rzàdu Dróg Miejskich
Êrodki finansowe na bu-
dow´ sygnalizacji Êwietl-
nej na skrzy˝owaniu ul.
Jana Paw∏a II oraz ul. Cie-
plarnianej. O realizacj´

tej inwestycji od d∏u˝szego czasu zabiegali
wspólnie mieszkaƒcy i w∏adze dzielnicy.
W ubieg∏ym roku z inicjatywy Rady Rodziców
SP 353, przy poparciu RR pozosta∏ych szkó∏
osiedla Stara Mi∏osna oraz ˝yczliwoÊci staromi-
∏oÊniaƒskich Ksi´˝y Proboszczów, uda∏o si´ ze-
braç prawie 1,5 tysiàca podpisów poparcia dla
tej inwestycji. W spraw´ uda∏o si´ te˝ zaanga-
˝owaç pana pos∏a Marcina Kierwiƒskiego, któ-
rego interwencja w tej sprawie by∏a przys∏o-

wiowà „kropkà nad i”. I pierwszy krok do reali-
zacji inwestycji zosta∏ zrobiony.

OczywiÊcie samo przyznanie Êrodków finanso-
wych nie znaczy, ˝e za miesiàc przy Cieplarnianej
pojawià si´ Êwiat∏a. Niestety procedury formalne

(zmiana organizacji ruchu) i wykonanie projektu
budowlanego w polskich realiach to kilka mie-

si´cy. Do tego dochodzi czas na prze-
prowadzenie przetargów na wybór
projektanta, a potem wykonawcy. Jak
by wszystko bardzo sprawnie posz∏o,
istnieje cieƒ szansy, ˝e Êwiat∏a pojawi-
∏yby si´ póênà jesienià. JeÊli nie, to
z realizacjà b´dzie trzeba poczekaç a˝
do wiosny, gdy ziemia nie b´dzie
przemarzni´ta.

Akurat na ostatniej sesji goÊciliÊmy
zast´pc´ dyrektora ZDM ds. pionu
technicznego pana Tamasza Dombie-
go. DoÊç obrazowo przedstawiliÊmy
mu potrzeb´ niezw∏ocznej realizacji tej
inwestycji i obieca∏, ˝e do∏o˝y wszel-

kich staraƒ, aby by∏ to termin tegoroczny. Jako
radni b´dziemy trzymaç go za s∏owo i monitoro-
waç, by mia∏ szans´ si´ z niego wywiàzaç.

Marcin J´drzejewski

B´dà Êwiat∏a na Cieplarnianej

REKL AMA
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W poprzednim numerze informowaliÊmy o or-
ganizowanym przez Warszawskà Rad´ Seniorów
konkursie na miejsca przyjazne seniorom oraz
o wyró˝nieniu spoÊród czterech kandydatur
z Weso∏ej jedynie naszej biblioteki g∏ównej. Kon-
kurs odbywa si´ co roku, od pi´ciu lat, i b´dzie
odbywa∏ si´ nadal, jest wi´c szansa, ˝e w przy-
sz∏oÊci wi´cej naszych weso∏owskich obiektów
zostanie zauwa˝onych i wyró˝nionych. W tym
kierunku Rada Seniorów ju˝ myÊli. A tymczasem

w poniedzia∏ek 26 marca odby∏a si´
w S∏u˝ewskim Domu Kultury uroczy-
stoÊç wr´czenia dyplomów i nagród
laureatom. Laureatów i goÊci powi-
ta∏ przewodniczàcy Warszawskiej
Rady Seniorów pan Marek Bry∏ow-
ski. Ponadto do zebranych przemó-
wili wiceprzewodniczàcy sejmowej
komisji senioralnej pose∏ Micha∏
Szczerba oraz dyrektor warszaw-

skiego biura pomocy i projek-
tów spo∏ecznych pan Tomasz
Pactwa. Wyró˝nione placów-
ki konkurowa∏y w kilku kate-
goriach, takich jak publiczne
placówki obs∏ugi mieszkaƒ-
ców, kultura, rozrywka, edu-
kacja czy zdrowie. W ka˝dej z nich wyró˝-
nionych zosta∏o 11–12 placówek. Nagro-
d´ i dyplom dla naszej biblioteki g∏ównej
odebra∏a jej dyrektor pani El˝bieta Dani-
∏owicz oraz pani Justyna Kwiatkowska.
Nagrodzony zosta∏ tak˝e S∏u˝ewski Dom
Kultury, w którym odby∏a si´ ca∏a uroczy-
stoÊç. Chcia∏abym tu dodaç, ˝e wpraw-
dzie to tylko moje niefachowe oko, ale

dla mnie jest to wyjàtkowy obiekt pod wzgl´-
dem po∏o˝enia i architektury. Znajdujàc si´ blisko
centrum stolicy, le˝y jednoczeÊnie na rozleg∏ych
terenach zielonych, nad przep∏ywajàcym Poto-
kiem S∏u˝ewieckim, a architektonicznie nawiàzu-
je do architektury wiejskiej. Warto zobaczyç.

Izabella Ruli
Rada Seniorów, Weso∏a

Miejsce przyjazne seniorom – gala wr´czenia nagród

Pani Dyrektor Biblioteki El˝bieta Dani∏owicz
z otrzymanà nagrodà w towarzystwie pracowników

Biblioteki i cz∏onków Rady Seniorów dzielnicy Weso∏a

Konkurs powinien odbyç si´ w styczniu, gdy˝
w∏aÊnie wtedy obchodzony jest w naszym kraju
Dzieƒ Babci i Dziadka. W tym roku w styczniu
by∏y mazowieckie ferie zimowe i konkurs zosta∏
przeprowadzony dopiero w lutym.

Organizatorem i pomys∏odawcà konkursu jest
Dzielnicowa Rada Seniorów. Konkurs adresowa-
ny jest do uczniów gimnazjów, które chocia˝ ule-
gajà tzw. „wygaszaniu”, to jeszcze majà klasy
II i III. One to w∏aÊnie wzi´∏y udzia∏ w konkursie.
Zg∏osi∏a si´ m∏odzie˝ z trzech szkó∏, z dawnych
gimnazjów nr 120, 118 i 119. Niestety nie wszy-
scy wzi´li udzia∏ w konkursie, z bli˝ej nieznanych
powodów nie dojechali.

Konkurs, podobnie jak w roku ubieg∏ym, pole-
ga∏ na rozwiàzaniu testu z pytaniami. 

20 pytaƒ dotyczy∏o znajomoÊci dzielnicy We-
so∏a i 20 znajomoÊci Warszawy.

Nagrodà by∏y bilety do teatru dla babci, dziad-
ka i wnuka za I miejsce i dla babci lub dziadka
i wnuka za II i III miejsce. W tym roku – do Te-
atru Polskiego. Sà to bilety otwarte i laureaci

mogà sami wybraç dzieƒ i spektakl. Nagroda
g∏ówna to bilety do lo˝y prezydenckiej w Teatrze

Polskim z pocz´stunkiem w antrak-
cie. Rada Seniorów ma nadziej´, ˝e
taki wieczór sp´dzony wspólnie
z ukochanymi dziadkami dostarczy
wiele radoÊci zarówno starszemu, jak
i m∏odszemu pokoleniu.

Rada Seniorów serdecznie dzi´kuje
Pani Dyrektor Gimnazjum 120 za po-
moc w organizacji konkursu, a Urz´do-
wi Dzielnicy za ufundowanie biletów.

Oto tegoroczni laureaci:
■ I miejsce IGOR LEMIESZKA, Gimn.

nr 119 
■ II miejsce Mateusz Kwietniewski,

Gimn. nr 119
■ III miejsce Weronika Jurewicz,

Gimn. nr 119

Dzi´kujemy wszystkim uczestni-
kom za wzi´cie udzia∏u w konkursie.

Komisja konkursu pracowa∏a w sk∏a-
dzie Barbara Bogdaƒska-GawryÊ –
pomys∏odawczyni konkursu, Roman
Kalupa i Bo˝ena Borys.

Bo˝ena Borys
Przewodniczàca Dzielnicowej Rady Seniorów

II edycja konkursu dla gimnazjalistów
„Wygraj Bilet do Teatru dla Babci i Dziadka”

Laureaci Konkursu „Wygraj bilet do Teatru dla Babci
i Dziadka” Weronika Jurewicz i Mateusz Kwietniewski

podczas uroczystoÊci wr´czania nagród przez Dzielnicowà
Rad´ Seniorów, w auli Gimnazjum 119 w Starej Mi∏oÊnie

REKL AMA
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W Weso∏ej w dniach
6 i 8 marca 2018 roku
odby∏y si´ w SP 171 spo-
tkania dyskusyjne, które
dotyczy∏y 33 zg∏oszonych
projektów. Obejmowa∏y
one prezentacje projek-
tów przez samych auto-
rów lub ich przedstawi-

cieli oraz dyskusje nad projektami pomi´dzy
projektodawcami, mieszkaƒcami, cz∏onkami Ze-
spo∏u ds. bud˝etu partycypacyjnego, jak rów-
nie˝ przedstawicielami urz´du. Wszystkie spo-
tkania by∏y otwarte – mieszkaƒcy mogli przyjÊç
zadaç pytania autorom zg∏oszonych pomys∏ów
oraz pracownikom urz´du, zg∏osiç uwagi, wy-
raziç swoje poparcie lub sprzeciw. Uczestniczy-
∏am we wszystkich spotkaniach dyskusyjnych
w naszej dzielnicy i z przyjemnoÊcià musz´
stwierdziç, ˝e coraz wi´cej osób bierze w nich
udzia∏. W tym roku przewa˝a∏y osoby m∏ode,
które majàc w∏asnà wizj´ przysz∏oÊci Weso∏ej,
ch´tnie wnosi∏y ciekawe propozycje zmian
w zg∏oszonych projektach. 

Na pierwszym spotkaniu omawiano projekty
tzw. mi´kkie, czyli z zakresu kultury, sportu
i spraw spo∏ecznych. By∏o ich 13 i dotyczy∏y
m.in. doposa˝enia naszych dzielnicowych bi-

bliotek w nowe ksià˝ki, zaj´ç sportowych dla
mieszkaƒców Weso∏ej, a tak˝e pomocy w drob-
nych naprawach, usterkach dla osób niepe∏no-
sprawnych, samotnie wychowujàcych dzieci
i seniorów. Na drugim spotkaniu omówiono
19 projektów infrastrukturalnych (jeden autor
by∏ nieobecny, wi´c niestety jego projekt nie
b´dzie dalej weryfikowany). Obejmowa∏y one
swoim zasi´giem bardzo ró˝ne zagadnienia, od
budowy przystanku autobusowego poprzez
wodne atrakcje, ekologiczne oÊwietlenie do bu-
dowy bulwarów spacerowych nad Kana∏kiem
Wawerskim. Niektóre ze zg∏oszonych projektów
b´dà wymaga∏y doprecyzowania lub nawet
pewnych zmian, aby mog∏y przejÊç pozytywnà
weryfikacj´. 

Spotkania dyskusyjne by∏y tylko jednym z eta-
pów weryfikacji szczegó∏owej, która trwaç
b´dzie do 13 kwietnia. W tym czasie, jeÊli b´-
dzie taka potrzeba, b´dzie mo˝na jeszcze wpro-
wadziç niezb´dne zmiany do projektu, aby spe∏-
nia∏ wszystkie kryteria i móg∏ byç poddany pod
g∏osowanie mieszkaƒców. W takim wypadku
pracownicy urz´du skontaktujà si´ z autorem
pomys∏u. Przedstawià proponowany zakres
zmian i wyjaÊnià, z czego wynika koniecznoÊç
ich wprowadzenia. Je˝eli nie uda si´ osiàgnàç
porozumienia w kwestii wprowadzenia zmian

z autorem projektu, pomys∏ zostanie zweryfiko-
wany negatywnie. Do 16 kwietnia 2018 roku
wszystkie zweryfikowane projekty (pozytywnie
i negatywnie) zostanà przekazane Zespo∏owi
ds. bud˝etu partycypacyjnego, którego zada-
niem b´dzie zbadanie, czy weryfikacja przebie-
g∏a prawid∏owo. Cz∏onkowie Zespo∏u zwrócà
szczególnà uwag´ na to, czy pomys∏y zweryfi-
kowane pozytywnie sà ogólnodost´pne.
W przypadku wàtpliwoÊci Zespó∏ zwróci si´
z proÊbà do Burmistrza o ponownà weryfikacj´
projektu, okreÊlajàc oczywiÊcie jej zakres. Na-
st´pnie do 5 maja 2018 roku Urzàd Dzielnicy
po uzgodnieniu z projektodawcà przygotuje
ostatecznà wersj´ projektu. 

Wyniki weryfikacji wraz z uzasadnieniem zo-
stanà og∏oszone do 8 maja 2018 r. na stronie
twojbudzet.um.warszawa.pl. Tego dnia te˝
autorzy projektów otrzymajà informacj´ o wyni-
ku weryfikacji zg∏oszonych pomys∏ów.

Wi´cej informacji o kolejnych etapach bud˝e-
tu partycypacyjnego b´dziecie Paƒstwo mogli
przeczytaç w nast´pnych numerach „Wiadomo-
Êci Sàsiedzkich”.

Wszystkich zainteresowanych bud˝etem party-
cypacyjnym zapraszam na stron´ Urz´du Dzielnicy
Weso∏a www.wesola.waw.pl lub na stron´ m.st.
Warszawy www.twojbudzet.um.warszawa.pl, lub
na naszà stron´: facebook.pl/BPWesola. 

Katarzyna Zakrzewska
Radna dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Bud˝et partycypacyjny 2019

Nasze pieniàdze = Nasze decyzje = BP

REKL AMA
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Naczelnik Urz´du Skarbowego Warszawa-
-Wawer informuje, i˝ w dniu 16 kwietnia
2018 r. w godz. 10.00–18.00 pracownicy
Urz´du b´dà pe∏nili dy˝ur w dzielnicach:
Wawer, Weso∏a i Rembertów (w siedzibach
urz´dów dzielnic) w zakresie rozliczeƒ po-
datkowych oraz pomocy w przesy∏aniu PIT
za poÊrednictwem internetu.

W Weso∏ej dy˝ur pe∏niony b´dzie w sali obs∏ugi
mieszkaƒców na parterze, stanowisko nr 3. W ra-
mach dy˝uru przyjmowane b´dà, za potwierdze-
niem odbioru, deklaracje PIT oraz udzielane infor-
macje dotyczàce zasad rozliczania podatku i wy-
pe∏niania deklaracji rocznych. Mieszkaƒcy proszeni
sà o przyniesienie PIT-u z poprzedniego roku. U∏a-
twi to pracownikom Urz´du Skarbowego wprowa-
dzanie PIT-ów do systemu. Do dyspozycji miesz-

kaƒców wy∏o˝one zosta∏y w punkcie informacyj-
nym formularze PIT oraz broszury informacyjne.

W dniu 21 kwietnia 2018 r. Naczelnik Urz´-
du zaprasza w godz. 9–13 do siedziby Urz´du
Skarbowego Warszawa-Wawer przy ul. Myciel-
skiego 21 w Warszawie na dy˝ur pracowników
w pe∏nym zakresie obs∏ugi podatkowej.

Zach´camy podatników do sk∏adania deklara-
cji przez internet – szczegó∏y na: www.e-dekla-
racje.gov.pl.

Elwira Paw∏owska
Urzàd Skarbowy Warszawa-Wawer

Urzàd Skarbowy zaprasza na dy˝ury
w dzielnicach i otwartà sobot´

9 marca 2018 r. oficjalnie rozpocz´∏a si´ V ka-
dencja M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy Weso∏a. Pod-
czas uroczystej sesji, z udzia∏em Burmistrza Dzielni-
cy Weso∏a Pana Edwarda K∏osa, Przewodniczàcej
Komisji OÊwiaty, Kultury i Sportu Pani Gra˝yny We-
ber oraz Przewodniczàcej Dzielnicowej Rady Senio-
rów Pani Bo˝eny Borys, przedstawiciele weso∏ow-
skiej m∏odzie˝y z∏o˝yli Êlubowanie i tym samym sta-
li si´ radnymi M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy Weso∏a. 

W tej kadencji radni zostali wybrani spoÊród
uczniów klas VII i oddzia∏ów gimnazjalnych
w szko∏ach podstawowych w dzielnicy Weso∏a.

Do rady wybrani zostali:
■ Jan Abramowicz,

■ Natalia CiuÊniak,
■ Wiktoria Czapska,
■ Julia Domaƒska,
■ Zuzanna Górska, 
■ Aleksandra Koz∏owska, 
■ Kacper Krawczak,
■ Kacper Kudyba,
■ Wiktoria Ludwiczak,
■ Hanna ¸ugowska,
■ Alicja Mroczek,
■ Grzegorz Nidecki,
■ Kalina Nurzyƒska,
■ Stanis∏aw O∏dziej,
■ Martyna Sirocka,

■ Antonina Szczypek,
■ Wiktoria Wszo∏,
■ Zofia Wysocka.

Radni wybrali Prezydium i delegatów do M∏o-
dzie˝owej Rady m.st. Warszawy. Przewodniczàcà
zosta∏a Zuzanna Górska, wiceprzewodniczàcà Zo-
fia Wysocka, a sekretarzem Kacper Kudyba. Na de-
legatów do M∏odzie˝owej Rady m.st. Warszawy
wybrano Juli´ Domaƒskà i Grzegorza Nideckiego. 

Najwa˝niejszym celem istnienia M∏odzie˝owej
Rady Dzielnicy Weso∏a jest zwi´kszenie zaintere-
sowania i zaanga˝owania m∏odych ludzi w spra-
wy publiczne na poziomie lokalnym. Jakie dzia-
∏ania podejmà m∏odzi radni i czy b´dà mieç real-
ny wp∏yw na sprawy m∏odzie˝y w dzielnicy,
dowiemy si´ ju˝ niebawem. 

Wydzia∏ OÊwiaty, 
Kultury i Sportu dla Dzielnicy Weso∏a

Rozpocz´∏a si´ V kadencja
M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy Weso∏a!

WARTO WIEDZIEå, 
ZANIM Z¸O˚YMY ZEZNANIE
PODATKOWE ZA 2017 ROK

PIT-WZ to wniosek o sporzàdzenie zeznania podatkowego.
Wystarczy do 16 kwietnia (!) wype∏niç elektronicznie wniosek o sporzàdze-

nie takiego rozliczenia przez urzàd skarbowy.
PIT-WZ pozwala zaoszcz´dziç czas i zminimalizowaç ryzyko b∏´dów. 
Za pomocà PIT-WZ mo˝na równie˝ przes∏aç do urz´du skarbowego informacje

o korzystaniu z odliczeƒ od podatku lub dochodu, np. z tytu∏u przys∏ugujàcej ulgi
na dzieci lub wydatków, które poniesiono na cele rehabilitacyjne. Urzàd skarbowy
na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych
i danych z wniosku PIT-WZ przygotuje zeznanie podatkowe.

PIT-WZ pozwala tak˝e na przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej organiza-
cji po˝ytku publicznego. Pami´tajmy, ˝e dzi´ki rozliczeniu si´ drogà elektronicznà ta
wa˝na i potrzebna inicjatywa zajmie nie wi´cej ni˝ kilka minut.

Corocznie roÊnie liczba podatników na Mazowszu, którzy przekazujà 1% nale˝ne-
go podatku na rzecz organizacji po˝ytku publicznego. W zeznaniach podatkowych
za 2016 rok ju˝ ponad 81% podatników obs∏ugiwanych przez Izb´ Administra-
cji Skarbowej w Warszawie zdecydowa∏o si´ przekazaç 1% podatku na rzecz OPP,
a przeci´tna kwota przekazanego podatku wynios∏a prawie 74,5 z∏ – podkreÊla
Robert Antoszkiewicz, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie 

Szczegó∏owe informacje na www.finanse.mf.gov.pl oraz na kanale YouTube
(https://youtu.be/nCk3L2y_i3o).

ULGA PRORODZINNA
Dzi´ki uldze podatkowej na dziecko mo˝na p∏aciç

mniejsze podatki – informuje Robert Antoszkiewicz,
dyrektor IAS w Warszawie.

Ulga przys∏uguje rodzicom, opiekunom prawnym i ro-
dzicom zast´pczym, sk∏adajàcym zeznanie podatkowe na
formularzu PIT 36 lub PIT 37.

Nale˝y pami´taç, ˝e górna granica dochodów dla sa-
motnych rodziców oraz wspólnie wychowujàcych jedno
dziecko wynosi 112 000 z∏.

Nie ma limitu dochodów dla osób wychowujàcych
dwoje i wi´cej dzieci. Warunkiem zastosowania ulgi jest
faktyczne wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej nad ma∏o-
letnim dzieckiem.

WysokoÊç ulgi na pierwsze i drugie dziecko to 92,67 z∏
miesi´cznie, natomiast na trzecie to ju˝ 166,67 z∏, a na
czwarte 225 z∏.

Ulga przys∏uguje na ka˝de dziecko, które: 
• nie ukoƒczy∏o 18 lat,
• na ka˝de niepe∏nosprawne dziecko, które otrzymuje za-

si∏ek lub rent´ oraz 
• na dziecko do 25 roku ˝ycia, które nadal si´ uczy. 

Szczegó∏owe informacje dotyczàce ulgi prorodzinnej
znajdujà si´ na stronie www.finanse.mf.gov.pl.
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Erwas
Centrum dekoracji

Erwas
Centrum ogrodnicze

ul. Trakt Brzeski 71
Warszawa-Wesoła

Godziny otwarcia:
pon.–pt. 9:00–18:00,

sob. 9:00–16:00

tel. 22 760 29 32
    501 108 466
    508 151 039

  www.erwas-ogrody.pl

Godziny otwarcia:
pon.–pt. 11:00–18:00,

sob. 10:00–16:00

A to wszystko najwy˝szej jakoÊci i dodatkowo teraz w wyjàtkowych cenach,gdy˝ zacz´liÊmy ju˝ PRZEDSEZONOWÑ PROMOCJ¢!
Serdecznie zapraszamy!

ul. Trakt Brzeski 71
(budynek „Biedronki”, I pi´tro)

DEKORACJE
DLA TWOJEGO WN¢TRZA 

Zajrzyj do Centrum Ogrodniczego Erwas 

W KWIETNIU TANIEJ NAWET DO

Centrum Ogrodnicze Erwas to nie wszystko!
Zapraszamy par´ kroków dalej do naszego drugiego sklepu,

w budynku „Biedronki” na pi´trze,
tu znajdziecie wszystko do Waszego domu.

Bibeloty, poÊciele, koce, r´czniki, dekoracje do wn´trz,
ozdoby Êwiàteczne, Êwiece, Êwieczniki oraz 

milion pomysłów na prezenty dla najbli˝szych.

50%
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W sobot´ 10 marca w Szkole Podstawowej
nr 353 oko∏o 90 szachistów zasiad∏o przy sza-
chownicach, rywalizujàc w II Turnieju Szacho-
wym nowej edycji Grand Prix 2018. 

Zawodnicy zmierzyli si´, startujàc w trzech
grupach. Turniej uroczyÊcie otworzy∏a Dyrektor
Szko∏y Podstawowej nr 353 im. Wielkich Od-
krywców Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz. Roze-
grano 7 partii systemem szwajcarskim po 15 mi-
nut dla zawodnika. Najlepszymi okazali si´:

W kategorii dzieci i m∏odzie˝ do 20 lat:
■ I miejsce – Piotr Budny, KSz Polonia Warszawa
■ II miejsce – Aleksandra Dàbrowska, UKS TSz

Zieloni Zielonka 
■ III miejsce – Stefan Zambrowski-Mazurek, KSz

Polonia Warszawa. 

Najwi´cej punktów w kategorii rocznik 2009
i m∏odsi zdobyli:
■ I miejsce – Franciszek Klask, UKS Czternastka

Warszawa
■ II miejsce – Andrzej Szelejewski, Warszawa

■ III miejsce – Mateusz Ksià˝ek,
Sulejówek.

W kategoriach rankingowych
najlepszymi zostali:
■ III kategoria szachowa – Piotr

Grzelak, MOK Józefów
■ IV kategoria szachowa – Da-

riusz Strupiechowski, Warsza-
wa-Weso∏a 

■ V kategoria szachowa – Rafa∏
Bareja, UKS „Gambit”- Weso∏a. 

W turnieju C z mo˝liwoÊcià
zdobycia kategorii szachowych norm´ na V katego-
ri´ szachowà uzyska∏o trzech zawodników, a IV ka-
tegori´ zdoby∏o równie˝ trzech zawodników.

Zawody zorganizowa∏ Uczniowski Klub Spor-
towy „Gambit”- Weso∏a oraz Szko∏a Podstawo-
wa nr 353 im. Wielkich Odkrywców. Nagrody
dla najm∏odszych zawodników turnieju ufundo-
wa∏o Przedszkole Patka ze Âwidra.

Na kolejne rozgrywki szachowe do Szko∏y
Podstawowej nr 353 zapraszamy 21 kwietnia
2018 r. Szczegó∏owe wyniki turnieju mo˝na zna-
leêç na stronie http://www.chessarbiter.com.

Projekt wspó∏finansowany przez Dzielnic´
Weso∏a m.st. Warszawy.

Teresa Osypiuk

II Turniej Szachowy Grand Prix 2018 w SP nr 353 

Sezon 2018 w rowerowej jeêdzie na orienta-
cj´ na Mazowszu mo˝na uwa˝aç za rozpocz´ty,
choç z tygodniowym opóênieniem. Ze wzgl´du
na zimowà atmosfer´ panujàcà w ostatnim ty-
godniu wszyscy zgodnie uznali decyzj´ o prze-
suni´ciu inauguracji sezonu za trafionà w dzie-

siàtk´. Poczàtek by∏ bardzo udany, bowiem
w oba dni w lasach w okolicach Weso∏ej wystar-
towa∏o 77 uczestników. To rekord frekwencji
podczas rozpocz´cia sezonu. Tradycyjnie nie za-
brak∏o osób, które po raz pierwszy zmierzy∏y si´

z poruszaniem na rowerze po le-
Ênych duktach z mapà i odnajdy-
waniem w terenie bia∏o-poma-
raƒczowych lampioników.
Wszyscy wracali na met´ pe∏-
ni pozytywnych wra˝eƒ i za-
dowolenia z pokonania trasy
i odnalezienia w terenie
wszystkich punktów kontrolnych.
W tej rywalizacji nie ma osób prze-
granych, bowiem ka˝dy, kto pokona∏
tras´ i odnalaz∏ wszystkie punkty
kontrolne, jest zwyci´zcà. Pogoda
by∏a wyÊmienita i po ostatnich
mrozach mogliÊmy si´ cieszyç
promieniami s∏oƒca i celebro-
waç pierwsze prawdziwe obja-
wy nadejÊcia wiosny. Tradycyj-
nie najwi´kszà cz´Êç uczestni-
ków stanowi∏y rodziny, które
razem pokonywa∏y trasy. Najm∏od-
szy uczestnik rozpocz´cia sezonu
mia∏ 2 lata, najstarszy 74 lata, czyli po-
nownie zosta∏a potwierdzona zasada, ˝e jest to
forma aktywnego sp´dzania czasu na ∏onie na-
tury dla wszystkich bez wzgl´du na wiek i umie-
j´tnoÊci poruszania si´ na rowerze. Kolejny po-

zytywny akcent za-
wodów to fakt, ˝e
bardzo du˝à cz´Êç
uczestników stanowi-
li mieszkaƒcy dzielni-
cy Weso∏a. 

Nast´pna okazja
wzi´cia udzia∏u w te-
go typu imprezie ju˝

na poczàtku kwietnia, w dniach 7–8.04 zapra-
szamy na II rund´ Pucharu do Wieliszewa. Bar-

dzo urokliwa okolica i ∏adny las si´ga-
jàcy a˝ do Zalewu Zegrzyƒskiego

i obejmujàcy na swoim terenie
starorzecze rzeki Narew. To na-

prawd´ pi´kne okolice i bar-
dzo fajne drogi do jazdy na
rowerze. 

W po∏owie kwietnia Stowa-
rzyszenie Team 360° z Weso∏ej

organizuje pierwszy etap nowego
cyklu, jaki w tym roku wprowadzili-

Êmy, czyli Pucharu Mazowsza w Ro-
werowej Jeêdzie na Orientacj´ pod

nazwà Wiosenne 360. Tutaj naj-
krótszy dystans b´dzie liczy∏ oko-
∏o 20–25 km, Êredni 50 km,
a najd∏u˝szy 100 km. Czyli ofer-
ta dla osób lubiàcych d∏u˝ej po-
jeêdziç na rowerze w terenie.
Szczególnie urokliwe jest cen-

trum zawodów, które b´dzie zlo-
kalizowanie w pi´knej drewnianej

szkole w Ponurzycy, a rywalizacja od-
bywaç si´ b´dzie w lasach NadleÊnictwa

Celestynów. 
W niedziel´ 15.04 zapraszamy natomiast ju˝

na III rund´ Pucharu do Chotomowa – tu ju˝ tra-
dycyjnie krótsze trasy i mo˝liwoÊç startu w ze-
spo∏ach lub razem z ca∏à rodzinà. Teren te˝ bar-
dzo interesujàcy, obfitujàcy w bardzo du˝à iloÊç
wàskich Êcie˝ek, po których mo˝na bardzo szyb-
ko jechaç. Wszystkie szczegó∏owe informacje na
temat zbli˝ajàcych si´ imprez sà dost´pne na
stronie www.orienteering.waw.pl. 

Jan Cegie∏ka
fot. Andrzej Krochmal

RJnO: co dobrego na wiosn´?

Rodzina Dom˝alskich i Zwoliƒskich (z Weso∏ej)

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje

tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl

REKL AMA
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Ponad 450 uczestników Weso∏ych Biegów
Górskich, ponad 250 startujàcych w zawodach
na orientacj´ WesolInO – takie sà pobie˝ne sta-
tystki dotyczàce cyklu imprez, które od stycznia
do marca rozgrywane by∏y w Starej Mi∏oÊnie.
Rzecz jasna, statystyki nie opowiedzà wszystkie-
go; nie dowiemy si´ z nich, jaka by∏a pogoda, ja-
kie wyzwania stawiali przed sobà zawodnicy
i wreszcie – jak wiele satysfakcji przynosi∏o im
Êciganie si´ w naszych zawodach.

A w∏aÊnie te czynniki by∏y, z naszego przynaj-
mniej punktu widzenia, najwa˝niejsze. Biegi by-
∏y weso∏e nie tylko z nazwy; uczestnicy wpadali
na met´ zm´czeni, ale po kilku chwilach docho-
dzili do siebie i z uÊmiechem komentowali swo-

je wyczyny. KtoÊ po-
bi∏ swój rekord trasy,
ktoÊ pobieg∏ wolniej
– ale by∏ w stanie
wyprzedziç odwiecz-
nego rywala. Albo
– okaza∏ si´ od kon-
kurenta wolniejszy,
w zwiàzku z tym obiecywa∏ srogi rewan˝ pod-
czas kolejnej rundy zawodów...

SzeÊç sobotnich imprez min´∏o bardzo szybko.
Najlepsi odebrali podczas fina∏u trofea, wszyscy zaÊ
dopytywali – kiedy znowu b´dzie mo˝na poÊcigaç
si´ w Weso∏ej? Na to pytanie na razie nie znamy
odpowiedzi, ale coÊ nam mówi, ˝e ch´tnych na
weso∏e bieganie – z mapà i bez – na pewno nie za-
braknie. Do zobaczenia na kolejnych zawodach!

Weso∏e Biegi Górskie (www.bg_2018.team360.
pl/pl/frontpage); 6 stycznia – 17 marca 2018.
Tryumfatorzy klasyfikacji generalnej:
Nordic Walking 2 km: Monika Matyszczak, Stani-

s∏aw Troniarz
Nordic Walking 6 km: Ewa Brzezina, Józef Brze-

zina

Bieg 2 km: Gizela Grabiƒska, Tomasz Duda
Bieg 6 km: Karolina Lewandowska, Pawe∏ Czy˝-

kowski
Bieg 10 km: Patrycja Bereznowska, Pawe∏ Bia∏y.

WesolInO (www.wesolino_2018.team360.pl/
pl/frontpage); 6 stycznia – 17 marca 2018.
Tryumfatorzy klasyfikacji generalnej:
AK – Weronika Nowakowska
AM – Wiktor Gromadzki
BK – Katarzyna Parfianowicz
BM – Marcin Parfianowicz 
CK – Karolina Pacek
CM – Marcin Krasuski 

Igor B∏achut
Fot. Piotr Siliniewicz, silne-studio.pl

Setki uczestników
i jeszcze wi´cej emocji

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

05-077 Warszawa-Weso∏a
UL. JEèDZIECKA 4

Tel. 693 84 22 84
(22) 773 18 61 – 9-17

E-mail: autobartosz@o2.pl
www.autobartosz.pl

AUTO BARTOSZ
MECHANIKA POJAZDOWA
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REKL AMA

W pierwszych dniach marca w klubie Sportte-
am obchodziliÊmy tydzieƒ Retro Tenis. Nasi pod-
opieczni oraz trenerzy przenieÊli si´ w czasie
i wrócili do czasów poczàtków tenisa. Na
wszystkich zaj´ciach byliÊmy przebrani w stroje
nawiàzujàce do lat 60. Z szaf naszych dziadków
wyciàgn´liÊmy rakiety, które po lekkim wytarciu
z kurzu nadawa∏y si´ do gry. Uczestnicy zaj´ç,
z pomocà rodziców, skomponowali wspania∏e
sportowe ubrania nawiàzujàce do strojów,
w których kiedyÊ tenisiÊci pojawiali si´ na kor-

cie. Podczas ca∏ego tygodnia Retro Tenis przybli-
˝yliÊmy histori´ tego sportu, jego kultur´ i zwy-

czaje. PokazaliÊmy, jak na przestrzeni lat sport
ulega∏ zmianie. Rakiety, ubiór zawodników, kul-
tura na korcie, technika, styl gry – to wszystko
sprawi∏o, ˝e obecny tenis jest ca∏kiem inny ni˝
60–70 lat temu. Czy lepszy, czy gorszy? Pozosta-
wiamy to Paƒstwa opinii. 

Retro Tenis to impreza, która na sta∏e wpisa∏a
si´ ju˝ w kalendarz dzia∏aƒ Klubu Sportteam.
Obchodzimy go z okazji Mi´dzynarodowego
Dnia Tenisa przypadajàcego na pierwszy ponie-
dzia∏ek marca. 

Pozdrawiamy
Trenerzy Sportteam

Retro Tenis
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Warszawskiemu Klubowi
Pi∏ki R´cznej Weso∏a przy-
Êwieca motto: „Nie prze-
chodê przez ˝ycie po pro-
stu grajàc w pi∏k´ r´cznà.
Nie idê przez ̋ ycie po pro-
stu b´dàc sportowcem.
Kariera sportowa przemi-
nie. Charakter i uczciwoÊç

pozostanie, pomo˝e Ci w ˝yciu. Pi∏ka r´czna
nie jest celem, jest sposobem na ˝ycie”.

Z inicjatywy trzech panów: Miros∏awa Robaka,
Ireneusza Lipiƒskiego i Romana Ratyƒskiego
w roku 2014 powsta∏ Warszawski Klub Pi∏ki R´cz-

nej Weso∏a z II-ligowà sekcjà pi∏ki r´cznej kobiet.
Równolegle, w oparciu o SP 353 w Starej Mi∏oÊnie,
powsta∏a sekcja pi∏ki r´cznej dziewczyn z rocznika
2004/2005. W roku 2017 szczypiornistki awansujà
do pierwszej ligi. Zaczyna si´ powa˝ne granie.

Ale skupmy si´ na zapleczu. Jesienià 2017 roku,
z mojej inicjatywy, odby∏o si´ spotkanie z przedsta-
wicielami Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a i w∏adz klubu
WKPR Weso∏a. Na spotkaniu zaproponowa∏em,
by szkoleniem objàç dziewczynki wywodzàce si´
ze wszystkich weso∏owskich szkó∏. Treningi mia-
∏yby si´ odbywaç 2–3 razy w tygodniu popo∏u-
dniami. Pomys∏ spotka∏ si´ z przychylnoÊcià za-
równo Zarzàdu Dzielnicy, jak i w∏adz klubu.

Od nowego roku szkolnego szkoleniem obj´ta
zostanie grupa dziewczynek z klas trzecich. Na-
bór do tej grupy zostanie przeprowadzony z koƒ-
cem kwietnia br. W tym celu zorganizowane zo-
stanà specjalne zawody sportowe dla obecnych
drugoklasistek.

Wspó∏organizatorem zawodów b´dzie WKPR
Weso∏a oraz jedna z weso∏owskich szkó∏, a do-
Êwiadczeni trenerzy (z du˝ym dorobkiem trener-
skim i zawodniczà przesz∏oÊcià w ekstraklasie)
dokonajà naboru. Trzymajmy kciuki za powodze-
nie przedsi´wzi´cia!

Leszek Winiarski

Dziewczyny, idziemy po Was!

Od wielu lat weso∏owska PO mocno kojarzy∏a
si´ z osobà Jacka Wojciechowicza, wieloletniego
burmistrza miasta i dzielnicy Weso∏a, a potem
wiceprezydenta Warszawy. Jak zapewne cz´Êç
z Paƒstwa si´ orientuje, po odwo∏aniu go z funk-
cji wiceprezydenta Warszawy pó∏tora roku temu
drogi pana Jacka Wojciechowicza i obecnego
szefostwa PO coraz bardziej si´ rozchodzi∏y, co
zaowocowa∏o na poczàtku marca rezygnacjà
Jacka Wojciechowicza z cz∏onkostwa w Platfor-
mie Obywatelskiej i tym samym z funkcji prze-
wodniczàcego Ko∏a PO RP Weso∏a. Z tego powo-
du konieczne by∏o przeprowadzenie wyborów
nowego Zarzàdu Ko∏a. Odby∏y si´ one na Wal-

nym Zebraniu Wyborczym w dn. 20 marca 2018
roku, a w ich wyniku – w trybie tajnego g∏oso-
wania – nowym przewodniczàcym Ko∏a zosta∏
Marian Mahor, dotychczasowy wiceprzewodni-
czàcy. Na jego wniosek Walne Zebranie na funk-
cje wiceprzewodniczàcych wybra∏o: Katarzyn´
Zakrzewskà, Marcina J´drzejewskiego i Jerzego
Skrzecza. W podobnym trybie dokonano wyboru
Anny Ksi´˝opolskiej na sekretarza, Ewy Sadlej na
skarbnika oraz Ma∏gorzaty Bieleckiej na funkcj´
osoby odpowiedzialnej za kontakty z m∏odzie˝à.

Marian Mahor
Przewodniczàcy Ko∏a PO RP Weso∏a

Zmiany w weso∏owskiej Platformie
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OG¸OSZENIE
Zarzàd ko∏a PO RP Weso∏a zaprasza m∏odych mieszkaƒców naszej dzielnicy do wspó∏pracy
w ramach grupy Platforma M∏odzie˝y (nazwa robocza). Zapraszamy wszystkich, którzy ukoƒ-
czyli 18 lat i nie przekroczyli 35 lat i którzy chcà zaanga˝owaç si´ w lokalne dzia∏ania na
rzecz Êrodowiska dzielnicy w takich kwestiach jak: rozwój urbanistyczny dzielnicy, inicjaty-
wy spo∏eczne, kulturalne i sportowe, dzia∏ania edukacyjne i wszelkie inne wa˝ne z perspek-
tywy m∏odego mieszkaƒca Weso∏ej. Mamy nadziej´, ˝e z Waszà pomocà uda si´ przeprowa-
dziç wiele fajnych projektów, dzi´ki którym Weso∏a stanie si´ bardziej przyjaznym miejscem
dla m∏odych ludzi. W celu nawiàzania kontaktu wystarczy wys∏aç krótkà wiadomoÊç na ad-
res przewodniczàcego Ko∏a: mamahor@wp.pl.  ZAPRASZAMY!

Wiosenna edycja Festiwalu
Wszystkie Mazurki Âwiata
2018 odb´dzie si´ w dniach
24–28 kwietnia. W ramach
wydarzenia mo˝na liczyç na
koncerty, kluby festiwalo-
we, warsztaty muzyczne

i taneczne, konkurs „Stara Tradycja”, Targo-
wisko Instrumentów, Noc Taƒca i inne

atrakcje. W programie: konferencje, wysta-
wy, spotkania z goÊçmi z zagranicy, koncerty
∏àczàce muzyk´ tradycyjnà z innymi gatun-
kami muzycznymi, pokazy filmów. Mi´dzy
innymi 27 kwietnia odb´dzie si´ wyjàtkowy
koncert z udzia∏em Marii Siwiec, Janusz
Prusinowski Kompania i grupy Viguela
(hiszpaƒskiego sk∏adu popularyzujàcego
tradycje muzyczne). Miejsca, w których od-
bywajà si´ imprezy, to: Centralna Biblioteka
Rolnicza – ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 66,
Paƒstwowe Muzeum Etnograficzne w War-
szawie – ul. Kredytowa 1, Forteca – ul. Za-
kroczymska 12, Nowy Âwiat Muzyki – ul.
Nowy Âwiat 63, Mazowiecki Instytut Kultu-
ry – ul. Elektoralna 12.

Dlaczego mazurki?
„Ju˝ ponad sto pi´çdziesiàt lat przed urodze-
niem Fryderyka Chopina taƒce polskie by∏y
modne w Europie. Dzi´ki niezwyk∏ej zdolno-
Êci do migracji, tzw. „rytmy polskie”, „rytmy
mazurkowe” sta∏y si´ elementem kultury
Êwiatowej. Organizatorzy zapraszajà na Fe-
stiwal artystów zagranicznych, których po-
chodzenie b´dzie niejako odzwierciedleniem
drogi, jakà przew´drowa∏ mazurek. Zagra-
niczni artyÊci ch´tnie inspirujà si´ w swojej
twórczoÊci polskà muzykà ludowà.”, cyt.
http://www.kulturalna.warszawa.pl/wydarze-
nia,1,182450.html?locale=pl_PL.

Maria Surawska

WARTO ZOBACZYå:

Festiwal Wszystkie Mazurki
Âwiata 2018

Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego

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

■ 9 kwietnia, godz. 16.00–18.00
– dy˝ur ogólny dla mieszkaƒców
dzielnicy Weso∏a (Urzàd Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy,
ul. W. Raczkiewicza 33, pok. –111)

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

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

■ 25 kwietnia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Zielona
(spotkanie na ul. Wspólnej róg
ul. Brata Alberta – parking przy
sklepie K&M)
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Zach´camy do publikacji zdj´ç najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Wersj´ elektronicznà
mo˝na przes∏aç na adres e-mail: redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl (zdj´cie musi mieç

wymiar co najmniej 4 x 5 cm przy rozdzielczoÊci 300 dpi). 
Nieposiadajàcym portretu nowo narodzonego maleƒstwa firma Foto-OSKAR wykona takie zdj´-

cie za darmo! Uka˝e si´ ono w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ w rozmiarze 10 x 15 cm.

Witajcie
wÊród 

nas

Witajcie
wÊród 

nas

Dzieƒ Kobiet Êwi´tuje si´ ró˝nie, czasem jest
to mi∏y wieczór sp´dzony z ukochanà osobà,
czasem wspólne wyjÊcie kilku kole˝anek na ka-
w´. W Weso∏ej tegoroczny Dzieƒ Kobiet by∏ ob-
chodzony hucznie i z potrójnej okazji! Pierwszà
ju˝ wymieniliÊmy, ale 7 marca, w „wigili´” ko-
biecego Êwi´ta, w kawiarni Zakàtek przy Biblio-
tece wznoszono tak˝e toasty z okazji 100-lecia
uzyskania praw wyborczych przez kobiety oraz
na czeÊç Klubu Seniora „Radosna Jesieƒ ˚ycia”,
winszujàc mu 15-lecia dzia∏alnoÊci. 

W samo po∏udnie sala „Zakàtka” zape∏ni∏a si´
seniorkami i seniorami z naszej dzielnicy, w od-
Êwi´tnych strojach i nastrojach, goÊcie pozajmo-
wali miejsca i wÊród serdecznych rozmów i po-

witaƒ oczekiwali na oficjalne rozpocz´cie wyda-
rzenia. UroczystoÊç zainaugurowa∏a Pani Helena
Kaêmierczak, prezes Polskiego Komitetu Pomocy
Spo∏ecznej Zarzàd Weso∏a, przypominajàc daw-
ne dzieje (powstanie KS „Radosna Jesieƒ ˚ycia”
15 lat temu w tej samej sali) oraz podajàc naj-
nowsze, bardzo dobre wiadomoÊci – o tym, ˝e
w∏aÊnie dziÊ Zarzàd Dzielnicy przyzna∏ PKPS-owi
25 500 z∏ na dzia∏alnoÊç w 2018 roku. Chwil´
póêniej wspomniany Zarzàd oraz Urzàd Dzielni-
cy w osobach wiceburmistrza Mariana Mahora
i naczelnika Wydzia∏u Spraw Spo∏ecznych i Loka-

lowych Piotra Zieliƒskiego z∏o˝y∏ wszystkim Pa-
niom ˝yczenia z okazji ich Êwi´ta i ka˝dej z nich
z osobna Panowie wr´czyli kwiaty. 

Wydarzenie uÊwietni∏ swojà obecnoÊcià tak˝e
dobrze tu znany i lubiany, a obecnie przebywa-
jàcy na sta∏e w innej cz´Êci Warszawy, dawny

proboszcz parafii OpatrznoÊci Bo˝ej – ks. Zbi-
gniew Wojciechowski. Fizycznie rozsta∏ si´ z We-
so∏à 8 lat temu, ale parafianie o nim nie zapo-
mnieli i ch´tnie zapraszajà ksi´dza Zbi-
gniewa do odwiedzania naszej dzielnicy.
Po z∏o˝eniu ˝yczeƒ ksiàdz nawiàza∏ do
nazwy miejsca, w którym si´ znajdowa-
liÊmy, i zaintonowa∏ „Jest zakàtek na tej
ziemi, gdzie powracaç ka˝dy chce, gdzie
króluje Jej Oblicze, na Nim ci´te rysy
dwie [...]”. Ca∏a sala w mgnieniu oka si´
rozÊpiewa∏a, a gdy religijny nastrój wy-
pe∏ni∏ wn´trza „Zakàtka”, wspólnie od-
mówiliÊmy modlitw´ „Pod Twojà obro-
n´” i ksiàdz udzieli∏ b∏ogos∏awieƒstwa. 

Teraz mo˝na by∏o ju˝ przystàpiç do
biesiadowania! Pierwszym punktem pro-
gramu artystycznego by∏ wyst´p wokal-
ny Pani Anity Âcichockiej, która na co dzieƒ jest...
pracownikiem Wydzia∏ Spraw Spo∏ecznych i Lo-
kalowych w naszym urz´dzie dzielnicy. Ukryty
talent Pani Anity ujrza∏ Êwiat∏o dzienne, w bar-
dzo kobiecych piosenkach, us∏yszeliÊmy m.in.
„Byç kobietà” czy „Nic nie mo˝e wiecznie trwaç”.
Po wyst´pie solowym pora na zespó∏! Jaki? Kto
zna senioralnà spo∏ecznoÊç Weso∏ej, zapewne
domyÊli si´, ˝e na takiej uroczystoÊci nie mo˝e
zabraknàç Pani Doroty Czajkowskiej – Cz∏owieka
Roku 2016 za prace spo∏eczne dla seniorów
w Weso∏ej – z kierowanym przez nià zespo∏em
Praskie Ma∏mazyje. Panie i panowie w b∏yszczà-

cych strojach „z epoki” wykonali program arty-
styczny w stylu retro pt. „Lata dwudzieste, lata
trzydzieste wrócà piosenkà, sukni szelestem”.
Pe∏nowymiarowy recital pod tym tytu∏em rozpi-
sany jest na du˝à scen´, Zakàtek oferowa∏ du˝o
mniejszà przestrzeƒ, wi´c program zosta∏ troch´

zmodyfikowany, jednak nie straci∏ nic ze swoje-
go uroku. Piosenki z repertuaru Hanki Ordonów-
ny, Eugeniusza Bodo, Mieczys∏awa Fogga wzbo-
gaca∏y ciekawe choreografie i taniec w parach,
co pozwala∏o s∏uchaczom jeszcze bardziej po-
czuç klimat tamtych lat, nastrój zadymionej ka-
wiarni, w której mo˝na wypiç lampk´ koniaku,
porozmawiaç o poezji albo zakochaç si´. W ka-
wiarni Zakàtek dymu nie by∏o, by∏ za to szam-
pan, tort i m∏odzi duchem, zakochani w ˝yciu
weso∏owscy seniorzy :-).

Hanna Kowalska

Dzieƒ Kobiet i nie tylko!

REKL AMA
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13 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 odb´dzie
si´ III edycja Przeglàdu M∏odych Talentów
„Artystyczna Weso∏a”. G∏ównymi celami Prze-
glàdu sà m.in.: konfrontacja i ocena dorobku ar-
tystycznego dzieci i m∏odzie˝y z terenu dzielnicy,
podnoszenie poziomu i rangi amatorskich doko-
naƒ artystycznych, inicjowanie twórczych po-
szukiwaƒ i wypowiedzi artystycznych oraz pro-
mocja najlepszych m∏odych artystów. Przeglàd
dotyczy wszelkich prezentacji artystycznych,
scenicznych i estradowych, takich jak: teatr, ka-

baret, piosenka, taniec. Wystàpià dzieci i m∏o-
dzie˝ reprezentujàce placówki kultury, przed-
szkola, szko∏y oraz instytucje i organizacje pro-
wadzàce dzia∏alnoÊç kulturalnà na terenie
dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Wi´cej szcze-
gó∏ów (m.in. ramy godzinowe) znajdà Paƒstwo
na stronie www.domkulturywesola.net. 

Organizatorzy: OÊrodek Kultury w Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy, Dzielnica Weso∏a m.st.
Warszawy oraz 1. Warszawska Brygada Pancer-
na im. Tadeusza KoÊciuszki. Patronat medialny:
WiadomoÊci Sàsiedzkie, portal staramilosna.pl,
portal miastodzieci.pl. Sponsor: Piekarnie Cukier-
nie Putka, sklep zabawkowy „RaduÊ”.

W tym miesiàcu wszystkich mi∏oÊników po-
dró˝y zapraszamy do jednego z najciekawszych
krajów Ameryki ¸aciƒskiej, czyli Meksyku.

W dniu 14 kwietnia o godz. 17.00 Marek ¸a-
sisz poka˝e, jak wyglàda Meksyk poza utartym
szlakiem. Zabierze uczestników spotkania

w miejsce, gdzie nie trafiajà zorganizowane wy-
cieczki. Poka˝e, jak wyglàdajà dania kuchni mek-
sykaƒskiej, taƒce ludowe na lokalnej fieÊcie,

plantacja agawy i fabryczka tequili. Pi´kno Oce-
anu Spokojnego ukazane zostanie w odci´tej od
Êwiata wiosce, do której nie prowadzi ˝adna
droga. W´drówka b´dzie ilustrowana oryginal-
nymi fotografiami i filmami wykonanymi pod-
czas samodzielnej wyprawy. 

Zapraszamy dzieci do obejrzenia i wys∏ucha-
nia koncertu Filharmonii Narodowej pt. „Ka-
lejdoskop rytmów i melodii”. Flet, akordeon,
gitara i kontrabas. Ka˝dy z tych instrumentów
nale˝y do innej muzycznej rodziny. Czy da si´
wi´c po∏àczyç ze sobà flet, znany z kojàcego, mi-
∏ego dla ucha dêwi´ku, akordeon, który w tan-
gach brzmi drapie˝nie, gitar´ kojarzonà po-
wszechnie z hiszpaƒskimi rytmami i odzywajàcy
si´ niskim g∏osem kontrabas? OczywiÊcie, prze-
cie˝ w muzyce wszystko jest mo˝liwe! Przekona-
my si´ o tym podczas koncertu, w którym, jak
w tytu∏owym kalejdoskopie, królowaç b´dzie
ró˝norodnoÊç i zmiennoÊç, a dêwi´ki, niczym
drobne szkie∏ka tworzàce wielobarwne wzory,
u∏o˝à si´ w rozmaite rytmy i melodie. Pozwolà
one zwiedziç wiele muzycznych krain. Grupy zor-
ganizowane obowiàzujà zapisy, ale zapraszamy
równie˝ uczestników indywidualnych 20 kwiet-
nia o godz. 10.50 do Filii „Pogodna” przy ul. Ja-
na Paw∏a II 25, a o godz. 11.50 do OÊrodka Kul-
tury przy ul. Starzyƒskiego 21.

22 kwietnia o godz. 16.00 zapraszamy na
koncert pt. „Piosenka z przygodà” w wykona-
niu zespo∏u „M∏odzie˝ówka z Sulejówka”.

W programie m.in. piosenki takie jak: „Co bez
mi∏oÊci wart jest Êwiat”, „Zimny draƒ”, „Panna
Andzia ma wychodne”, „Serce moje serce”,
„W moim ogródeczku”. „M∏odzie˝ówka z Sule-
jówka” istnieje od 2015 r. Tworzy jà 19-osobowa
grupa seniorów, która powsta∏a z pasji do muzy-
ki i Êpiewania. Zespó∏ prowadzony jest przez Ro-
berta Lipk´, który akompaniuje na akordeonie.

W kwietniu na Pogodnej
Kwiecieƒ rozpoczniemy wernisa˝em wystawy

ceramiczno-rysunkowej Katarzyny Pataraia i jej
9-letniego syna Kajetana pt. „Dorobek arty-
styczny”. Katarzyna Pataraia próbowa∏a w ˝y-
ciu bardzo wielu technik artystycznego wyrazu,
od rysunku poprzez tkactwo a˝ po ceramik´. Za
ka˝dym razem akt tworzenia by∏ pretekstem do
wyra˝enia siebie, swoich myÊli, swej kobiecoÊci,
dlatego w przedstawionych na wystawie cera-
micznych figurkach kobiecych ujrzeç mo˝emy
ro˝ne oblicza artystki. Syn, Kajetan, mimo tak
m∏odego wieku posiada ju˝ na swym koncie na-
grody za udzia∏ w konkursach ilustratorskich
i rysunkowych. Obecnie pracuje nad ilustracjami
do najnowszej ksià˝ki podró˝nika Marka ¸asi-
sza. Ten niezwykle utalentowany m∏ody cz∏o-
wiek uka˝e nam cykl rysunków czarno-bia∏ych,
rysunków pe∏nych pasji, ekspresji i niesamowi-
tej wyobraêni twórczej. Wernisa˝ wystawy od-
by∏ si´ 7 kwietnia, ale wystaw´ oglàdaç mo˝na
do 28 kwietnia.

Chcesz dowiedzieç si´, co zrobiç, ˝eby jak naj-
wczeÊniej rozpoznaç naturalne zdolnoÊci swoje-
go dziecka? Poznaç naturalne sposoby myÊlenia,
dzia∏ania i odczuwania oraz wzmocniç jego pew-

noÊç siebie? Przyjdê na warsztat pt. „Jak rozpo-
znaç wrodzone talenty u dziecka”, który zosta-
nie przeprowadzony 12 kwietnia o godz. 18.00
przez Izabel´ Antosiewicz – trenera Mocnych
Stron w Taisja Laudy & Co. Liczba miejsc ograni-
czona. Wst´p wolny. Obowiàzujà zapisy na stro-
nie: http://taisjalaudy.com/events/rozpoznac-
-wrodzone-talenty-u-dziecka/. 

Zapraszamy dzieci w wieku 5–9 lat oraz ich
opiekunów na „BaÊniowà Sobot´”. Tym razem
us∏yszymy histori´ o trzech królewiczach, którzy
wyruszyli w Êwiat szukaç ˝ony. Najm∏odszy przy-
prowadzi∏ ojcu dziwnà narzeczonà... ˝abk´.
Z czasem okaza∏o si´, ˝e ˝abka ta by∏a zakl´tà,
pi´knà ksi´˝niczkà, którà królewicz pokocha∏
szczerze i nie waha∏ si´ wyruszyç na kraj Êwiata,
by jà ocaliç. Spotkanie wraz z warsztatami pla-
stycznymi odb´dzie si´ 14 kwietnia o godz.
16.00. Poprowadzi je Alicja Kubas. Liczba
miejsc ograniczona. Bezp∏atne wejÊciówki do
odbioru od 9 kwietnia od godz. 16.00. 

„Piosenki z Klasà” to koncert Olgi Boƒ-
czyk z∏o˝ony z piosenek, które przez lata swo-
jej kariery artystka Êpiewa∏a w recitalach tema-
tycznych. DziÊ, na proÊb´ publicznoÊci, z wy-

Kwiecieƒ w OÊrodku
Kultury w Dzielnicy Weso∏a
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branych i najbardziej lubianych piosenek z∏o˝y-
∏a swego rodzaju koncert ˝yczeƒ. Us∏yszymy
piosenki filmowe takie jak: „Cabaret”, „New
York” czy „Paroles, paroles”, a tak˝e niezapo-
mniane przeboje polskiej piosenki jak: „Gdy mi
ciebie zabraknie”, „Remedium”, „Jego portret”

czy „Kasztany”. Zajrzymy te˝ do „Kabaretu
Starszych Panów”, którego muzà by∏a eterycz-
na Kalina J´drusik. A dla tych, którzy cenià au-
torskie projekty Olgi Boƒczyk, artystka zaÊpie-
wa kilka piosenek z ostatniej p∏yty – „Piàta
Rano”. Koncert odb´dzie si´ 21 kwietnia
o godz. 18.00. Liczba miejsc ograniczona.
Bezp∏atne wejÊciówki do odbioru od
9 kwietnia od godz. 16.00. Podczas wyda-
rzenia zapewniamy bezp∏atnà opiek´ dla
dzieci w wieku 3–10 lat.

Zapraszamy na Otwarte Próby Pogodnej
Grupy Teatralnej w ka˝dà ostatnià Êrod´ mie-
siàca o godz. 20.00. Najbli˝sza próba ju˝
25 kwietnia. Wystàpià: Anna Ksi´˝opolska, Da-
nuta Marsza∏ek, Dorota Strosznajder, Katarzyna
Zakrzewska, Leszek Milczarczyk, Micha∏ Prasu∏a,
Jakub Wierzbieniec, Bernard „Benio” Zakrzewski.
Pogodna Grupa Teatralna zajmuje si´ najtrud-
niejszà formà sztuki teatralnej – improwizacjà te-
atralnà, w której g∏ównym podmiotem staje si´
Widz. To za jego sugestià i na jego oczach po-
wstajà sceny teatralne. 

60 minut Êmiechu gwarantowane!

Nic nie ∏àczy Matek Polek jak liczba kolek!
27 kwietnia o godz. 11.00 zapraszamy przy-
sz∏e mamy oraz mamy z dzieçmi na spotkanie,
na którym porozmawiamy o kolce niemowl´-
cej. Kolka jest czymÊ, czego wi´kszoÊç z nas
– rodziców – obawia si´, nie rozumiemy te˝,
skàd si´ ona bierze. W czasie wymiany aktual-
nej wiedzy i doÊwiadczeƒ poszukamy sposo-
bów na zaradzenie kolce i ukojenie p∏aczu
dziecka. Nasze spotkania to okazja do pozna-
nia innych mam mieszkajàcych w okolicy bli˝-
szej i dalszej, zawarcia przyjaêni i wymiany
przydatnych informacji. Spotkanie pt. „Sto dni
p∏aczu, czyli jak przetrwaç kolk´” poprowa-
dzà dwie promotorki karmienia piersià Cen-
trum Nauki o Laktacji – Marlena Âwirk i Justy-
na Makowska. Organizator: Fundacja „Mle-
kiem Mamy”.

Najm∏odszych zach´camy do udzia∏u w spek-
taklu teatralnym pt. „W zaczarowanym le-
sie” 29 kwietnia o godz. 16.00. B´dzie to

pe∏na magii i czarów opowieÊç o sile przyjaêni.
Dominika gubi w lesie pieska. Tylko odwaga
i dobre serce mogà sprawiç, ˝e przyjaciele si´
odnajdà. Liczba miejsc ograniczona. Bezp∏at-
ne wejÊciówki do odbioru od 23 kwietnia
od godz. 16.00.

Z okazji nadchodzàcych Âwiàt Wielkanocnych
Dyrektor OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a
Pan Edward Kalisz wraz z pracownikami OÊrod-
ka Kultury i Filii „Pogodna” sk∏ada serdeczne
˝yczenia zdrowych i spokojnych Âwiàt Wielka-
nocnych, obfitoÊci na Êwiàtecznym stole,
smacznego jajka oraz wiosennego nastroju
w gronie rodzinnym.

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 doko-
nane po opublikowaniu programu imprez.

WW zzwwiiààzzkkuu  zz iinntteennssyywwnnyymmii  pprraaccaammii  nnaadd  oorrggaanniizzaaccjjàà  oobbcchhooddóóww  110000..  rroocczznniiccyy  ooddzzyysskkaanniiaa  pprrzzeezz
PPoollsskk´́  nniieeppooddlleegg∏∏ooÊÊccii  oorraazz  zzmmiiaannaammii  wwzzggll´́ddeemm  iinnffoorrmmaaccjjii  uummiieesszzcczzoonneejj  ww 220000  nnrr..  „„WWiiaaddoommooÊÊccii
SSààssiieeddzzkkiicchh””,,  ppoonnii˝̋eejj  zzaammiieesszzcczzaammyy  zzbbiioorrcczzàà  iinnffoorrmmaaccjj´́  oo ppllaannoowwaannyycchh  wwyyddaarrzzeenniiaacchh..
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SPOTKANIA Z POLSKIMI
SUPERBOHATERAMI

W roku obchodów 100-lecia odzyskania nie-
podleg∏oÊci Biblioteka promuje w szczególny spo-
sób literatur´ dzieci´cà o tematyce historycznej.
Przez ca∏y rok dzieci i m∏odzie˝ b´dà mieç okazj´
do spotkaƒ ze znanymi autorami ksià˝ek. 15 mar-
ca 2018 r. goÊciliÊmy Ma∏gorzat´ Str´kowskà-
-Zaremb´ z najnowszà serià ksià˝ek o ludziach

màdrych i odwa˝nych – Polskich Superbohate-
rach. Autorka w przyst´pny i atrakcyjny sposób
zapoznaje dzieci z wiedzà historycznà i z ˝yciem
dwóch wielkich Polaków: Rotmistrza Witolda Pi-
leckiego i Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego. Naj-
s∏ynniejszego wàsacza Rzeczpospolitej poznajemy
razem z bohaterami ksià˝ki – Adasiem i Paulinà,
odkrywajàc kilkanaÊcie tajemnic. Uwaga, jeden
z sekretów – tajemnic´ talerza zupy Ma∏gorzata
Str´kowska-Zaremba zdradza na spotkaniu!

KIM JEST TEN I¸¸AKOWICZ?
To pytanie stawia∏ sobie Stefan ˚eromski po

lekturze wierszy, które mu przys∏a∏a Kazimiera I∏-
∏akowiczówna. Nie móg∏ uwierzyç, ˝e ich auto-
rem jest kobieta. I∏∏a na poczàtku swej literackiej

drogi podpisywa∏a si´ K. I∏∏akowicz. Zachwyca∏
si´ jej twórczoÊcià Jaros∏aw Iwaszkiewicz, a Ska-
mandryci zaprosili jà do swojej zdominowanej
przez m´˝czyzn grupy.

„I∏∏a. OpowieÊç o Kazimierze I∏∏akowiczów-
nie” Joanny Kuciel-Frydryszak to historia nie-
mal stuletniego ˝ycia niezwyk∏ej kobiety, jej zma-
gaƒ z przeciwnoÊciami losu, konwenansami, to
zapis czasów, w których ˝y∏a.

I∏∏akowiczówna nie mia∏a nic wspólnego z de-
likatnà, eterycznà poetkà. Mia∏a wyrobiony,
twardy charakter, by∏a samodzielna i niezale˝na,
równie˝ bezkompromisowa. Kiedy Polska odzy-

ska∏a niepodleg∏oÊç, trzydziestoletnia I∏∏a by∏a
dumna, ˝e mo˝e s∏u˝yç Polsce. Rol´ urz´dniczki,
którà pe∏ni∏a, traktowa∏a jako ˝yciowà misj´. Pi-
sanie tak naprawd´ by∏o z boku, po godzi-
nach… Chcia∏a byç adiutantem Marsza∏ka Pi∏-
sudskiego, drugim jej marzeniem by∏o, by wiersz
„Trzy struny” sta∏ si´ hymnem Legionów.

„„TTrrzzyy  ssttrruunnyy””
Harf´ pieÊniarza strzaska∏y pioruny,

zosta∏y tylko trzy struny.
Serce ustaje, drga coraz boleÊniej,

zosta∏y tylko trzy pieÊni:
Pierwsza zawodzi po nocy w ˝a∏obie
druga przysi´gi powtarza na grobie,

trzecia przebiega jak wicher po b∏oni.
Pierwsza zapomnieç o haƒbie nie mo˝e,
druga w powietrzu jak pochodnia gorze,

trzecia zmyli∏a i poÊcig, i warty,
mundur ma krwawy, na piersiach rozdarty,

g∏os jej si´ zrywa, gdy polami goni:
„...Do broni!... Do broni!! Do broni...”

BIBLIOTEKA ZAPRASZA W KWIETNIU:

KONKURS NA RECENZJE
– DLA DZIECI, M¸ODZIE˚Y

I DOROS Y̧CH
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Weso∏a m.st.

Warszawy zaprasza do udzia∏u w V edycji kon-
kursu na recenzj´ ksià˝ki „Wszystkie ksià˝ki mó-
wià”. Konkurs nie ma ograniczeƒ wiekowych
i jest skierowany do wszystkich ch´tnych. Recen-
zje nale˝y sk∏adaç do 13 kwietnia 2018 r. Wi´-
cej informacji na stronie www.wesola.e-bp.pl.

„OBUDè W DZIECKU
PASJ¢ CZYTANIA” – warsztaty

o ilustracji ksià˝kowej
Od paêdziernika Biblioteka razem z dwoma

przedszkolami publicznymi podj´∏a dzia∏ania pro-

mujàce czytanie wÊród najm∏odszych. W projekt
zaanga˝owane sà dzieci, Biblioteka, Przedszkole
nr 261 „Pod D´bami”, Przedszkole nr 259 „LeÊna
Bajka” i rodzice. Proponowane sà dzieciom spo-
tkania czytelnicze, wypo˝yczanie ksià˝ek, spotka-
nie z Dorotà Gellner. W kwietniu odb´dà si´
warsztaty ze znanymi ilustratorami ksià˝ek dla
dzieci – Iwonà Ca∏à i Dorotà Cichockà-¸oskot.

POLOWANIE NA MATK¢
We wspó∏pracy z lokalnymi parafiami zapra-

szamy 17.04.2018 (wtorek) o godz. 18.30 na
spotkanie z Monikà Rogoziƒskà i jej najnow-
szà ksià˝kà „Polowanie na Matk´” w Bibliotece
G∏ównej. Monika Rogoziƒska
– dziennikarka, alpinistka,
przewodnik i ratownik TOPR,
autorka wielu publikacji o te-
matyce górskiej, w swojej naj-
nowszej ksià˝ce podejmuje te-
mat dramatycznych wydarzeƒ
z drugiej po∏owy XX wieku,
które doprowadzi∏y do uwi´-
zienia wizerunku Matki Bo˝ej
Cz´stochowskiej. Ksià˝ka opo-
wiada, jak narodzi∏a si´ trady-
cja w´drówki obrazu z Jasnej Góry.

Wydarzenie nawiàzuje do obecnoÊci Obrazu
Matki Bo˝ej Jasnogórskiej w parafiach naszej
dzielnicy:
■ 1 maja 2018 (wtorek) – Parafia OpatrznoÊci

Bo˝ej w Weso∏ej-Centrum
■ 2 maja 2018 (Êroda) – Parafia Êw. Brata Alber-

ta w Zielonej
■ 3 maja 2018 (czwartek) – Parafia Êw. Hieroni-

ma w Starej Mi∏oÊnie
■ 4 maja 2018 (piàtek) – Parafia NajÊwi´tszego

Serca Pana Jezusa w Starej Mi∏oÊnie.

WYCIECZKA
DO WILLI ˚ABI¡SKICH

Zapraszamy do zwiedzania z Bibliotekà Willi
˚abiƒskich usytuowanej w warszawskim ZOO
– 25.04.2018 (Êroda). Spotykamy si´ o godz.
13.30 przy wejÊciu g∏ównym do ZOO, ul. Ratu-
szowa 1/3. Koszt wycieczki 10 z∏/os., zapisy pod
numerem 22 773 40 08.

Mury Willi sta∏y si´ Êwiadkami odwagi, cz∏o-
wieczeƒstwa i próby walki z nieludzkim syste-
mem. Wielu uciekinierów z getta znalaz∏o tu
schronienie. Klimat przedwojennej Warszawy,
losy Jana i Antoniny ˚abiƒskich odda∏a w naj-
nowszej ksià˝ce „Willa pod zwariowanà gwiaz-
dà” Maria Paszyƒska. Lektura obowiàzkowa
przed wycieczkà!

Justyna Kwiatkowska

WW  BBIIBBLLIIOOTTEECCEE PPUUBBLLIICCZZNNEEJJ.. .. ..
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Greta Gerwig postano-
wi∏a w pó∏torej godziny
opowiedzieç, jak siedem-
nastolatce minà∏ ostatni
rok (tzw. senior year)
w amerykaƒskim liceum.
A ÊciÊlej: kalifornijskim, ka-
tolickim high-school. Pe∏nà
˝ywych kolorów osobo-

woÊç g∏ównej bohaterki Êwietnie odzwierciedla jej
pe∏na zdumienia obserwacja: „Ludzie nazywajà
si´ imionami nadanymi im przez rodziców, ale nie
wierzà w Boga”. Przejawy m∏odzieƒczego indywi-
dualizmu nieroz∏àcznie wià˝à si´ z buntem wobec
doros∏ych i autorytetów. Co najlepiej zrobiç, gdy
dyskusja z mamà przysparza zbyt du˝ej irytacji?
Wed∏ug Lady Bird – wyskoczyç z jadàcego auta.

Film najbardziej poruszy emocje tych, którzy
wychowali si´ w pierwszych latach XXI wieku.
Czas akcji to lata 2002 i 2003. W kinematografii
wi´kszà popularnoÊcià zdecydowanie cieszà si´
na razie nostalgiczne wycieczki do lat 90.,
a ostatnio modne zrobi∏y si´ te˝ lata 80. (dla
przyk∏adu: pierwszy odcinek drugiego sezonu
Stranger Things na samym amerykaƒskim Netfli-

xie obejrza∏o w ciàgu pierwszych trzech dni od
premiery prawie 16 milionów osób). Mi∏o, ˝e
ktoÊ zaserwowa∏ nam o˝ywczà odmian´. Dla
mnie to czasem wcià˝ zaskakujàcy i surrealistycz-
ny fakt, ˝e rok 2003 by∏ a˝ pó∏torej dekady temu.

Jaki jest sekret „Lady Bird”? Dlaczego, wyda-
wa∏oby si´, prosty i niewyró˝niajàcy si´ kome-
diodramat zdobywa 5 nominacji do Oscara
i zarabia prawie siedmiokrotnoÊç swojego bu-
d˝etu? To po∏àczenie scenariopisarskiego
(i równie˝, choç moim zdaniem to tu odrobin´
mniej znaczàce, re˝yserskiego) talentu Grety
Gerwig oraz charyzmy i magnetyzmu grajàcej
g∏ównà rol´ Saoirse Ronan. Fabu∏a jest logiczna
i niewymuszona, dialogi naturalne, akcja p∏ynie
w tempie rzeki – raz wartko, a raz meandrujàc
gdzieÊ po p∏aszczyznach filmowego liryzmu. Na
platformie Rotten Tomatoes, która klasyfikuje
filmy wed∏ug procentowego stosunku pozytyw-
nych recenzji do negatywnych, film pobi∏ re-
kord wszech czasów nale˝àcy wczeÊniej do Toy
Story 2, utrzymujàc 100% pozytywnych recenzji
a˝ do prawie dwusetnej opinii. Ostatecznie li-
czyd∏o zatrzyma∏o si´ na 99% przy 308 sàdach
wydanych przez krytyków.

W warstwie treÊci nie brakuje emocji – mamy
pierwsze nastoletnie romanse, kryzys przyjaêni,
relacje mi´dzy rodzicami, dzieçmi, rodzeƒstwem
(tu ogromnie pochwaliç trzeba duet Ronan –
Metcalf, energia, gdy filmowe matka i córka sà
razem na ekranie, jest nie do podrobienia!).
Dostaniemy te˝ sporo przyziemno-˝yciowych te-
matów – problemy finansowe, nierównoÊci spo-
∏eczne, wybór uczelni (college). Twórców po-
chwaliç trzeba równie˝ za zdrowy realizm przy
przedstawieniu m∏odzie˝owych imprez.

Kino lekkie i przyjemne w odbiorze, a zarazem
treÊciwe oraz Êwie˝e, chocia˝ wywo∏ujàce ∏asko-
czàcà nostalgi´. To moim zdaniem Êwietna pozy-
cja na wiosenny wieczór. Film nie jest oczywiÊcie
idealny, ale tu przywo∏am fragment dialogu po-
mi´dzy matkà a córkà, który przekonuje, ˝e cza-
sem powinniÊmy doceniaç niedoskona∏oÊci (za-
równo w ludziach, jak i w kinematografii):

„– Chc´ ˝ebyÊ by∏a najlepszà wersjà siebie, ja-
kà potrafisz byç.

– A co, je˝eli to jest najlepsza wersja?”

Marcin Zajàc

QLTURKA

O Christine
McPherson,
czyli „Lady Bird”

16 marca odbyliÊmy kolejnà wycieczk´ pokole-
niowà zorganizowanà przez PKPS w Weso∏ej, przy
wsparciu finansowym Miasta Sto∏ecznego Warsza-
wy, do Centrum Nauki Kopernik. Tym razem od-
wiedziliÊmy nowà wystaw´ Powietrze – wi´cej ni˝
nic. SprawdziliÊmy, jakimi aspektami naszego ̋ ycia
rzàdzi ta niepozorna mieszanina. Tego, ˝e powie-
trze jest wokó∏ nas, ˝e nie mo˝emy go zobaczyç,
uczà si´ ju˝ przedszkolaki. Czujemy powiew wia-
tru, zmiany temperatury, zapachy, s∏yszymy dêwi´-
ki. Powietrze – bardzo dos∏ownie trzyma nas przy
˝yciu. Kszta∏tuje te˝ pogod´, pozwala lataç samo-
lotom, umo˝liwia dzia∏anie odkurzaczy i pompek
rowerowych. Na wystawie by∏o 45 interaktyw-
nych eksponatów, które pomog∏y nam odkryç
i doceniç w∏aÊciwoÊci tej ulotnej mieszaniny ga-
zów, bez której nie by∏oby ˝ycia na Ziemi. Wcze-
Êniej, czytajàc opis tej wystawy, nie wierzy∏am, ˝e
b´dzie wia∏o, Êciska∏o, przyciàga∏o i unosi∏o.

Ale nie by∏ to koniec atrakcji tego dnia. Prze-
szliÊmy do Planetarium, którego sercem jest rzut-
nik wyÊwietlajàcy 20 milionów gwiazd. Sferyczny
ekran otacza widowni´ ze wszystkich stron,
a technologia 3D daje odczucie zanurzenia w wy-
Êwietlonym obrazie. Mo˝emy si´ te˝ poszczyciç
faktem, ˝e Planetarium jest jednym z najnowo-
czeÊniejszych w Europie! Tego dnia w ramach

koncertu pod gwiazdami Joanna Ró˝ewska
(piano solo) wykona∏a kompozycje najwi´kszych
– nomen omen – gwiazd muzyki polskiej. Us∏y-
szeliÊmy utwory Ignacego Jana Paderewskiego,
Karola Szymanowskiego i Fryderyka Chopina na-
wiàzujàce do muzyki ludowej, które nabra∏y wy-
jàtkowego znaczenia w kontekÊcie setnej roczni-
cy odzyskania niepodleg∏oÊci przez Polsk´. Byli-
Êmy pod wra˝eniem talentu m∏odej pianistki,
która bardzo wczeÊnie rozpocz´∏a nauk´, a teraz
koncertuje nie tylko w Polsce i ca∏ej Europie, ale
równie˝ poza oceanem. Muzyka upaja∏a nasze
uszy, a rozgwie˝d˝one niebo nasze oczy. Tak zre-
laksowani wsiedliÊmy do autokaru, który zawióz∏
nas zaÊnie˝onymi ulicami do Weso∏ej.

W marcu mieliÊmy jeszcze jednà wycieczk´,
tym razem do Teatru Syrena na spektakl Kariera
Nikodema Dyzmy. Choç by∏o to w goràcym przed-
Êwiàtecznym okresie, zebra∏a si´ grupa 50-osobo-
wa, która wraca∏a w znakomitych humorach. JeÊli
ktoÊ nie oglàda∏ tej sztuki, to polecam... Zmienia-
jà si´ czasy, ale zawarte w sztuce przes∏anie jest
wcià˝ zaskakujàco aktualne. W Teatrze Syrena zo-
baczymy jà w ˝ywio∏owej ods∏onie, ze Êwietnà
obsadà aktorskà, dynamicznà akcjà i muzykà.

Bo˝ena Dole˝a∏

Powietrze – wi´cej ni˝ nic 

Nela i Artur:
koncert intymny
Rubinsteinów
Ula Ryciak

Znakomicie napi-
sana historia ma∏-
˝eƒstwa wybitnego

pianisty Artura Rubinsteina i jego ˝ony
Neli, córki polskiego dyrygenta Emila
M∏ynarskiego. Przez wiele lat, zdoby-
wajàc ró˝ne nagrody, przyjació∏, miej-
sca, zachwyty, Rubinstein fascynowa∏
swoich wielbicieli. U jego boku, w cie-
niu, sta∏a Nela, ˝ona na dobre i na z∏e,
w zdrowiu i w chorobie. Ciàg∏e podró-
˝e i liczne koncerty mia∏y te˝ swojà
drugà, mniej przyjaznà stron´, cierpia-
∏y na tym dzieci. Zostawiane pod opie-
kà najlepszych opiekunek, nie rekom-
pensowa∏y sobie t´sknoty za rodzicami.
Ciekawe, pi´kne ˝ycie, za du˝à cen´.

Ksià˝ka obfituje w wiele informacji
na temat wybitnych postaci, twórców
i odtwórców muzyki klasycznej. 

Goràco polecam!

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Bocek E. – Arystokratka na koniu
2. Backman F. – Britt-Marie tu by∏a
3. Finn A. J. – Kobieta w oknie
4. Robotham M. – Raj nie istnieje

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Dvir T. – Córeczka cioci Loli
2. Bednarek J. – Cuda z mleka:

Pankracy i Tatarak na tropie bakterii
3. Fletcher T. – Gwiazdkozaur

Literatura popularnonaukowa:
1. Ryciak U. – Nela i Artur: koncert

intymny Rubinsteinów
2. Jagielski W. – Na wschód od zachodu
3. Âwierzy R. – Klient nasz... czyli kosz-

mar pracownika dzia∏u reklamacji

Iza Zych

Kàcik bibliofila
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DziÊ w prezencie dla czytelników „Wiado-
moÊci Sàsiedzkich” cztery pierwsze dni tre-
ningu (wi´cej si´ niestety nie zmieÊci) ☺.

DZIE¡ 1
Wy∏àcz automatycznego pilota

Wydaje ci si´, ˝e Êwietnie siebie znasz?
Byç mo˝e, ale aby poprawiç swojà samooce-
n´, warto przyjrzeç si´ temu, czego na co
dzieƒ nie dostrzegasz. A wi´c na poczàtek
wy∏àcz automatycznego pilota! Przyglàdaj si´
uwa˝niej swoim reakcjom, s∏uchaj s∏ów, któ-
re wypowiadasz, a przede wszystkim zg∏´biaj
swoje motywacje.

Co sprawi∏o, ˝e powiedzia∏am komple-
ment kole˝ance? Czy chcia∏am jej zrobiç
przyjemnoÊç, czy chc´, ˝eby mnie lubi∏a? Czy
by∏ on szczery? 

Co sprawi∏o, ˝e zdenerwowa∏em si´, gdy
utknà∏em w korku i okaza∏o si´, ˝e spóêni´ si´
do pracy? Czy to skaza na moim idealnym wi-
zerunku, bo przecie˝ NIGDY si´ nie spóê-
niam? A mo˝e obawiam si´ sarkastycznej uwa-
gi szefa? Czy moja samoocena na tym ucierpi?

Co z kolei spowodowa∏o, ˝e min´∏am si´
nieco z prawdà, opowiadajàc znajomym
o randce? Troch´ wyretuszowa∏am obrazek,
zamiast powiedzieç, ˝e nie zaiskrzy∏o tak˝e
i z jego strony. 

Co mnie najbardziej ucieszy∏o, gdy dowie-
dzia∏am si´, ˝e dostan´ specjalnà premi´?
Uznanie czy perspektywa zakupu nowej to-
rebki?
Twoje zadanie na dziÊ: Po prostu lepiej po-
znaç... siebie.
Twoje przes∏anie na dziÊ: Jestem ciekawy/-a
swoich najskrytszych motywacji!

DZIE¡ 2
U˝ywaj lustra

Bynajmniej nie chodzi mi o poprawianie
fryzury i makija˝u ani o to, byÊ szkoli∏/-a si´
w pró˝noÊci. To inni ludzie sà lustrem, w któ-
rym si´ przeglàdasz. Jak to dzia∏a? 

Jednych spoÊród nich lubisz, niekoniecznie
uÊwiadamiajàc sobie, za co konkretnie, a do in-
nych z kolei nie czujesz sympatii, czasem tak˝e
bez racjonalnych przes∏anek. Kluczem do tego
przyciàgania i odpychania jesteÊ... ty sam/-a.

Cechy, które ci´ pociàgajà i które sprawia-
jà, ˝e kogoÊ lubisz lub podziwiasz, dostrzegasz
zapewne u siebie. Lubisz osoby uwa˝ne, tro-
skliwe, przyjazne? Czy aby nie jesteÊ taki/-a?

Ci, których postrzegasz negatywnie, sà re-
prezentantami tych cech, których u siebie nie
akceptujesz. JeÊli na przyk∏ad dra˝nià ci´ lu-
dzie zajmujàcy wiele przestrzeni i skupiajàcy
na sobie uwag´, najcz´Êciej Êwiadczy to
o tym, ˝e ty tak˝e masz takà potrzeb´, lecz jà
t∏umisz. Na tej zasadzie ludzie, którzy sobie
czegoÊ odmawiajà, np. majàc pruderyjny sto-
sunek do seksu, próbujà walczyç z ka˝dym
przejawem swobody w tym zakresie.

Takie wnikliwe spojrzenie na sympatie
i antypatie rzuci jaÊniejsze Êwiat∏o na twojà
samoocen´ i pozwoli zyskaç dost´p do wie-
dzy na w∏asny temat. Zamiast z∏oÊciç si´ na
tych, którzy (na przyk∏ad) brylujà i usuwajà
ci´ w cieƒ – zauwa˝ysz swojà potrzeb´ i byç
mo˝e (zach´cam ci´ do tego) nauczysz si´
Êwiadomie jà realizowaç. 
Twoje zadanie na dziÊ: Zastanów si´, jakie
osoby (ich cechy) ci´ denerwujà, i uczciwie
skonfrontuj si´ z potrzebà, którà t∏umisz. 
Twoje przes∏anie na dziÊ: Akceptuj´ swoje
potrzeby!

DZIE¡ 3
Sprecyzuj swoje wyzwanie

Wybierz konkretny cel, nad którym chcesz
pracowaç. Bàdê Êwiadomy, jakich rezultatów
oczekujesz. 

Np.: Chc´ czuç si´ swobodnie wÊród ludzi.
Chc´ bezstresowo nawiàzywaç znajomo-

Êci, przestaç si´ baç odrzucenia. 
Chc´ staç si´ asertywny/-a w relacjach

i mówiç g∏oÊno o tym, czego potrzebuj´.
Chc´ swobodnie wypowiadaç si´ w grupie. 
Chc´ akceptowaç swój wyglàd itp.

Twoje zadanie na dziÊ: Odpowiedz sobie na
pytanie – po czym poznam, ˝e mi si´ uda∏o. 

Choç jesteÊ dopiero na starcie, poÊwi´ç dziÊ
troch´ czasu na myÊlenie o tym, jak to b´dzie,
gdy osiàgniesz cel. Jak si´ b´dziesz czu∏/-a? 
Twoje przes∏anie na dziÊ: Jestem w stanie
osiàgnàç to, na czym mi zale˝y. Zrobi´ to!

DZIE¡ 4
Zacznij myÊleç j´zykiem korzyÊci

Zrób list´ korzyÊci. Dzi´ki temu, ˝e pod-
nios´ swojà samoocen´:
- b´d´ szcz´Êliwszy/-a,
- osiàgn´ wi´cej w ˝yciu,
- odwa˝´ si´ na wi´cej,
- zaczn´ odnosiç sukcesy,
- przestan´ wycofywaç si´, a potem ˝a∏owaç

itp.
Twoje zadanie na dziÊ: Zrób çwiczenie wizu-
alizacyjne 
Byç jak... (i tu wpisz nazwisko swojego idola)

Czy jest osoba, która prezentuje dok∏adnie
to, do czego aspirujesz? Czy jest tak naturalna,
swobodna, b∏yskotliwa lub asertywna, jak ty
pragniesz byç? Niewa˝ne, czy jest realnà posta-
cià i czy jà znasz osobiÊcie. Mo˝e jest to postaç
z jakiegoÊ filmu, a mo˝e by∏eÊ kiedyÊ na jej wy-
k∏adzie lub jest to po prostu kole˝anka z pracy? 

Usiàdê wygodnie, a potem pomyÊl o tej
osobie i wyobraê sobie, ˝e przed tobà znajdu-
je si´ kinowy ekran i widzisz na nim t´ postaç,
obserwujesz jà. Co w jej ruchach, zachowa-
niu, mimice, tembrze g∏osu ci si´ podoba?
Nast´pnie „zobacz”, jak osoba ta schodzi
z ekranu i znajduje si´ w tym samym pokoju
co ty, ale ciebie nie widzi. Staƒ za jej plecami
i podà˝ajàc za nià, staraj si´ naÊladowaç jej
ruchy, gesty, mimik´ – tak jakbyÊ by∏ cieniem.

A teraz ta osoba znika, zostajesz tylko ty
i nadal poruszasz si´, mówisz, gestykulujesz
jak ta osoba. Poczuj, ˝e to wszystko, co sta-
nowi jej si∏´ i urok, ty te˝ posiadasz. 
Twoje przes∏anie na dziÊ: Wspaniale si´ czu-
j´, kiedy wierz´ w siebie.

Pe∏ny 30-dniowy trening jest dost´pny
w mojej ksià˝ce „Bàdê pewna siebie”. Niech
Was nie zmyli tytu∏, treÊç jest uniwersalna ☺. 

˚ycz´ szybkich post´pów.

Joanna Godecka

Okiem coacha

Bàdê pewna siebie
Drodzy Czytelnicy, 
Piszàc dla Was felietony, doÊç cz´sto nawiàzuj´ do dobrej
samooceny, która sprawia, ˝e potrafimy korzystaç z tego,
co przynosi ˝ycie! Co powiecie na podj´cie wyzwania –
30-dniowy trening poczucia w∏asnej wartoÊci? To co prawda
zbyt ma∏o, aby obwieÊciç pe∏en sukces, ale dostatecznie du˝o,
aby wyrobiç w sobie nowe nawyki i zmieniç podejÊcie do wielu
istotnych kwestii. Potem nale˝y si´ trzymaç ustalonych zasad
i nie zbaczaç ze Êcie˝ki rozwoju.

A my mamy jeszcze jednà dobrà wiadomoÊç na temat tej
ksià˝ki: kto pierwszy zadzwoni do redakcji (tel. 22 810-
26-04), otrzyma jà od nas w prezencie! Jeden jedyny eg-
zemplarz dla najszybszego czytelnika lub czytelniczki ☺.
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Klucze Klucze 
do mieszkaƒ,do mieszkaƒ,
samochodowe samochodowe 
kodowanekodowane
ZamkiZamki
K∏ódkiK∏ódki
Wk∏adkiWk∏adki
Baterie Baterie 
do pilotówdo pilotów
Faktury Faktury 
VATVAT

Autoryzacja:

ZAPRASZAMY
wt.-pt. 12–18

sob. 10–14

ul. Trakt
Brzeski 71

(obok sklepu Biedronka) 

692 905 352
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Jest nam niezmiernie mi∏o zakomunikowaç, ˝e
Fundacja CyberEtyka równie˝ wniesie swój
wk∏ad w tegoroczne obchody okràg∏ej rocznicy
odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci.

OtrzymaliÊmy w∏aÊnie wiadomoÊç z Fundacji
PKO Banku Polskiego, ˝e z∏o˝ony przez nas pro-
jekt „CyberPatriota” o dofinansowanie zosta∏
rozpatrzony pozytywnie. 

Mottem naszej Fundacji CyberEtyka sà s∏owa
Edwarda Everetta „Wykszta∏cenie spo∏eczeƒstw
lepiej broni wolnoÊci ni˝ zbrojne zast´py”. T́  myÊl
chcemy upowszechniaç, pokazujàc, jaki zwiàzek
ma edukacja z rozwojem kraju w kontekÊcie bu-
dowania postaw obywatelskich i patriotycznych. 

Projekt „CyberPatriota” to
w zamyÊle krótki minutowy
spot filmowy, którego zada-
niem b´dzie przedstawienie
sylwetki W∏adys∏awa Filara
– pu∏kownika Wojska Pol-
skiego, ˝o∏nierza AK, twórcy
pierwszego polskiego pro-
gramu do symulacji bojo-
wych na komputerach oso-
bistych. Projekt ma zwróciç
uwag´ na wielowymiaro-
woÊç postaw patriotycz-
nych, zaliczajàc do nich rów-
nie˝ innowacyjnoÊç, myÊl
technologicznà, ÊwiadomoÊç wagi edukacji
w po∏àczeniu z poczuciem odpowiedzialnoÊci za

los kraju. W naszym odczu-
ciu nadchodzàca rocznica
odzyskania przez Polsk´ nie-
podleg∏oÊci jest Êwietnà
okazjà do poruszenia tego
tematu w nowoczesnym wy-
daniu. Wi´cej szczegó∏ów
ju˝ wkrótce. My bierzemy
si´ do pracy ☺. Wszystkich
tych, którzy chcà nas wes-
przeç przy tym projekcie, za-
ch´camy do wspó∏pracy
i kontaktu z Fundacjà Cyber-
Etyka pod adresem e-mail:
cyberetyka@gmail.com.

Aleksander Zawada, Adrian Pupek

CyberP@tr10t@

Do 30 kwietnia mo˝na
g∏osowaç na najlepsze
inicjatywy pozarzàdowe
ubieg∏ego roku. Kampa-
nie spo∏eczne, projekty artystyczne, pikniki
rodzinne, wydarzenia kulturalne i sporto-
we – te wszystkie dzia∏ania realizowane sà
na co dzieƒ przez organizacje pozarzàdo-
we. A˝ 39 ubieg∏orocznych inicjatyw zo-
sta∏o rekomendowanych do nagrody
g∏ównej w konkursie S3KTOR 2017.

Przedsi´wzi´cie cieszy si´
nies∏abnàcà popularnoÊcià
wÊród organizacji – do tej pory
w siedmiu edycjach konkursu

wzi´∏o udzia∏ blisko 900 inicjatyw. W konkursie
mo˝e wziàç udzia∏ praktycznie ka˝da organizacja
dzia∏ajàca na rzecz mieszkaƒców miasta. 

Do tegorocznej edycji konkursu zg∏oszono ∏àcz-
nie 50 inicjatyw, z czego 39 otrzyma∏o rekomenda-
cj´. W kolejnym etapie specjalne zespo∏y robocze
nominujà 9 inicjatyw. SpoÊród nich Kapitu∏a Kon-

kursu S3KTOR 2017 wybierze zwyci´zców ka˝dej
z trzech kategorii. Laureata nagrody Za Ca∏okszta∏t
Grand S3KTOR wybierze Warszawska Rada Dzia-
∏alnoÊci Po˝ytku Publicznego. RównoczeÊnie do
30 kwietnia trwa g∏osowanie mieszkaƒców. Ka˝da
osoba mo˝e oddaç swój g∏os na jednà z rekomen-
dowanych inicjatyw na poÊrednictwem formularza:
http://ngo.um.warszawa.pl/konkurs-sektor2017/.

Organizacja, która zbierze najwi´cej g∏osów,
otrzyma Nagrod´ Mieszkaƒców.

Szczegó∏y: http://ngo.um.warszawa.pl/konkurs
-s3ktors3ktor-2017/lista-rekomendowanych-
inicjatyw. 

Wojciech Pilich

ZZaagg∏∏oossuujj  nnaa  nnaajjlleeppsszzee  iinniiccjjaattyywwyy  ppoozzaarrzzààddoowwee!!
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OD 1 WRZEÂNIA
ZMIANA CENNIKA PRZEDSZKOLA
W ZWIÑZKU Z UPUBLICZNIENIEM:

- BEZ OP¸ATY STA¸EJ
- OP¸ATA TYLKO ZA WY˚YWIENIE

10 Z¸ DZIENNIE

˚¸OBEK 600 Z¸ + WY˚YWIENIE

Warszawa-Weso∏a
ul. JEèDZIECKA 21F, lok. 13

tel. sekretariat 22 401 05 00 (w godz. 1000–1800)

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

WWW.PRZEDSZKOLEKUBUS.PL
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Informacje o odradzaniu si´ w Polsce ruchów
neofaszystowskich i neonazistowskich powinny
rodziç nasz zdecydowany sprzeciw. Nie mo˝e-
my bagatelizowaç takich zjawisk oraz faktu ist-
nienia radykalnych ruchów narodowych,
wprost odwo∏ujàcych si´ do symboliki faszy-
stowskiej. Czy zgadzamy si´ z opiniami o „ro-
s∏ej patriotycznej m∏odzie˝y” w kontekÊcie chu-
ligaƒskich zachowaƒ pseudokibiców? Czy zga-
dzamy si´ z wyra˝aniem przez niektórych
prominentnych polityków PiS zrozumienia dla
agresywnych zachowaƒ M∏odzie˝y Wszechpol-
skiej w przypadku pobicia dzia∏acza KOD w cza-
sie manifestacji w Radomiu?

Retoryka w∏adzy sprzyja takim zachowaniom.
Rodzi poczucie bezkarnoÊci, co budzi demony
nienawiÊci rasowej, ksenofobii, nacjonalizmu
i antysemityzmu. Demoluje efekty procesów
wczeÊniejszej edukacji i wychowania. Jest
szczególnie szkodliwa dla ludzi m∏odych, jeszcze
s∏abo ukszta∏towanych, podatnych na skrajne
opinie. Czy akceptujemy fakt, ˝e prominentni
przedstawiciele w∏adzy uczestniczà w wiecach
ONR i M∏odzie˝y Wszechpolskiej? Czy to znajo-
moÊç Piotra Rybaka, skazanego za spalenie kuk∏y
˚yda, z obecnym ministrem i wiceministrem

sprawiedliwoÊci t∏umaczy pob∏a˝liwoÊç prokura-
tury wobec niego? Czy to przypadek, ˝e cz∏onko-
wie Ruchu Narodowego weszli do Sejmu z ra-
mienia partii Kukiz’15? Czemu i komu ma s∏u˝yç
fatalna w skutkach ustawa o IPN? To oczywiÊcie
pytania czysto retoryczne.

Przyjrzyjmy si´ jednak tak˝e naszemu Êrodo-
wisku. Czy w naszym otoczeniu nie dzia∏ajà takie
skrajne organizacje lub ich cz∏onkowie? Czy zja-
wisko nietolerancji, nienawiÊci rasowej i kseno-
fobii jest odleg∏e od naszych ulic? Nie jest chyba
a˝ tak dobrze. Rok temu, dzi´ki obywatelskiej
akcji, mieszkaƒcy Wawra doprowadzili do wyco-
fania si´ instytucji z patronatu nad spotkaniem
ze znanym z poglàdów antysemickich pseudohi-
storykiem Leszkiem ˚ebrowskim. Spotkanie zor-
ganizowa∏a jedna z mi´dzyleskich kawiarni. Or-
ganizatorzy, ˝eby przyciàgnàç m∏odzie˝, zapla-
nowali jako wydarzenie towarzyszàce gry
planszowe poÊwi´cone „˝o∏nierzom wykl´tym”.
Producent gier wycofa∏ na szcz´Êcie swój patro-
nat. Jaka stàd p∏ynie nauka? To my, obywatele,
powinniÊmy stanowiç g∏ównà przeszkod´ na
drodze takich zjawisk. Stwórzmy wi´c obywatel-
ski system wczesnego ostrzegania i powiada-
miania o zagro˝eniach neofaszyzmem, neonazi-

zmem i ka˝dà innà formà propagowania dykta-
tury, nienawiÊci rasowej i nacjonalizmu. Reaguj-
my i przeciwdzia∏ajmy takim zjawiskom. Nie
mo˝emy pozwoliç, ˝eby postaci kojarzone ze
zbrodniami, ze zbrodniczymi systemami i re˝i-
mami stawa∏y si´ obiektami kultu. Polska zosta-
∏a przez owe re˝imy dramatycznie dotkni´ta.
W ka˝dej niemal rodzinie znajdziemy ich ofiary.

Zach´camy nas wszystkich do lektury opraco-
wania autorstwa Timothy Snydera „O tyranii.
DwadzieÊcia lekcji z dwudziestego wieku”.
W owym opracowaniu nie ma w∏aÊciwie nicze-
go, czego nie znalibyÊmy z historii, ale to synte-
tyczne opracowanie mo˝e byç doskona∏ym przy-
pomnieniem i materia∏em edukacyjnym. Przeczy-
tajmy i skonfrontujmy treÊç z tym, co widzimy
wokó∏ nas. Przeczytajmy i postarajmy si´ zacho-
wywaç w sposób, do którego zach´ca nas autor.
Mottem dla tego opracowania sà s∏owa prof.
Leszka Ko∏akowskiego, który uwa˝a∏, ˝e „Byç
oszukanym w polityce nie jest usprawiedliwie-
niem, niekiedy jest takim samym przest´p-
stwem, jak oszukiwaç samemu”. Jest jeszcze
czas, choç to ju˝ czas najwy˝szy na zdecydowa-
ne reakcje, wi´c nie pozwalajmy si´ oszukiwaç,
abyÊmy nie pope∏nili grzechu zaniechania.

Piszcie do nas na adres stowarzyszenie.sedno
@gmalil.com i odwiedzajcie naszà stron´
www.sedno.org.

Zarzàd Stowarzyszenia SEDNO

Spo∏eczeƒstwo obywatelskie

Nie pozwólmy, ˝eby Polska brunatnia∏a

Ko∏o PTTK Weso∏a serdecznie
zaprasza na nasze sp∏ywy:

■ 12 maja – jednodniowy sp∏yw Liwcem 
Sezon kajakowy w tym roku rozpoczynamy

rzekà Liwiec, malowniczà i ∏atwà do p∏yni´cia.
Liczàca 142 km rzeka ma swoje êród∏a nieopo-
dal wsi Sobicze, a wpada do Bugu nieopodal Ka-
mieƒczyka i w ca∏oÊci p∏ynie przez Mazowsze.

Planowany etap z W´growa do Wyszkowa
b´dzie liczy∏ oko∏o 19 km, a po drodze b´dzie-
my mijaç wieÊ Grodzisko i pozosta∏oÊci ogrom-
nych wa∏ów ziemnych dawnego grodziska, So-
wià Gór´ i miejscowoÊç Liw z zamkiem. Po za-
koƒczeniu sp∏ywu tradycyjny ciep∏y posi∏ek, coÊ
na s∏odko i oczywiÊcie ognisko (prosimy o za-
branie kie∏basek).

Wyjazd o godzinie 8.00, powrót oko∏o 18.00.
Koszt (dojazd autokarem, wypo˝yczenie kaja-
ków oraz posi∏ek): doroÊli – 90 z∏, dzieci do lat
12 – 70 z∏. Zapisy do 5 maja. Wpisowe b´dàce
potwierdzeniem rezerwacji prosimy wp∏acaç
w ciàgu 7 dni od daty zg∏oszenia. Kierownik
wyjazdu Ania Ksi´˝opolska, tel. 602 344 309.
Miejsc 60.

■ 16–17 czerwca – dwudniowy sp∏yw Rawkà 
Dolina Rawki to zjawisko odosobnione na

Mazowszu i niezwyk∏e w tej cz´Êci kraju. Natu-
ralny bieg koryta rzecznego o licznych mean-
drach i starorzeczach, wysepki i ∏achy w nurcie

o zmiennej g∏´bokoÊci, zwarty kompleks Puszczy
Bolimowskiej – czynià z samej rzeki i jej okolic
malowniczy krajobraz.

Naszà bazà na sp∏ywie b´dzie (znany uczest-
nikom poprzednich wypraw na Rawk´) oÊrodek
Sosenka w Budach Grabskich. Pierwszego dnia
pop∏yniemy w dó∏ od oÊrodka do zalewu ok.
5 godzin. Drugiego dnia od Suliszewa do oÊrod-
ka (ok. 16 km) z mo˝liwoÊcià skrócenia trasy dla
rodzin z dzieçmi – dla ambitniejszych d∏u˝szy od-
cinek. W sobot´ wieczorem tradycyjne ognisko
(prosimy o zabranie kie∏basek).

Wyjazd w sobot´ o godzinie 8.00, powrót
w niedziel´ oko∏o 19.00. Koszt (dojazd autoka-
rem, wypo˝yczenie kajaków, nocleg w domkach
oraz obiad w sobot´ i Êniadanie i obiad w nie-
dziel´) doroÊli – 210 z∏, dzieci do lat 12 – 180 z∏.
Zapisy do 9 czerwca. Zaliczk´ na wyjazd w kwo-
cie 50 z∏ b´dàcà potwierdzeniem rezerwacji
prosimy wp∏acaç w ciàgu 7 dni od daty zg∏osze-
nia. Kierownik wyjazdu Arkadiusz Ciupak, tel.
606 633 933. Miejsc 60.

A tak˝e 19 maja na wycieczk´ rowerowà
przez Lasy Celestynowskie

Na kolejnej wycieczce rowerowej zapraszamy
do malowniczych Lasów Celestynowskich w po-
∏udniowej cz´Êci Mazowieckiego Parku Krajobra-
zowego. Nasza wycieczka b´dzie poczàtkowo
prowadzi∏a przez Otwock, a nast´pnie przeje-
dziemy ko∏o starego kirkutu na granicy Otwocka

i Karczewa i dotrzemy do jednego z pi´kniej-
szych jezior ÊródleÊnych w okolicy – Jeziora Tor-
fy. Od tego momentu b´dziemy jechaç skrajem
najwi´kszego kompleksu bagien na terenie MPK
– Bagna Ca∏owanie, kierujàc si´ przez jedne
z najwy˝szych wydm na terenie tego parku do
Celestynowa – urokliwej letniskowej wsi po∏o˝o-
nej przy Kolei NadwiÊlaƒskiej.

Zbiórka: o godz. 8.40 przy miejscu pikniko-
wym ko∏o ratusza (osoby ze Starej Mi∏osny mo-
gà przyjechaç 10 min. póêniej na rondo Macie-
rowe Bagno – skrzy˝owanie ul. Jana Paw∏a II,
Granicznej i Torfowej). Ca∏a trasa ok. 50 km
(w obie strony). Dodatkowo b´dzie przejazd
pociàgiem od stacji W-wa Mi´dzylesie do stacji
Otwock.

Uwaga: Nale˝y zabraç ze sobà zapas picia
i prowiant na drog´. Dzieci mogà braç w wy-
cieczce udzia∏ jedynie pod opiekà rodziców lub
opiekunów, dzieci jadà obowiàzkowo w ka-
skach. Trasa b´dzie prowadzi∏a g∏ównie po tere-
nie leÊnym i dlatego trzeba si´ miejscami liczyç
z piaszczystymi lub lekko podmok∏ymi Êcie˝kami,
tempo nie b´dzie du˝e, b´dà postoje, ale trasa
to bez ma∏a 50 km, wi´c nie taka krótka...

Wi´cej informacji oraz zapisy na stronie inter-
netowej naszego Ko∏a www.pttkwesola.pl.
Serdecznie zapraszamy!

Zarzàd Ko∏a PTTK Weso∏a

Zapraszamy na sp∏ywy i na rower
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Dnia 16.03.2018 r. odby∏y si´ dzielnico-
we eliminacje do 41. Konkursu Recyta-
torskiego „Warszawska Syrenka”. 

Jury w sk∏adzie: Dorota Gorjainow (prze-
wodniczàca), Karolina Baranowska oraz
Edward Kalisz postanowi∏o przyznaç
I miejsce (w kategorii klas 4–6) Zofii Wrzo-
sek, uczennicy naszej szko∏y z kl. 4, która b´-
dzie bra∏a udzia∏ w dalszym etapie konkursu.

W konkursie „Mój pomys∏ na wiersz
rosyjski dla dzieci” w ramach III War-
szawskiego Festiwalu J´zyka Rosyjskiego,
który odby∏ si´ 8 marca w LXXXVI Liceum Ogól-
nokszta∏càcym im. Batalionu „ZoÊka”, uczniowie:
Krzysztof ˚elazek (z kl. 3a), Dawid Kostrz´b-
ski, Victoria Scura oraz Uliana Korchemna
(z oddzia∏ów gimnazjalnych) zaj´li I MIEJSCE.

Uczniowie przygotowali inscenizacj´ wiersza
S. Marszaka. By∏ to konkurs pod patronatem Ma-
zowieckiego Kuratora OÊwiaty.

7 lutego 2018 r. w III Liceum Ogólnokszta∏cà-
cym im. gen. Józefa Sowiƒskiego odby∏ si´
Konkurs Piosenki Rosyjskiej w ramach Festi-

walu J´zyka Rosyjskiego, pod patronatem
Mazowieckiego Kuratora OÊwiaty. II miejsce

w tym konkursie zaj´∏a Victoria Scura
(oddzia∏ gimnazjalny) za wykonanie pio-
senki: „ÄÌ‡ÒÚ‡ÒËfl – Ç‡Î¸Ò”. 

W obydwu konkursach brali udzia∏
uczniowie warszawskich szkó∏ (szkó∏ pod-
stawowych, oddzia∏ów gimnazjalnych oraz
liceów). Zebrani mieli okazj´ wys∏uchania
pi´knego wykonania piosenek rosyjskich
i obejrzenia przygotowanych inscenizacji
wierszy w j´zyku Puszkina. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali podzi´kowania za udzia∏
oraz s∏odki pocz´stunek prosto z Rosji.

Wyró˝nionym uczniom serdecznie gratulujemy.
Uroczysta Gala Festiwalu J´zyka Rosyjskiego
i wr´czenie nagród odb´dzie si´ w kwietniu.

J. Ros∏oniec
Nauczyciel j´zyka rosyjskiego

Sukcesy uczniów z SP 171 im. S. Staszica

22 marca w Przedszkolu nr 262 odby∏ si´ ju˝
VIII Przeglàd Piosenki Przedszkolnej. 

W tym roku przedszkolaki Êpiewa∏y o tym, „Co
w trawie piszczy”. W przeglàdzie wzi´∏y udzia∏
dzieci z wielu publicznych i prywatnych placó-
wek z dzielnicy Weso∏a. 

Wyst´py uczestników jak zwykle by∏y fanta-
styczne, a poziom wykonania utworów muzycz-
nych co roku jest coraz wy˝szy. MieliÊmy te˝ oka-
zj´ podziwiaç doskona∏e wyst´py uczniów Spo-
∏ecznej Szko∏y Muzycznej I stopnia im. Wojciech
Kilara w Weso∏ej. Dzieci wystàpi∏y poza konkur-
sem, uÊwietniajàc przebieg Przeglàdu jako goÊcie.

Jury przyzna∏o Grand Prix VIII Przeglàdu Pio-
senki Przedszkolnej w trzech kategoriach wieko-
wych. WÊród dzieci 3-letnich Grand Prix otrzy-
ma∏a Hanna Sebastianowicz z Przedszkola nr
262, wÊród 4-letnich Zosia Tusiƒska z przedszko-
la „Macierzanka”. Najlepszà 5-latkà okaza∏a si´

Weronika Marcysiak z Przedszkola nr 434. Oczy-
wiÊcie wszystkie dzieciaki otrzyma∏y drobne
upominki i pamiàtkowe dyplomy.

Tego samego dnia pozosta∏e przedszkolaki
wzi´∏y udzia∏ w warsztatach dotyczàcych udzie-

lania pierwszej pomocy medycznej prowadzo-
nych przez ratownika medycznego. Dzieci na-
uczy∏y si´ podstawowych zasad zwiàzanych
z ratowaniem ludzkiego ˝ycia. Dzi´ki zaj´ciom
potrafià ju˝ m.in. sprawdziç przytomnoÊç oraz
oddech poszkodowanego, u∏o˝yç go w pozycji
bocznej ustalonej, a jeÊli zajdzie taka potrzeba,
tak˝e wykonaç oddechy ratownicze oraz uciski
klatki piersiowej. Pozna∏y te˝ podstawy dotyczà-
ce wzywania pomocy przez telefon, m.in. zasa-
d´ nieroz∏àczania si´ jako pierwsze. Podopiecz-
ni z zaanga˝owaniem s∏uchali s∏ów ratownika
i jego wskazówek dotyczàcych zachowania si´
w sytuacji zagro˝enia ˝ycia. Przeprowadzone
warsztaty, co prawda, nie czynià z naszych
przedszkolaków profesjonalnych ratowników,
ale pozwolà im sprawniej i pewniej poradziç so-
bie w sytuacjach zagra˝ajàcych zdrowiu lub ˝y-
ciu innych osób.  

Katarzyna Bazior, 
Olga Wójcik 

Dzieje si´ w Przedszkolu nr 262

21 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej
nr 173 odby∏ si´ doroczny Festiwal Piosenki
Angielskiej. Impreza ta ma na celu promowa-
nie nauki j´zyka angielskiego i rozwijanie
muzycznych talentów.

W tym roku podczas wst´pnych przes∏uchaƒ
do konkursu zosta∏y zakwalifikowane dziew-
czynki z klas V, VI i VII. Utwory wykonywane
przez dziewcz´ta pokazywa∏y szerokie spektrum
zainteresowaƒ wspó∏czesnej m∏odzie˝y. Pojawi∏y
si´ piosenki ze Êcie˝ek dêwi´kowych filmów ani-
mowanych, utwory pochodzàce z musicali, pio-
senki wspó∏czesnej muzyki popularnej oraz takie
klasyki jak „My heart will go on” z kultowego
„Titanica”. Wszystkie utwory zosta∏y przes∏ucha-
ne przez jury, które oceni∏o interpretacj´ i po-
prawnoÊç wykonania utworów.

Podczas obrad jury uczniowie obejrzeli wyst´p
chórku dziewczynek z klasy IIIe, które zaprezen-

towa∏y utwór z gatunku gospel,
oraz uk∏ad taneczny wykonany
przez grup´ „Let’s Play Theatre”
z klasy Vc. Wszyscy uczniowie
zasiadajàcy na widowni mieli
okazj´ w∏àczyç si´ w zabaw´
poprzez udzia∏ w karaoke.

Po burzliwych naradach po-
stanowiono przyznaç pierwszà
nagrod´ uczennicy klasy VI –
Zuzi Jod∏owskiej, która wykona-
∏a piosenk´ Christiny Perri
„A thousand years” przy w∏a-
snym akompaniamencie gitary
elektrycznej. Wyró˝nienie pow´drowa∏o do
uczennicy klasy V – Gosi Kubasik, która zaÊpie-
wa∏a piosenk´ „Touch the sky” pochodzàcà ze
Êcie˝ki dêwi´kowej do filmu animowanego
„Merida Waleczna”.

Pomimo ˝e oficjalnie przyznane zosta∏y tylko
dwie nagrody, to tak naprawd´ zwyci´˝y∏ ka˝dy,
kto tego dnia wystàpi∏ na scenie.

Beata Sowiƒska

Festiwal Piosenki Angielskiej w SP nr 173



www.wiadomoscisasiedzkie.pl 2233

WESO¸A

Rok 2018 jest rokiem szczególnym, gdy˝ b´-
dziemy obchodziç jubileusz 100-lecia odzyskania
przez Polsk´ niepodleg∏oÊci. Ta w∏aÊnie rocznica
sta∏a si´ inspiracjà do tematu przewodniego na-
szego Konkursu Recytatorskiego, który w tym ro-
ku odby∏ si´ pod has∏em „Moja Ojczyzna”. Litera-
tura polska jest bardzo bogata w utwory o tema-
tyce patriotycznej. Ojczyzna, Polska, patriotyzm
to poj´cia, które nie sà obce przedszkolakom,
stàd tak ogromne zainteresowanie naszym kon-
kursem. Do konkursu zosta∏o zg∏oszonych a˝ 24
dzieci z przedszkoli oraz szkó∏ podstawowych
z dzielnic Weso∏a oraz Rembertów. MieliÊmy za-
tem okazj´ wys∏uchaç pi´knych wierszy takich
autorów jak: Wanda Chotomska, W∏adys∏aw Be∏-
za, Tadeusz Kubiak, Joanna Bia∏obrzeska, Cze-
s∏aw Janczarski czy Antoni S∏onimski.

Tegorocznych laureatów wy∏oni∏o jury, w które-
go sk∏ad wesz∏y panie: Miros∏awa Ciacharowska,
Beata Zowczak, Martyna Chuderska oraz Agniesz-
ka Burgs. W sposób szczególny wyró˝nili si´:

w kategorii dzieci 3-letnich:
1 miejsce – Stanis∏aw Pluta (Przedszkole nr 260)
2 miejsce – Urszula Paszkowska (Przedszkole

nr 262)
3 miejsce – Anna J´czmieƒ (Przedszkole nr 259

„LeÊna bajka”)

w kategorii dzieci 4-letnich:
1 miejsce – Jan Braniewski

(Przedszkole nr 262)
2 miejsce – Helena Kolek-Cam-

pos (Przedszkole Niepublicz-
ne „KubuÊ Puchatek i Przyja-
ciele” Rembertów)

3 miejsce – Liliana Magierska-
-Gutowska (Przedszkole nr
260)

w kategorii dzieci 5-letnich:
1 miejsce – Ada Folentarska

(Przedszkole nr 434)
2 miejsce – Jagna Paszkowska (Przedszkole

nr 262)
3 miejsce – Leon Kajdrowicz (Przedszkole

Niepubliczne  „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
Weso∏a)

w kategorii dzieci 6-letnich:
1 miejsce – Klaudia Oniszk (Szko∏a Podstawo-

wa nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi)
2 miejsce – Iwo PieÊniewski (Przedszkole Nie-

publiczne „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
Weso∏a)

3 miejsce – Krzysztof Sobolewski (Szko∏a
Podstawowa nr 385).

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplo-
mami oraz nagrodami ksià˝kowymi.

Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom
pi´knej interpretacji wybranych wierszy. Dzi´ku-
jemy nauczycielom, którzy z tak ogromnym za-
anga˝owaniem przygotowali swoich wycho-
wanków do udzia∏u w konkursie. Mamy nadzie-
j´, ˝e spotkamy si´ znów za rok. Tymczasem
zapraszamy do obejrzenia galerii z tego wyda-
rzenia na naszej stronie internetowej: www.pu-
chatekprzedszkole.edu.pl/galeria-wesola.

Edyta Wall, Marzena Kowalczyk
Nauczycielki Przedszkola Niepublicznego 

„KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
REKL AMA

VI Mi´dzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski „Moja Ojczyzna”
w Przedszkolu Niepublicznym „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
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10 marca odby∏ si´ w naszej szkole Dzieƒ
Otwartych Drzwi. Nauczyciele i Samorzàd
Uczniowski przygotowali ró˝ne niespodzianki
w postaci zabaw i warsztatów edukacyjnych.
Szko∏a, na co dzieƒ rozeÊmiana i ha∏aÊliwa,
w tym dniu reprezentowana by∏a przez kilkuna-
stu uczniów, którzy towarzyszyli odwiedzajà-
cym nas rodzicom i ich dzieciom. GoÊci witali
nauczyciele i zapraszali do „szkolnego marato-
nu”, czyli zwiedzania placówki, „zbierania”
wra˝eƒ i doÊwiadczeƒ. Mo˝na by∏o te˝ wyko-
naç pamiàtkowà odznak´ „Wielcy Odkrywcy.
Lubi´ to.”, firmujàcà naszà szko∏´, która nosi
imi´ „Wielkich Odkrywców”. Trasa zaczyna∏a
si´ w holu i prowadzi∏a do gabinetu Pani Dyrek-
tor, poprzez sale lekcyjne, gabinety specjali-
stów, Êwietlic´, bibliotek´... Wsz´dzie na dzieci

i doros∏ych czeka∏y zabawy i zadania. Wraz
z nauczycielami mo˝na by∏o uk∏adaç klocki, roz-
wiàzywaç rebusy i ∏amig∏ówki, poznawaç w∏a-
ÊciwoÊci ró˝norodnych materia∏ów. Rodzice
mieli okazj´ porozmawiaç z psychologiem, pe-
dagogiem i terapeutà pedagogicznym. W Êwie-
tlicy na zwiedzajàcych czeka∏y zadania plastycz-
ne, w zerówkach królowa∏y kolorowe smoki,
a w szkolnej bibliotece mo˝na by∏o zapoznaç
si´ z historià szko∏y w gromadzonych tu Kroni-
kach, a tak˝e pooglàdaç przygotowane wysta-
wy ksià˝ek i chwil´ poczytaç. Dzieƒ Otwartych
Drzwi, tradycyjnie ju˝, jest dniem spotkaƒ, wy-
miany informacji, ale tak˝e mi∏ych i niezapo-
mnianych wra˝eƒ. Uczniowie-przewodnicy byli
naszymi najlepszymi ambasadorami. To oni da-
wali Êwiadectwo tego, ˝e w naszej szkole pa-

nuje przyjazna, sprzyjajàca pracy i zabawie at-
mosfera. Dzi´kujemy wszystkim uczestnikom
Dnia Otwartych Drzwi i zapraszamy do naszej
spo∏ecznoÊci szkolnej.

Dyrektor Szko∏y 
Grono Pedagogiczne SP 353

Dzieƒ Otwartych Drzwi w SP 353

Dnia 19 marca 2018 r. w naszej szko-
le odby∏y si´ warsztaty programu profi-
laktycznego POZYTYWNA PROFILAKTY-
KA – „Tolerancja. Radzenie sobie
z emocjami”. W przyst´pnej i ciekawej
dla dzieci formie prowadzàcy uÊwiada-
miali znaczenia s∏owa tolerancja, czyli
cierpliwoÊç i wyrozumia∏oÊç dla odmien-
noÊci, poszanowanie cudzych uczuç, po-
glàdów, upodobaƒ, wierzeƒ, obyczajów
i post´powania, choçby by∏y ca∏kowicie
odmienne od w∏asnych albo zupe∏nie
z nimi sprzeczne. JednoczeÊnie poruszo-

no temat radzenia sobie z emocjami. Dzieci
prze˝ywajà Êwiat intensywnie – z∏oÊç, agresja,
p∏acz albo radoÊç. Nie da si´ uchroniç dzieci
przed wieloma prze˝yciami – jednak mo˝na po-
móc im radziç sobie z nimi. Emocje sà cz´Êcià
˝ycia ka˝dego cz∏owieka. Jedne sà dla nas przy-
kre, a inne przyjemne, nie ma emocji z∏ych ani
dobrych. Wszystkie informujà nas o zmianach.
Z∏y mo˝e byç natomiast sposób ich okazywania.
Czy mo˝na nauczyç si´ je kontrolowaç? W na-
szej szkole dzieci na co dzieƒ oswajane sà z fun-
damentalnymi dla nich poj´ciami i ka˝dy, choç-
by najmniejszy krok w rozwoju spo∏ecznym
i emocjonalnym jest wielkim sukcesem, zarów-
no dla dzieci, jak i pedagogów.

Katarzyna Kalbarczyk
Pedagog specjalny

Warsztaty w ramach programu profilaktycznego
w SP nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi

W pierwszej po∏owie marca dyrekcja Szko∏y
Podstawowej nr 172 zaprosi∏a rodziców dzieci
7-letnich, 6-letnich, 5-letnich oraz rodziców
uczniów zainteresowanych naukà w klasie
czwartej sportowej na spotkania informacyjne.
W czasie spotkania z rodzicami przysz∏ych
uczniów grup przedszkolnych i klas 1 Pani Dyrek-
tor Katarzyna Paroƒ-Bry∏a zaprezentowa∏a boga-
tà ofert´ zaj´ç programowych i ponadprogramo-
wych oferowanych przez szko∏´, przedstawi∏a
zespó∏ nauczycieli wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli spe-
cjalistów, omówi∏a zasady funkcjonowania opie-
ki nad uczniami. Dodatkowych wyjaÊnieƒ udzie-
li∏a rodzicom tak˝e Pani Wicedyrektor Martyna
Lis. Po spotkaniu rodzice i dzieci udali si´ na
zwiedzanie sal lekcyjnych. Ch´tne dzieci mog∏y
wziàç udzia∏ w zaj´ciach szachowych, origami,
plastycznych i j´zyka angielskiego poprowadzo-
nych przez nauczycieli.

Na spotkaniu z rodzicami i przysz∏ymi czwar-
toklasistami Pani Dyrektor przedstawi∏a ofert´

szko∏y oraz nauczycieli wychowania fizycznego
w klasie czwartej sportowej: panià Agnieszk´
Czerwiƒskà trenujàcà cheerleaderki oraz pana
Przemys∏awa Rusnarczyka, trenera pi∏karzy
r´cznych. GoÊcie mieli tak˝e okazj´ obejrzeç
wyst´p cheerleade-
rek – uczennic tego-
rocznej klasy 4c
sportowej oraz poka-
zowy mecz mini pi∏ki
r´cznej w wykonaniu
uczniów tej klasy.

Od 19 lutego przez
trzy tygodnie goÊcili-
Êmy w naszej szkole
wolontariusza mi´-
dzynarodowego pro-
jektu KidSpeak orga-
nizowanego przez pozarzàdowà organizacj´
non-profit AIESEC. Nasz goÊç z Indii, student
czwartego roku studiów kierunku mass media,
okaza∏ si´ bardzo sympatycznym, otwartym na

kontakty z innymi m∏odym cz∏owiekiem. Prezen-
towa∏ uczniom w j´zyku angielskim, w sposób
bardzo ciekawy i zabawny, swój kraj, kultur´,
muzyk´ i obyczaje. 

W marcu cieszyliÊmy si´ z sukcesów naszych
uczniów: zakwalifikowania si´ dwóch uczniów do
FINA¸U Warszawskiej Olimpiady J´zyka Angiel-
skiego, zdobycia trzech czo∏owych miejsc

w II Dzielnicowym
Konkursie Wokalnym
„PIOSENKI Z EKRANU”,
zaj´cia II miejsca
w dzielnicowym finale
41. Konkursu Recyta-
torskiego „Warszawska
Syrenka” i zwyci´stwa
dziewczynki z gr. 0b
w Dzielnicowym Kon-
kursie Recytatorskim
„Wiersze znane i lubia-
ne Jana Brzechwy”.

W naszej szkole pi´knie rozwijajà si´ talenty
artystyczne ☺. 

Szko∏a Podstawowa nr 172

Marcowe wydarzenia w SP 172



www.wiadomoscisasiedzkie.pl 2255

WESO¸A

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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE

☛ MASA˚ LECZNICZY

☛ TERAPIA MANUALNA

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

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

O F E R U J E :

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK

ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY 

ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.

PROJEKTOWANIE, ZAK¸ADANIE,
PIEL¢GNACJA, NAWADNIANIE

503 065 403

OGRODY

TRAWNIKI

Stara Mi∏osna
tel. kom. 502 866 525
www.pensjonatseniora.com.pl

PENSJONAT
SENIORA

✓ ca∏odobowa opieka
piel´gniarska

✓ pobyt opiekuƒczo-leczniczy
✓ opieka po udarze mózgu

i rehabilitacja
✓ pobyt krótko- i d∏ugoterminowy

oraz dzienny

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

&

wielospecjalistyczny 

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

PROTEZY • NAPRAWA

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ

tel.: 22 773 29 67•22 760 86 74•605 40 38 42

SPECJALISTYCZNY GABINET
DERMATOLOGICZNY
SPECJALISTYCZNY GABINET
DERMATOLOGICZNY
SPECJALISTYCZNY GABINET
DERMATOLOGICZNY

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

� Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej

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

Tel. 695-622-848

NAUKA GRY NA GITARZE

Szybko i efektywnie, od pierwszej 

lekcji gramy i śpiewamy razem.

„HORTUS”
US¸UGI OGRODNICZE

tel. 691 260 269
www.hortus.waw.pl

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki

Lekarz chorób wewn´trznych

Specjalista medycyny rodzinnej

Badania do prawa jazdy, do pracy 
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel. 603-373-968
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Po mroênej zimie wi´kszoÊç z nas z niecierpliwo-
Êcià czeka na pierwszy dzieƒ wiosny – 21 marca. Na
d∏u˝sze dni, na Êpiewajàce ptaki czy rozkwitajàce
kwiaty, nawet je˝eli prawdziwa wiosna nie wydaje
si´ a˝ tak kolorowa. Wielu z nas cieszy si´ nawet
z najmniejszego promyka s∏oƒca czy temperatury
powy˝ej zera. Z tego wzgl´du powinniÊmy powitaç
wiosn´ z radoÊcià i nadziejà, a tych emocji mo˝emy
doÊwiadczyç w Szkole Podstawowej nr 385!

Tutaj dzieƒ ten obchodzony jest w szczególny
sposób. Od szesnastu lat organizowany jest Fe-
stiwal Piosenki Obcoj´zycznej, na którym ucznio-
wie wszystkich klas mogà zaprezentowaç swoje
umiej´tnoÊci muzyczne. W tym roku, na auli,

przedstawiona zosta∏a ciekawa prezentacja
o wodzie. GimnazjaliÊci popisali si´ równie˝ ta-
lentem aktorskim w przedstawieniu o Kopciusz-
ku, w j´zyku niemieckim, po którym widzowie
udali si´ na krótkà przerw´, by spróbowaç s∏od-
koÊci przygotowanych przez wolontariuszy, w ra-
mach akcji humanitarnej „Studnia dla Po∏udnia”.

Z pe∏nymi ˝o∏àdkami, uczniowie i nauczyciele
udali si´ do swoich klas, by przygotowaç wio-
senne dekoracje. Ka˝dy uczestnik w∏o˝y∏ w nie
naprawd´ du˝o pracy i serca, byÊmy teraz mogli
podziwiaç je w przestrzeni rekreacyjnej. 

Po obejrzeniu licznych wyst´pów i krótkiego
filmu edukacyjnego o niedoborach wody w kra-

jach po∏udniowych ka˝dy z nas mia∏ chwil´ na
zastanowienie si´ i póêniejsze zag∏osowanie na
najlepszy wyst´p w kategorii „klasy siódme
i drugie gimnazjum” oraz „klasy trzecie gimna-
zjum”. Nast´pnie ka˝dy z nas móg∏ wróciç do
domu i cieszyç si´ nowà porà roku. 

Kilka godzin sp´dzonych w rodzinnej atmosfe-
rze, wÊród przyjació∏, dobrego jedzenia i muzyki,
chyba dla ka˝dego z nas by∏o mi∏à odskocznià od
codziennoÊci, pe∏nej prac domowych, spraw-
dzianów i wczesnego wstawania z ∏ó˝ka. Po-
przez zespo∏owe przygotowanie dekoracji wio-
sennych, cz´sto z u˝yciem prawdziwych ga∏´zi
czy kwiatów, çwiczyliÊmy umiej´tnoÊci pracy
w grupie, zorganizowania oraz wpuÊciliÊmy do
placówki troch´ ˝ycia! Jako uczennica ostatniej
klasy gimnazjum, szczerze ciesz´ si´, ˝e w festi-
walu uczestniczy∏o te˝ wielu absolwentów. Dla
nich by∏a to okazja do nawiàzania nowych przy-
jaêni oraz do odnowienia niedawnych relacji
z kadrà pedagogicznà. Za rok z pewnoÊcià rów-
nie˝ b´d´ uczestniczy∏a w tym wydarzeniu, tym
razem jako jedna z nich!

Kamila Wiemann 3G

Powitanie wiosny w Szkole Podstawowej nr 385

REKL AMA

W tym roku ju˝ siódmy raz spotkamy si´ na
Dzielnicowym Dniu Gier Planszowych „6 oczek”.
Jak to si´ zacz´∏o? Pierwszy turniej to wynik zain-
teresowania planszówkami w szkole. Napisali-
Êmy i zrealizowaliÊmy program „Matematyka
wokó∏ nas”, w ramach którego kupiliÊmy gry. Za-
cz´liÊmy ambitnie, by∏y to: Catan, Puerto Rico,
Magnum Sal, Pandemia w wersji angielskiej.
Powsta∏o ko∏o gier planszowych dla starszych
uczniów SPP12. NawiàzaliÊmy kontakt z fundacjà
„Rozwiƒ si´”, która przeszkoli∏a nas i przekaza∏a
Szaf´ Gier. Ludzie z fundacji rozpocz´li zaj´cia
z grami logicznymi dla klas 1–3. PrzeznaczyliÊmy
na ten cel godzin´ matematyki i dziÊ prowadzimy
je sami. Dzia∏a ko∏o planszówek w gimnazjum,
w ramach którego organizujemy nocne turnieje. 

I po co tak graç? 
W grze nie ma relacji nauczyciel – uczeƒ. Na

równych prawach realizujemy swoje pomys∏y
na wygranà. Mamy takie same informacje, zasa-
dy. Sytuacja sprzyja pytaniom problemowym,

d∏ugo by pisaç o sojuszach, elementach nego-
cjacji, blefowaniu i licytacji. Trzeba myÊleç, cz´-
sto tak, ˝e boli. Jest: planowanie, szacowanie,
przeliczanie, opracowywanie strategii, wyciàga-
nie wniosków. Najwa˝niejsze, ˝e realizujemy
i weryfikujemy swoje pomys∏y. Gramy, aby wy-
graç, ale wygrany zdradza sposób na wygranà.

Tym doskonalsze zwyci´stwo, im lepsi gracze.
Wszyscy wp∏ywajà wi´c na sposób rozwiàzywa-

nia problemu. Nie chc´ przesadzaç, ale
gry planszowe to jedna z najlepszych
form pracy w grupie. 

Grajàc, doÊwiadczamy ró˝nego rodza-
ju emocji. Pozytywnych, negatywnych –
i uczymy si´ sobie z nimi radziç. Te pozy-
tywne te˝ mogà mieç z∏e skutki – w eu-
forii ∏atwo straciç wszystko, co wypraco-
wa∏o si´ przez wiele tur; zbytnia bojaêli-
woÊç zaÊ nie daje rozwinàç skrzyde∏.
Ciekawy jest ten „spór” mi´dzy emocja-
mi. Mo˝na siedzieç przed telewizorem,
przeglàdaç Internet, ale nie da si´ bez-
myÊlnie siedzieç przy grze planszowej. Ta
rozrywka zmusza do myÊlenia.

Na koniec trzeba wygraç lub przegraç
z godnoÊcià. Jedno i drugie zakoƒczenie jest trud-
ne, ale ma coÊ wspólnego. Wygraç i przegraç trze-
ba tak, aby chciano jeszcze z nami zagraç. Przyjdê-
cie 14 kwietnia do Bu∏haka na dzieƒ gier pt.
„6 oczek” i zobaczcie, jak wyglàda to w praktyce.

Czarek Kielczyk

Gry planszowe w Bu∏haku
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NAPRAWA
I REGULACJA GITAR

– fachowo i niedrogo

Tel. 695-622-848

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

80

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.

25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne

ceny. Tel. 501-049-250.
4

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

www.dogadajciesie.pl
29

Na naszych ∏amach mo˝na zamieÊciç dwa typy og∏oszeƒ drobnych:
- og∏oszenie tekstowe o obj´toÊci do 20 wyrazów – p∏atne 16 z∏ (brutto),
- og∏oszenie w ramce 43 x 20 mm – p∏atne 43,05 z∏ (brutto).
Zamówienia mo˝na dokonaç do 20 dnia poprzedniego miesiàca pod numerem
tel. 22-810-26-04 lub adresem e-mail: drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).

Redakcja

◗ FORTEPIAN – lekcji gry udziela doÊwiad-
czony nauczyciel. Kontakt 606 898 895.

◗ Do ksi´gowoÊci na pó∏ etatu. Wymagana
znajomoÊç obs∏ugi komputera. Osoby zain-
teresowane prosimy o przes∏anie CV (zawie-
rajàcego zgod´ na przetwarzanie danych)
na adres zapisrekrutacja@gmail.com.
Skontaktujemy si´ tylko z wybranymi kan-
dydatkami/kandydatami.

◗◗ KKUUPPII¢¢  SSTTAARREE  PPRROOSSPPEEKKTTYY,,  KKAATTAALLOOGGII  MMOO--
TTOORRYYZZAACCYYJJNNEE..  TTEELL..  660000  881177  447799..

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

◗ PODOLOGIA modzele, odciski, wrastajàce
paznokcie, p´kajàce pi´ty, stopa cukrzyco-
wa. ÂRODY – DNI SENIORA 20% rabatu.
Tel. 538 222 258, ul. Brata Alberta 6a,
Weso∏a.

◗ Nauczycielka angielskiego udzieli lekcji an-
gielskiego z zakresu: przedszkola, szko∏y
podstawowej i gimnazjum. Stara Mi∏osna.
Koszt lekcji 50 z∏ 1 osoba, 2 osoby 30 z∏.
Tel 733 250 300.

◗ MATEMATYKA – gimnazjum, liceum, ma-
tury – zaprasza doÊwiadczony matematyk.
Tel. 502.440.321.

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

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

Sprawnie, uprzejmie i niedrogo 663 066 572

30
5

LEKTOR J¢Z. W¸OSKIEGO
I ANGIELSKIEGO 

Aleksandra Szewczyk
tel. 501 536 838

222

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

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

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

3

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

1

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

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

HYDRAHYDRA ULIKULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607
160

REKL AMA

BIURO RACHUNKOWE DZIDO
KONKURENCYJNE CENY
1 MIESIÑC GRATIS!!!

tel. 503-759-762
214

Podcinanie gałęzi • Prace porządkowe
TRANSPORT

WYCINANIE DRZEW
USŁUGI OGRODOWE

tel. 513-148-238

US¸UGI KRAWIECKIE
POPRAWKI, PRZERÓBKI ● KALETNICTWO

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

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

327

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

UK¸ADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ I GRANITOWEJ
TANIO, SOLIDNIE I Z GWARANCJÑ!

Telefon: 608-636-289
lub 608-538-718 245

UPORZÑDKUJEMY
TWÓJ OGRÓD PO ZIMIE

503 065 403
13

4

DRZEWA, KRZEWY
WYCINAMY, PODCINAMY,

KSZTA¸TUJEMY
503 065 403

13
7

PIWNICE, STRYCHY, 
KOMÓRKI, GARA˚E

PORZÑDKUJEMY
503 065 403

14
8

PSYCHOLOG m∏odzie˝ i doroÊli.
Konsultacje i terapia problemów

emocjonalnych (nerwice, depresje, itp.). 
Agnieszka Pietruczyk-Nowocieƒ

ul. Raczkiewicza 38, Warszawa-Weso∏a
tel. 696 104 116. 328

CI¢CIE DRZEW
KOSZENIE ¸ÑK

R¢BAK • WYWÓZ
790 55 47 46

29
1

OGRODY A-Z
MYCIE DACHÓW

PRACE WYSOKOÂCIOWE
790 55 47 46

31
8

ZAMKI
naprawa, wymiana

DORABIANIE KLUCZY
Weso∏a centrum, ul. W. Raczkiewicza 11

508 348 728 87

PROTEZA CAŁKOWITA   – 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł
● DU˚E DOÂWIADCZENIE   ● CI¢˚KIE PRZYPADKI

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

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

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

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm
Specjalista chorób wewn´trznych

Nefrolog
Transplantolog

Lekarz uprawniony do badaƒ kierowców
oraz osób posiadajàcych broƒ

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

Tel. 602-174-916
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Galeria Sosnowa
ul. Jeździecka 21f, lok. 5,  Warszawa-Wesoła

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

w  Leczenie zachowawcze                w  Protetyka

w  Leczenie ortodontyczne              w  Chirurgia

w  Zabiegi estetyczne                         w  Implantologia

w  Diagnostyka radiologiczna na miejscu: rtg cyfrowe,
    pantomogram, cefalometria, tomografia szczęk i zatok

www.klinikaelixir.pl

Jesteśmy na Facebooku – Klinika Dentystyczna Elixir

Możliwość płatności kartą

Oferujemy kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych:

KLINIKA DENTYSTYCZNAKLINIKA DENTYSTYCZNA

REALIZUJEMY 

INDYWIDUALNE 

ZAMÓWIENIA

WWW.MEBLESOSNOWE.EU

Warszawa-Wawer
ul. Płowiecka 25

(róg Świeckiej)
tel./fax 22 815 35 98

meble@meblesosnowe.eu

ŁÓŻKA ●  MATERACE ●  SZAFY ●  KOMODY
BIURKA ●  WITRYNY ●  STOŁY ●  KRZESŁA

MŁODZIEŻOWE ●  ZESTAWY ●  I INNE
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w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

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

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

� NEUROLOG
� KARDIOLOG
     - Holter ciÊnieniowy   - Holter EKG
     - EKG spoczynkowe

GABINET LEKARSKI
specjalistyczny w Wesołej

Gabinet: ul. Wspólna 2C lok.13, 05-075 Warszawa-Wesoła

Zapisy pod nr. tel. 796 545 527

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa

05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44

tel. kom. 601 384 524
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T Ł U M A C Z E N I A 
ZWYKŁE i PRZYSIĘGŁE

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

tel. 512 621 621

Kasztanowa
mieszkania na sprzedaż

www.wesbudmieszkania.pl

od 

4900 
zł/m2

Ka
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Trakt Brzeski

Al. 
J. 
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500 m

HUBERTUS
NIERUCHOMOÂCI

DOMY ● MIESZKANIA ● DZIA¸KI
SPRZEDA˚ / WYNAJEM
ZAPRASZAMY DO WSPÓ¸PRACY

e-mail: biuro@hubertusnieruchomosci.pl
www.hubertus-nieruchomosci.pl

tel. 22 773 33 21, 606 22 44 58

Firma istniejeFirma istnieje
od 2001 rokuod 2001 roku




