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Gra przeznaczona jest dla wszystkich miesz-
kaƒców dzielnicy, ale tak˝e tych, którzy mimo ˝e
w Weso∏ej nie mieszkajà, chcieliby jà lepiej po-
znaç. Potrzebny jest jedynie smartfon z aplikacjà
do skanowania kodów QR.

Do∏àczyç do gry mo˝na, skanu-
jàc kod QR znajdujàcy si´ obok
lub logujàc si´ bezpoÊrednio
przez stron´ www.123dni.pl.
Tworzàc konto gracza, nale˝y za-
akceptowaç regulamin gry. 

Gra polega na odwiedzaniu
miejsc rozsianych po naszej dziel-
nicy. Po zalogowaniu si´ w syste-
mie szukamy miejsca, w którym
znajduje si´ zadanie. Klikajàc da-
ny punkt na mapie, uzyskujemy
podpowiedê, gdzie znajduje si´
kod QR, który po dotarciu na miejsce nale˝y ze-
skanowaç, by uzyskaç treÊç zadania. 

Za ka˝de wykonane zadanie zdobywa si´
punkty: 3 – za prawid∏owà odpowiedê w pierw-
szej próbie, 2 – za prawid∏owà odpowiedê
w drugiej próbie, 1 – za prawid∏owà odpowiedê
w trzeciej próbie. 

Ponadto, drugim sposobem zdobywania punk-
tów jest tworzenie w∏asnych miejsc na mapie. Wa-

runkiem jest to, ˝e musi to byç z jakiegoÊ wzgl´du
ciekawe lub wa˝ne miejsce znajdujàce si´ na tere-
nie Weso∏ej. Zadanie musi koƒczyç si´ pytaniem
z odpowiedziami a, b, c do wyboru, z których tyl-

ko jedna jest poprawna. 
Dodawanie do mapy w∏a-

snych miejsc jest bardzo op∏a-
calne, poniewa˝ twórca zadania
otrzymuje punkty za osoby, któ-
re odwiedzà jego punkt – liczba
otrzymanych punktów jest rów-
na po∏owie punktów zdobytych
przez osob´, która punkt odwie-
dzi∏a (np. osoba przysz∏a na
punkt, który wprowadzi∏em do
gry, i zdoby∏a 2 pkt, wtedy na
moje konto wp∏ywa 1 pkt). 

Udzia∏ w grze bierze si´ poje-
dynczo – jedno konto = jeden gracz – ale zach´-
camy do wspólnego odkrywania Weso∏ej. Na Face-
booku utworzone jest wydarzenie: Gra miejska –
123 dni, do którego mo˝na zapraszaç znajomych. 

Rywalizacja trwa do 11 listopada, dnia wieƒ-
czàcego obchody zwiàzane z setnà rocznicà odzy-
skania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci. Na stronie
g∏ównej gry mo˝na na bie˝àco Êledziç ranking gra-
czy, a dla najlepszych przewidziane sà nagrody. 

Plakat i zasady gry znajdziecie równie˝ na
stronie Biblioteki – www.wesola.e-bp.pl.

Organizatorzy 
Biblioteka Publiczna 

w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy 
oraz Hubert Zieliƒski

GRA MIEJSKA – 
12 lipca rozpocz´∏a si´ w Weso∏ej gra miejska skierowana do wszystkich, którzy
chcieliby poznaç naszà dzielnic´. Wykonujàc kolejne zadania, uczestnicy poznajà cie-
kawe miejsca w naszej ma∏ej ojczyênie, sami równie˝ mogàc dodawaç do gry nowe
miejsca warte odwiedzenia. Uczestnictwo w grze jest bezp∏atne.

12.06.2018 r. podczas seminarium pn. „Po-
znajmy si´” poÊwi´conego polityce senioralnej
w dzielnicy uroczyÊcie zainaugurowano rozpo-
cz´cie dzia∏alnoÊci Centrum AktywnoÊci „Na
Spokojnej” – miejsca spotkaƒ i ró˝norodnych
dzia∏aƒ na rzecz seniorów i osób niepe∏no-
sprawnych. Centrum AktywnoÊci udost´pnia
uczestnikom przestrzeƒ do spotkaƒ przy pysznej
kawie lub herbacie w dni powszednie w godzi-
nach od 9.00 do 17.00 przy ul. Spokojnej 2,
a ka˝dego trzynastego dnia miesiàca spotykamy
si´ na wspólnym Êpiewaniu w formie spotkaƒ
integracyjnych.

Tegoroczne wakacje to czas, w którym OÊro-
dek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a przy-
gotowa∏ ofert´ tak˝e dla najm∏odszych miesz-

kaƒców naszej dzielnicy. Od czerwca oferujemy
wsparcie w formie indywidualnych zaj´ç dla
dzieci z rodzin wspó∏pracujàcych z asystentem

rodzin. Najm∏odsi majà okazj´ rozwijaç swoje
kompetencje spo∏eczne i emocjonalne, uczà si´
technik zapami´tywania, a tak˝e dzi´ki pomo-
com przygotowanym w∏asnor´cznie przez asy-
stenta rodziny usprawniajà swoje umiej´tnoÊci
manualne. 

Jesienna oferta OÊrodka zapowiada si´ rów-
nie aktywnie i atrakcyjnie. Ju˝ we wrzeÊniu,
w ramach Warszawskiego Tygodnia Seniora,
w Centrum AktywnoÊci „Na Spokojnej”
26.09.2018 r. odb´dà si´ otwarte warsztaty
gospel (Êpiewu muzyki obrz´dowej), zaÊ
28.09.2018 r. o godz. 15.00 zostanie zaprezen-
towany wyst´p zespo∏u aktorskiego o tytule
„Kosza∏ki Opa∏ki”. Po wyst´pie o godzinie 17.00
odb´dzie si´ projekcja filmu „MiÊ”.

Serdecznie zapraszamy do udzia∏u!

Marzena Decyk
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej

Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

AktualnoÊci i zaproszenia OÊrodka
Pomocy Spo∏ecznej w Weso∏ej
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Promocja obowiązuje do końca września 2018 r. lub do wyczerpania zapasów

118989
1 szt.

Dżem Łowicz 
Truskawkowy 
niesłodzony 
280 g
Agros Nova

Serek homogenizowany 
Rolmlecz waniliowy
200 g
MlekpolKawa mielona 

Tchibo Exclusive 
250 g
Tchibo

Napój mleczny 
Monte Drink
200 ml butelka
Zott

Napój 
Kubuś Play 
niegazowany
400 ml
Maspex

Wafelek
Nutella B-Ready
2 x 22 g
Ferrero

Szynka w kotle gotowana
cena za kilogram
Gobarto

Płatki 
Corn Flakes 
z miodem
i orzeszkami
250 g
Nestle Pacific

16969
1 szt.

16565
1 szt.

Mleko UHT
Łowickie
2%, 3,2% 
1 l
OSM Łowicz

43939
1 szt.

19999
1 szt.

23535
1 szt.

37979
1 szt.

232379
1 kg

89999
1 szt.
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www.dwujezyczna-szkola.pl

Dwuj´zyczna Szkoła Podstawowa nr 1
Cambridge International School

10 LAT W WESOŁEJ
Rozpoczynajàc swojà działalnoÊç w 2009 r. – jako jedna z nielicznych wówczas dwuj´zycznych szkół w Polsce 
rozpocz´liÊmy działania edukacyjne, które do dnia dzisiejszego realizujemy na najwy˝szym poziomie. Wpro-
wadzone poczàtkowo w Dwuj´zycznej Szkole Podstawowej nr 1, a nast´pnie kontynuowane w Dwuj´zycznym 
Gimnazjum nr 1 najwy˝sze standardy nauczania spowodowały, ˝e od wielu lat jesteÊmy wzorem do 
naÊladowania dla innych, a dwuj´zycznoÊç nie jest wyłàcznie hasłem reklamowym. Majàc na celu rozwój 
szkoły, aktywnie i z pasjà poszukujemy najlepszych rozwiàzaƒ edukacyjnych, budujàc tym samym kompeten-
cje naszych uczniów i przygotowujàc ich do uczestnictwa we współczesnym Êwiecie.

Czy wiesz, ˝e:

 w 2015 r. uzyskaliÊmy akredytacj´ Uniwersytetu Cambridge, przez co dołàczyliÊmy do grona Cambridge 
International Schools;

 poza polskà podstawà programowà realizujemy Mi´dzynarodowy Program Cambridge poszerzajàcy wiedz´ 
naszych uczniów z zakresu j´zyka angielskiego, matematyki, przedmiotów science oraz ICT;

 osiàgamy doskonałe wyniki z egzaminów zewn´trznych:

 nasi uczniowie sà laureatami przedmiotowych konkursów Kuratora OÊwiaty z takich przedmiotów jak: j´zyk 
polski, j´zyk angielski, j´zyk hiszpaƒski, wiedza o społeczeƒstwie;

 absolwenci naszego gimnazjum kontynuujà nauk´ w renomowanych warszawskich liceach;
 realizujemy wybrane programy edukacyjne z zakresu profilaktyki, przedsi´biorczoÊci, ekologii, programowania;
 nasza jakoÊç nauczania oraz przygotowania do egzaminów j´zykowych została doceniona przez Cambridge 

Assessment English, plasujàc szkoł´ w gronie 12 najlepszych szkół na Êwiecie;
 wymieniamy doÊwiadczenia edukacyjne pomi´dzy dwuj´zycznymi europejskimi szkołami, m.in. Cambridge 

International School w Hiszpanii, otwierajàc naszym uczniom drog´ do dalszego kształcenia poza granicami kraju;
 nasi uczniowie zdobywajà liczne nagrody i wyró˝nienia w turniejach, zawodach, konkursach;
 propagujemy zdrowy styl ˝ycia, promujàc aktywnoÊç fizycznà w wielu dyscyplinach sportu;
 zespół nauczycieli naszej szkoły to osoby pełne pasji, zainteresowaƒ, poszukujàce nowych, skutecznych metod 

nauczania;
 dbamy o dobrà współprac´ wÊród szkolnej społecznoÊci, a tak˝e o atmosfer´ wzajemnego szacunku i zaufania.

Chcesz poznaç nasz bli˝ej? – zadzwoƒ, przyjdê, zobacz naszà szkoł´!

Miło nam b´dzie Ci´ goÊciç! Zapraszamy!
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W okresie wakacji Rada
Dzielnicy obradowa∏a 3 ra-
zy: 12 lipca, 30 sierpnia
oraz na sesji nadzwyczaj-
nej 27 sierpnia. Jednym
z wa˝niejszych tematów
mia∏o byç spotkanie
z przedstawicielami ZMID
w sprawie budowy tunelu

pod torami kolejowymi. Niestety przedstawicie-
le ZMID, t∏umaczàc si´ brakiem rozstrzygni´ç
dot. koncepcji uk∏adu komunikacyjnego w tym
rejonie, wymówili si´ ze spotkania. Kolejny raz
zapraszamy ich na sesj´ wrzeÊniowà, mam na-
dziej´, ˝e wówczas dojdzie do spotkania. Rada
tak˝e przepytywa∏a Zarzàd Dzielnicy z zaawan-
sowania robót inwestycyjnych na terenie dziel-
nicy, remontów placówek oÊwiatowych i anali-
zowa∏a wykonanie bud˝etu za I pó∏rocze 2018 r.
Zapozna∏a si´ te˝ z informacjami o przygotowa-
niu oÊwiaty do nowego roku szkolnego.

Pozytywnie zosta∏ zaopiniowany projekt
uchwa∏y Rady Miasta, który zak∏ada nadanie no-

wo utworzonej ulicy (przed∏u˝e-
nie U∏aƒskiej na zachód od Jeê-
dzieckiej) nazwy „Bazaltowa”.

Rada interesowa∏a si´ tak˝e procedowaniem
decyzji Êrodowiskowej w sprawie WOW. Mimo
szumnych zapowiedzi nadal brak jest w tej spra-
wie jakichkolwiek wià˝àcych rozstrzygni´ç. Pa-
trzàc z boku na sprzeczne ze sobà wypowiedzi
niektórych decydentów (np. wywiad wicemini-
stra infrastruktury pana Marka Chodkiewicza lub
oÊwiadczenia Dyrektora RDOÂ w Bia∏ymstoku
pani Beaty Bezubik), odnosz´ wra˝enie, ˝e w tej
sprawie toczy si´ dziwna kuluarowa rozgrywka
i nie ma ona nic wspólnego z merytorycznà oce-
nà realnego oddzia∏ywania proponowanych wa-
riantów na Êrodowisko. Jak dotychczas jedynym
efektem tych rozgrywek jest kolejne przesuni´cie
terminu wydania decyzji Êrodowiskowej, tym ra-
zem do koƒca roku. Przez brak decyzji mieszkaƒ-
cy Weso∏ej sà coraz bardziej skonfliktowani,
a korki z miesiàca na miesiàc rosnà...

Okres wakacji by∏ równie˝ bardzo goràcy, je-
Êli chodzi o zmiany w dzielnicowym bud˝ecie.
W∏aÊciwie na ka˝dej sesji by∏y pakiety uchwa∏
opiniujàce te zmiany. Najwi´ksze dotyczy∏y
zwi´kszenia Êrodków na oÊwiat´. By∏y tak˝e

spore przesuni´cia Êrodków inwestycyjnych,
w szczególnoÊci na inwestycje, których nie uda
si´ rozliczyç do koƒca roku. Inwestycje te (np.
rozbudowa SP 173) co prawda zakoƒczà si´
w tym roku, ale proces odbioru potrwa na tyle
d∏ugo, ˝e ostateczna zap∏ata dla wykonawcy by-
∏aby realizowana po Nowym Roku. Ârodki, któ-
rych nie uda∏oby si´ wydaç, zosta∏y przesuni´te
na rok przysz∏y.

OtrzymaliÊmy tak˝e dobrà wiadomoÊç doty-
czàcà przysz∏ych bud˝etów Weso∏ej. W Wielo-
letniej Prognozie Finansowej (to takie miejskie
za∏o˝enia do przysz∏ych bud˝etów) Êrodki inwe-
stycyjne dla naszej dzielnicy na rok przysz∏y zo-
sta∏y zwi´kszone z ok. 9 mln na 14 mln. Tak˝e
na rok 2020 zosta∏o zapisane dla Weso∏ej do-
datkowe 5 mln.

Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest
na dzieƒ 20 wrzeÊnia 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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Szanowni Paƒstwo, Mieszkaƒcy Dzielni-
cy Weso∏a m.st. Warszawy!!

Rada Seniorów Dzielnicy Weso∏a przygo-
towuje wystaw´ pt. „Z Szuflady Babci
i Dziadka”, która b´dzie naszym wk∏adem
w obchody 100-lecia Niepodleg∏oÊci.

Wernisa˝ wystawy planujemy 8 listopada
br. Zwracamy si´ z goràcà proÊbà do miesz-
kaƒców dzielnicy o udost´pnienie pamiàtek

rodzinnych, zdj´ç, ciekawych dokumentów,
które mogà uÊwietniç t´ wystaw´. Szczegól-
nie zale˝y nam na dokumentach dotyczà-
cych dwudziestolecia mi´dzywojennego
i czasów PRL-u. Nie b´dziemy zatrzymywaç
pamiàtek, skopiowane, zostanà u Paƒstwa.

Oczekujemy na Paƒstwa 26 wrzeÊnia br.
w siedzibie Centrum AktywnoÊci „Na Spo-
kojnej”, ul. Spokojna 2 w Weso∏ej, o godz.

15.00 oraz w sobot´ 6 paêdziernika br.
w budynku Stra˝y Po˝arnej przy ul.
W. Raczkiewicza 21a, w pokoju na I pi´trze
o godz. 11.00.

Warto pokazaç nasze skarby, niech na
chwil´ opuszczà szuflad´, by zobaczy∏o je
wi´cej osób. Dzi´ki Paƒstwu nasza wystawa
b´dzie lekcjà historii dla m∏odzie˝y i dzieci.
Tak wspólnie uczcimy 100 rocznic´ odzy-
skania Niepodleg∏oÊci.

Prosimy o w∏àczenie si´ w naszà inicjatyw´!

W imieniu Rady Seniorów Dzielnicy Weso∏a
Bo˝ena Borys, przewodniczàca Rady

„Z Szuflady Babci i Dziadka”
– stwórz wyjàtkowà wystaw´ razem z nami!



www.wiadomoscisasiedzkie.pl 33

WESO¸A

W okresie 25 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. dla
uczniów pozostajàcych w mieÊcie w czasie waka-
cji Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu dla Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy przygotowa∏ ofert´ zaj´ç
wype∏niajàcych czas wypoczynku w ramach pro-
gramu „Lato w MieÊcie 2018”. W dzielnicowych
placówkach oÊwiatowych i kulturalnych prowa-
dzone by∏y m.in. zaj´cia Êwietlicowe, warsztaty
taneczne, warsztaty modowe, zaj´cia wokalne
oraz rekreacyjno-sportowe (w tym zaj´cia na ba-
senie i na si∏owni realizowane w kompleksie
Aquapark Wesolandia). W czasie wakacji w Szko-
le Podstawowej nr 385 by∏y tak˝e prowadzone
zaj´cia sportowe dla m∏odzie˝y. W placówce tej
zorganizowano turniej pi∏ki siatkowej, który cie-
szy∏ si´ du˝ym zainteresowaniem. Ponadto Aqu-
apark Wesolandia, Klub Tenisowy Perun Weso∏a
oraz Klub Tenisowy „Pohulanka” w ramach „Let-
niej Szkó∏ki Tenisowej” przez okres wakacyjny
prowadzi∏y zaj´cia nauki gry w tenisa ziemnego. 

Uczestnicy akcji korzystali równie˝ z bogatej
oferty przygotowanej przez Biuro Sportu i Rekre-
acji oraz Biuro Edukacji. Wzorem lat ubieg∏ych
wst´p na obiekty sportowe m.st. Warszawy by∏
bezp∏atny, a na grupy zorganizowane czeka∏y
atrakcje w Centrum Nauki Kopernik, warszawskim
ZOO, Pa∏acu w Wilanowie, a tak˝e lekcje w kilku
warszawskich muzeach. Dzieci wzi´∏y tak˝e udzia∏
w bardzo ciekawych warsztatach kulinarnych re-
alizowanych w ramach programu „Wiem, co jem”.

Na prze∏omie lipca i sierpnia w M∏odzie˝o-
wym Parku Rekreacji w osiedlu Stara Mi∏osna
przy ul. Jeêdzieckiej prowadzone by∏y zaj´cia re-
kreacyjne z animatorem. Du˝ym powodzeniem
cieszy∏y si´ szachy plenerowe, si∏ownia, mini-
golf, pi∏karzyki i bocce. Animacje prowadzone
by∏y w formie miniturniejów.

21 sierpnia na boisku sportowym przy
SP nr 353 przy ul. Cieplarnianej 23 Wydzia∏
OÊwiaty, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy zorganizowa∏ imprez´ rekreacyj-
no-sportowà, która oprócz promocji zdrowego
stylu ˝ycia i aktywnego sp´dzania wolnego cza-
su mia∏a na celu uÊwiadomienie dzieciom pro-
blemu braku dost´pu do wody pitnej w wielu re-
jonach Afryki. Zawody o podobnym charakterze
skierowane do uczniów szkó∏ podstawowych
sp´dzajàcych wakacje w Warszawie odby∏y si´
tego dnia we wszystkich osiemnastu dzielnicach.
Uczestnicy wyposa˝eni w karty startowe mieli do
zaliczenia pi´ç konkurencji, których pokonanie
wymaga∏o przede wszystkim zaanga˝owania
i ch´ci, a nie du˝ych umiej´tnoÊci i sprawnoÊci.

Przed przystàpieniem do zadania dzieci odpo-
wiada∏y na pytania dotyczàce wody i jej znacze-
nia w naszym ˝yciu. „ZaWODY dla Afryki”,
w których wzi´∏o udzia∏ blisko sto dzieci, prze-
biega∏y w przyjaznej, sympatycznej atmosferze
przy pi´knej, s∏onecznej pogodzie. Impreza za-
koƒczona zosta∏a uroczystym podsumowaniem.
Ka˝de dziecko, które zaliczy∏o wszystkie konku-
rencje, otrzyma∏o pamiàtkowe gad˝ety, których
fundatorem by∏y UNICEF i MPWiK oraz Urzàd
Dzielnicy Weso∏a.

W drugiej po∏owie sierpnia Urzàd Dzielnicy
Weso∏a zorganizowa∏ „Cykl letnich zawodów na
ROLKOSTRADZIE w Weso∏ej”. Zaj´cia by∏y pro-
wadzone przez instruktorów TN Biegówki. Przez
dwa tygodnie wszyscy ch´tni mogli spróbowaç

swoich si∏ na nartorolkach. Zawody cieszy∏y si´
du˝ym powodzeniem.

I tak dwa miesiàce „Lata w MieÊcie” min´∏y
nie wiadomo kiedy. Pozosta∏y kolorowe zdj´cia,
nowe przyjaênie i wspomnienia. 

Do zobaczenia zimà!

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

Lato w MieÊcie 2018 w Weso∏ej

REKL AMA
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Przebrn´liÊmy przez ko-
lejny rok szkolny pod ja-
Êniejàcà gwiazdà Wielkiej
Reformy Edukacji. Jak i po-
przedni by∏ on nerwowy
i chaotyczny. Jednak mimo
wielu trudnoÊci zwiàza-
nych z reformà zarówno
szko∏y, jak i samorzàd do-

∏o˝y∏ wszelkich staraƒ, ˝eby dzieci na tym nie
ucierpia∏y. Praktycznie w ciàgu ca∏ego roku zma-
galiÊmy si´ z poszukiwaniem nauczycieli, g∏ów-
nie w wychowaniu przedszkolnym i wczesnosz-
kolnym. Problemy z brakami w kadrze pedago-
gicznej wynikajà z ró˝nych powodów, ale g∏ównie
zarobkowych, a tak˝e prze∏adowania obowiàzka-
mi cz´sto zbytecznymi i ponad si∏y. W wyniku
zmienionych zasad awansu zawodowego wyd∏u-
˝a si´ jego czas trwania i komplikuje pokonywa-
nie kolejnych etapów, a co za tym idzie, odsuwa
w czasie osiàganie wy˝szych zarobków.

Przytocz´ tylko niektóre g∏osy fachowych gre-
miów w tej kwestii: „Z powodu wyd∏u˝enia
Êcie˝ki awansu przeci´tny nauczyciel straci na-
wet 9 tys. z∏ rocznie” – wylicza oÊwiatowa SOLI-
DARNOÂå. To prawda, Êcie˝ka awansu zawodo-
wego wyniesie ju˝ nie 10, lecz 15 lat, a pod-
wy˝ki sà ÊciÊle zwiàzane ze stopniem awansu.
Z kolei w petycji m∏odych nauczycieli do Prezy-
denta RP o interwencj´ czytamy: „Nie chcemy,
by m∏ody cz∏owiek, odkrywajàc w sobie pedago-
giczne powo∏anie, musia∏ wybieraç mi´dzy pi´k-
nà ideà a zdrowym rozsàdkiem”. RzeczywiÊcie,
to co zagra˝a obecnie oÊwiacie, to negatywna
selekcja w tej profesji. 

Do tego dochodzà buble w podstawie progra-
mowej (emocjonalny g∏os na nauczycielskim blo-
gu: „W d... mam te zmiany, i tak b´d´ robi∏ co
chc´”) oraz ograniczenie swobody i niezale˝no-
Êci placówek oÊwiatowych poprzez zwiàzywanie
im ràk siecià uzale˝nieƒ od opinii kuratorium,
w bardzo ró˝nych, cz´sto wewn´trznych spra-
wach placówki, czy przekazywane „nieoficjal-
nie” sugestie co do szczegó∏owych zapisów
w statutach szkó∏ precyzujàcych, ˝e np. w∏osy
schludne to w∏osy zwiàzane.

Có˝, my robimy swoje i staramy si´ to robiç,
jak najlepiej potrafimy. Przypomnieç jednak
trzeba, ˝e w samej Weso∏ej fundusze na remon-
ty, adaptacje i wyposa˝enia zwiàzane z wdro-
˝eniem reformy to jak na razie ponad 2 i pó∏
mln z∏, a przed nami jeszcze dalsze koszty, jak
np. rozbudowa SP 174, bo obecne jej mury
oÊmioletniego naboru nie uniosà. Sà to wydat-
ki, które dêwiga na barkach m.st. Warszawa,
poniewa˝ MEN pomimo wczeÊniejszych dekla-
racji nie poczuwa si´ do ich ca∏kowitego zwro-
tu i jak dotychczas „odzyskano zaledwie oko∏o
10% nale˝nych kwot”. 

A oto kilka ogólnych informacji: 

1. Organizacja roku szkolnego
Do dnia 30.05.2018 r. zosta∏y zatwierdzone

projekty arkuszy organizacji roku szkolnego
2018/2019. Arkusze zosta∏y zaopiniowane przez
Mazowieckiego Kuratora OÊwiaty. 

Wszystkim dzieciom bioràcym udzia∏ w rekru-
tacji do przedszkoli zosta∏y zapewnione miejsca
w placówkach oÊwiatowych w dzielnicy Weso∏a.
Najtrudniejszym zadaniem, przed którym stan´-
∏a dzielnica w wychowaniu przedszkolnym, by∏o
stworzenie miejsc dla dzieci trzyletnich, bo ch´t-
nych mamy coraz wi´cej, a obowiàzkiem gminy
jest zapewniç takie miejsca. 

Do rekrutacji prowadzonej przez m.st. Warsza-
w´ zosta∏o w∏àczone Przedszkole Publiczne „Ku-
buÊ”, którego organem prowadzàcym jest pod-
miot prywatny, a wi´c w sumie mamy w Weso∏ej
6 publicznych przedszkoli, do których ucz´szcza
oko∏o 700 wychowanków w wieku 3–6 lat.

W roku szkolnym 2018/2019 liczba oddzia∏ów
i wychowanków w poszczególnych przedszko-
lach kszta∏towaç si´ b´dzie nast´pujàco:

W dzielnicy Weso∏a funkcjonuje szeÊç oÊmio-
letnich szkó∏ podstawowych, z czego w trzech,
tj. w Szko∏ach Podstawowych nr 171, 172 i 385,
w najbli˝szym roku szkolnym rozpocznie nauk´
ostatni rocznik m∏odzie˝y oddzia∏ów gimnazjal-
nych – klasy trzecie. Wszystkie szko∏y podstawo-
we prowadzà odzia∏y przedszkolne, tzw. „zerów-
ki” lub oddzia∏y „0”.

¸àczna liczba uczniów ucz´szczajàcych do klas
I–VIII naszych szkó∏ wynosi 2579, w oddzia∏ach
„0” jest 234 wychowanków, natomiast w kla-
sach III gimnazjalnych mamy 289 uczniów. 

W Szkole Podstawowej nr 172 im. Polskiej
Organizacji Wojskowej ju˝ po raz drugi,
a w Szkole Podstawowej nr 353 im. „Wielkich
Odkrywców” po raz pierwszy przeprowadzono
rekrutacj´ do klas siódmych dwuj´zycznych.
W ramach post´powania rekrutacyjnego kan-
dydaci zdawali testy predyspozycji j´zyko-
wych. Od wrzeÊnia m∏odzie˝ w tych klasach
b´dzie uczyç si´ wybranych przedmiotów w j´-
zyku angielskim.

W Szkole Podstawowej nr 172 po raz drugi
odby∏ si´ nabór do klasy sportowej – pi∏ka r´cz-
na ch∏opców, taniec z elementami cheerleadingu
dziewczàt.

2. Liceum ogólnokszta∏càce w Weso∏ej
Poza samà reformà innym tematem, który

zdominowa∏ weso∏owskà oÊwiat´, by∏y konsul-
tacje spo∏eczne...

Konsultacje pt. „Co sàdzisz o utworzeniu
szko∏y ponadpodstawowej w Dzielnicy Weso-
∏a?” by∏y odpowiedzià na g∏osy mieszkaƒców
(petycje, uchwa∏y rad rodziców, stanowiska pre-
zentowane w czasie spotkaƒ i debat) postulujà-
ce podj´cie dzia∏aƒ zmierzajàcych do powsta-
nia w dzielnicy ww. placówki oÊwiatowej oraz
na stanowisko Nr 8 Rady Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. odnoszàce
si´ do tej sprawy.

Konsultacje prowadzone by∏y od 25 kwietnia
do 23 maja 2018 r. i pokaza∏y, ˝e zdecydowana
wi´kszoÊç rodziców i m∏odzie˝y chcia∏aby
utworzenia na terenie dzielnicy liceum ogólno-
kszta∏càcego. Przypominam, ˝e w m.st. Warsza-
wa, za wszystkie sprawy zwiàzane z tworze-
niem i prowadzeniem szkó∏ ponadgimnazjal-
nych znajdujà si´ w kompetencji Biura Edukacji
m.st. Warszawy.

W zwiàzku z tym Zarzàd Dzielnicy wystàpi∏, do
tego Biura z wnioskiem o podj´cie dzia∏aƒ w ce-
lu rozpocz´cia procedury zmierzajàcej do utwo-
rzenia liceum ogólnokszta∏càcego oraz wpisania
jego budowy do bud˝etu m.st. Warszawy. Na ra-
zie nieoficjalnie otrzymaliÊmy pozytywne stano-
wisko Biura w tej sprawie.

Zarzàd Dzielnicy Weso∏a zaplanowa∏ na
25 wrzeÊnia 2018 roku o godz. 18.00 w SP 171
ostatnie podsumowujàce Konsultacje spotkanie
z mieszkaƒcami, podczas którego zostanà za-
prezentowane oficjalnie ich wyniki. Serdecznie
zapraszam.

Marian Mahor
Zast´pca burmistrza ds. spo∏ecznych

dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

W zmierzchu gimnazjów, cz. I
Przygotowanie oÊwiaty publicznej do roku szk. 2018/2019 w Weso∏ej

Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego

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

■ 10 wrzeÊnia, godz. 16.00–18.00
– dy˝ur ogólny dla mieszkaƒców
dzielnicy Weso∏a (Urzàd Dzielnicy,
ul. W. Raczkiewicza 33, pok. –111)

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

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

■ 26 wrzeÊnia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Zielona
(spotkanie na ul. Wspólnej róg
ul. Brata Alberta – parking przy
sklepie K&M)

Podczas dy˝urów mogà Paƒstwo
zg∏aszaç wszelkie nieprawid∏owoÊci 
wp∏ywajàce na poczucie Paƒstwa

bezpieczeƒstwa, zagra˝ajàce ˝yciu lub
zdrowiu czy wynikajàce z wandalizmu

i innych negatywnych zjawisk. 
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19.09.2018 (środa)
w godzinach 8.00–22.00

DLA WSZYSTKICH KOBIET,
MŁODYCH I DOJRZAŁYCH, 

WYSPORTOWANYCH I TYCH TROCHĘ MNIEJ, 
ZDROWYCH I Z KŁOPOTAMI ZDROWOTNYMI :)

Zacznij już dzisiaj i trenuj pierwszy miesiąc za 10 zł!

Wstęp wolny – ilość miejsc ograniczona
Zapisz się już dziś! Zadzwoń: 506-830-446

PLAN DNIA:

SALA FITNESS
09.00 - 10.00 – ZDROWY KRĘGOSŁUP
10.00 - 11.00 – PILATES
11.00 - 12.00 – TABATA
12.00 - 14.00 – TRENING DLA MAM Z MAŁYMI 
                            DZIEĆMI
14.00 - 15.00 – ABT
15.00 - 16.00 – ROLLOWANIE / CORE STABILITY
16.00 - 17.00 – ZUMBA
17.00 - 18.00 – STRETCHING
18.00 - 19.00 – JOGA
20.00 - 22.00 – TORT, SZAMPAN i zabawa taneczna 
                            w rytmach LATINO

SALA INTERWAŁOWA
08.00 - 20.00 – TRENING INTERWAŁOWY
            Z ĆWICZENIAMI NA ZDROWY KRĘGOSŁUP

GABINET DIETETYCZNY
I GABINET MASAŻU / FIZJOTERAPII
8.00 - 20.00 – INDYWIDUALNE KONSULTACJE 

WIELKIE OTWARCIE

Studio Ac�ve Ladies 
ul. Jeździecka 21F lok.1

05-077 Warszawa os. Stara Miłosna
studio@ac�veladies.pl, tel. 506 - 830 - 446

www.ac�veladies.pl

TERAZ MI SIĘ UDA!TERAZ MI SIĘ UDA!TERAZ MI SIĘ UDA!
Dzięki 30-minutowym treningom, wsparciu dietetyka

oraz indywidualnej opiece w Studiu Ac�ve Ladies.

Tylko u nas:
●  TRENING – zadbaj o prawidłową sylwetkę, zgub z nami 

zbędne kilogramy :)
    Trening interwałowy w kobiecym gronie, treningi perso-

nalne oraz zajęcia fitness pod okiem wykwalifikowanych 
trenerek.

●  DIETA – ułóż swoją indywidualną dietę :)
    Ustalanie planów dietetycznych i zmiana nawyków żywie- 

niowych, dzięki współpracy z naszymi dietetyczkami.
●  MASAŻ – pozbądź się napięć mięśni, bólu kręgosłupa, 

zrelaksuj się :)
    Masaże zdrowotne, sportowe, relaksacyjne, konsultacje 

oraz opieka fizjoterapeutyczna.
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Po wielu latach staraƒ, by w dzielnicy by∏o
miejsce dla seniorów, mamy nowy budynek,
a w nim Centrum AktywnoÊci przy ulicy Spo-
kojnej. Âwietnie skomunikowane, blisko
przystanku, w samym sercu dzielnicy. Budy-
nek jest nowy i nowoczesny, zgrabnie zapro-
jektowany, z wielkim funkcjonalnym tarasem
i sporà salà z przesuwanà Êcianà i windà dla
niepe∏nosprawnych. Jest to pi´trowy budy-
nek. Na górze sà sale-pracownie.

21 maja rozpocz´∏y si´ pierwsze zaj´cia
i z miejsca Centrum zacz´∏o t´tniç ˝yciem. Mo˝-
na powiedzieç, ˝e seniorzy t∏umnie zacz´li od-
wiedzaç to miejsce. Do czerwca wydano 100 de-
klaracji. Oferta jest bogata i bardzo ró˝norodna.
W maju zaj´cia prowadzili wolontariusze. Od
czerwca pracuje ju˝ w∏aÊciwa kadra. Mo˝na za-
pisaç si´ na zaj´cia plastyczne, teatralne, trenin-
gi pami´ci, gimnastyk´, szachy, gry planszowe,
spotkania edukacyjne, porady psychologa i po-
dologa. Jest z czego wybieraç. Wszystkie zaj´cia
sà bezp∏atne i myÊl´, ˝e ka˝dy
mo˝e znaleêç coÊ dla siebie.
Wn´trze jest mi∏e, nowoczeÊnie
urzàdzone. Wygodne kanapy za-
ch´cajà, by usiàÊç z fili˝ankà ka-
wy czy herbaty i przeczytaç
ksià˝k´ (jest ruchoma biblioteka)
lub porozmawiaç ze znajomymi.

12 czerwca mia∏o miejsce uro-
czyste otwarcie tej placówki.
UroczystoÊç po∏àczono z semina-
rium „Poznajmy si´”. Z inicjaty-
wy Rady Seniorów Dzielnicy We-
so∏a, przy pomocy OPS i Urz´du
Dzielnicy, organizacje i instytucje
zajmujàce si´ sprawami senio-
ralnymi w naszej dzielnicy opo-

wiada∏y o swojej dzia∏alnoÊci na rzecz seniorów.
Tych organizacji dzia∏a w naszej dzielnicy prze-
sz∏o 10. To OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej, PKPS,
kluby seniora, biblioteki, Caritas, Rada Seniorów
Dzielnicy Weso∏a, Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Zwiàzek Kombatantów, Zwiàzek Nauczycieli
Emerytów, Fundacja „Rodzinne Gniazdo”. Ka˝da
z organizacji ma si´ czym po-
chwaliç, bo dzia∏ania na rzecz
seniorów sà podstawowà cz´-
Êcià tej dzia∏alnoÊci. W semina-
rium uczestniczy∏o oko∏o 50
osób. W otwarciu Centrum
uczestniczyli trzej Burmistrzo-
wie naszej dzielnicy. Burmistrz
Edward K∏os w swoim wystà-
pieniu zwróci∏ uwag´ na stara-
nia dzielnicy, by seniorom
w Weso∏ej ˝y∏o si´ przyjemniej.
UroczystoÊç zaszczycili te˝ rad-
ni, Panie Gra˝yna Weber, Maria

Surawska i El˝bieta Nowosielska.
Wys∏uchano kilku ciekawych wy-
stàpieƒ. Pan Robert Kadej, Kierow-
nik Zespo∏u Realizacji Polityki Se-
nioralnej m.st. Warszawy, mówi∏
o polityce senioralnej w naszym
mieÊcie, Pani Karolina Iwaƒska-
-Wojtkowska, Kierownik Zespo∏u
Projektów Innowacyjnych, mówi∏a
o teleopiece. WÊród seniorów na-
szej dzielnicy dzia∏ajà wolontariu-
sze. O znaczeniu tego ruchu mówi-
∏a Pani Karolina K∏osiƒska z Cen-
trum Komunikacji Spo∏ecznej
i „Ochotników Warszawskich”.

Pani Dyrektor OPS Alicja Pasztor
podzi´kowa∏a Pani Architekt tego

obiektu i wykonawcom. Niestety nieobecnym.
Oprowadzi∏a po obiekcie, pokazujàc go zgroma-
dzonym uczestnikom seminarium.

Rad´ Seniorów Dzielnicy Weso∏a przedstawi∏a
jej przewodniczàca Bo˝ena Borys, informujàc
o blisko 3-letniej dzia∏alnoÊci Rady na rzecz we-
so∏owskich seniorów.

Cz´Êç artystycznà zapewni∏ Teatr Muzyczny
„Niebieskie Migda∏y” dzia∏ajàcy przy weso∏ow-
skim Domu Kultury pod kierunkiem Lecha No-
wickiego. ArtyÊci rozbawili publicznoÊç, wykonu-
jàc piosenki z repertuaru Kabaretu Starszych
Panów. Wyst´p by∏ bardzo profesjonalny i za-
bawny. ArtyÊci wystàpili charytatywnie i za to
nale˝à im si´ ogromne podzi´kowania.

Seniorzy w dzielnicy Weso∏a majà swoje miej-
sce na ziemi. Kto jeszcze tam nie dotar∏, niech
nie zwleka, bo na wiele zaj´ç sà ju˝ listy rezer-
wowe. Mo˝na zadzwoniç, by poznaç szczegó∏y
– tel. 22 773 44 12. Osobà do kontaktu jest Mo-
nika Aleksandrowicz.

Bo˝ena Borys
Przewodniczàca Rady Seniorów

PS. Dzisiaj Centrum AktywnoÊci pracuje ju˝ po-
nad 3 miesiàce i to pracuje pe∏nà parà. W zaj´-
ciach uczestniczy ju˝ 150 osób, a 70 oczekuje
w kolejce na zaj´cia z gimnastyki. Rada Senio-
rów, za pomocà Poczty Seniora, otrzyma∏a mi∏y
list, który za zgodà autorki z radoÊcià zamiesz-
czamy. Przy okazji prosimy pami´taç o Poczcie
Seniora, znajdà Paƒstwo w organizerach cieka-
we informacje, a listy od Paƒstwa sà inspiracjà
dla Rady Seniorów Dzielnicy Weso∏a do po˝y-
tecznego dzia∏ania.

Podzi´kowanie
Bardzo dzi´kuj´ za mo˝liwoÊç korzystania

z zaj´ç w Centrum AktywnoÊci „Na Spokojnej”.
Gimnastyka z Panem Paw∏em leczy cia∏o i dusz´.
Zaj´cia kulinarne z Panem Rafa∏em, które nawet
doÊwiadczone gospodynie uczà nowoÊci. Zaj´cia
komputerowe sà nam bardzo przydatne. Zaj´cia
oddechowe w terenie i na sali. Centrum Aktyw-
noÊci jest wspania∏ym miejscem w Weso∏ej – spo-
tykamy si´, poznajemy nowe osoby, sp´dzamy
mile i twórczo czas.

Pozdrawiam Alina Ka∏asza

Dzielnica Weso∏a ma nowà placówk´ dla seniorów

REKL AMA
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Dnia 17 czerwca 2018 roku o godz.
12.00 Ordynariusz Diecezji Warszawsko-
-Praskiej ks. bp Romuald Kamiƒski doko-
na∏ konsekracji koÊcio∏a. Na wst´pie nale-
˝a∏oby przytoczyç kilka s∏ów z historii po-
wstania parafii i budowy Êwiàtyni. KoÊció∏
Êw. Hieronima w Warszawie jest to polski
rzymskokatolicki koÊció∏ parafialny
w dzielnicy Weso∏a na osiedlu Stara Mi∏o-
sna, przy ul. Rumiankowej 2/4. Parafia na-
le˝y do Diecezji Warszawsko-Praskiej, do
dekanatu rembertowskiego. Pierwszym
wspó∏twórcà nowego oÊrodka duszpa-
sterskiego by∏ ks. Pra∏at Jerzy Banak, ów-
czesny proboszcz Parafii NSPJ w Starej Mi-
∏oÊnie. W dniach 28–29 kwietnia 2002 ro-
ku pod kierownictwem pana Jacka Milewskiego
rozpocz´to budow´ kaplicy. Cz´Êç mieszkaƒców
Starej Mi∏osny mia∏a odtàd swojà tymczasowà
Êwiàtyni´ nazywanà potocznie „zielonym koÊcio-
∏em” z racji koloru kaplicy. 14 czerwca 2002 roku
zosta∏ wprowadzony liturgicznie ks. Proboszcz
Stanis∏aw Popis, który oprócz prowadzenia parafii
mia∏ za zadanie wybudowaç wi´kszà Êwiàtyni´.
Parafi´ pod wezwaniem Êw. Hieronima ks. bp
Kazimierz Romaniuk erygowa∏ dekretem w dniu
30 wrzeÊnia 2002 r. we wspomnienie patrona pa-
rafii. By∏ to pierwszy parafialny odpust. Budowa
obecnej Êwiàtyni pod kierunkiem pana Jacka
Milewskiego rozpocz´∏a si´ 19 marca 2005 r.,
a 30 wrzeÊnia 2014 r. przeniesiono NajÊwi´tszy
Sakrament z kaplicy do nowego koÊcio∏a, czyli po
9 latach budowy. W dniu 21 sierpnia 2016 r. po-
witano nowego proboszcza – ksi´dza Dariusza
Marczaka, który mia∏ zajàç si´ pracami wykoƒcze-
niowymi w koÊciele oraz przygotowaç Êwiàtyni´
do konsekracji. Od 2002 roku przez kolejne lata
oprócz budowy koÊcio∏a jako budynku kolejni
proboszczowie budowali KoÊció∏ jako wspólnot´
wiernych. Dokonywa∏o si´ to poprzez g∏oszenie
S∏owa Bo˝ego, sprawowanie sakramentów, pos∏u-
g´ wÊród ludzi; dlatego powsta∏o te˝ wiele wspól-
not, s∏u˝b liturgicznych, gdzie
ka˝dy mo˝e odnaleêç swojà
drog´ do Boga. Pewne podsu-
mowanie trudu jednej i dru-
giej budowy uczyni∏ w homilii
w dniu konsekracji ks. bp Ro-
muald Kamiƒski: „Oprócz bu-
dowania Êwiàtyni z ceg∏y
wa˝niejsze jest budowanie
Êwiàtyni ludzkich serc, w któ-
rej chce zamieszkaç Chrystus.
I to jest to najwa˝niejsze zada-
nie, które si´ nie koƒczy”. Jest
to zadanie ka˝dego z nas.

Warto dodaç kilka s∏ów wy-
jaÊnienia na temat samej kon-
sekracji. Co to takiego jest?
Konsekracja, czyli poÊwi´ce-
nie, oddanie na wy∏àcznoÊç
s∏u˝by, kultu i czci wobec Pana
Boga ró˝nych osób i przed-
miotów. Jest to oddzielenie
sacrum, czyli czegoÊ Êwi´tego,

od profanum, tego co Êwieckie, ziemskie.
Tak wi´c konsekrowany koÊció∏ jest miej-
scem, gdzie Niebo styka si´ z Ziemià.
Miejsce poÊwi´cone, szczególne, w któ-
rym mo˝emy spotkaç Boga na zwyczajnej
ziemi, poÊród zwyk∏ych spraw i doÊwiad-
czyç zadatku tego, co b´dzie czeka∏o nas
w wiecznoÊci w niebie: obecnoÊci Boga,
Jego bliskoÊci i mi∏oÊci, którà mamy po-
przez Eucharysti´ i inne sakramenty, do-
Êwiadczenia wspólnoty – ludzi, który
prze˝ywajà doÊwiadczenia ˝yciowe, uwielbiajà
Stwórc´ tak jak my. Tak wi´c jest to miejsce Êwi´-
te, dom Boga, stàd wymaga si´ od przychodzà-
cych do Êwiàtyni okreÊlonych postaw szacunku
i zachowania nale˝nych w takich obiektach.

Sama liturgia konsekracji ma wiele symboli. Na-
maszcza si´ o∏tarz i Êciany koÊcio∏a. W Starym Te-
stamencie namaszczano królów i proroków do
okreÊlonego pos∏annictwa, oznacza∏o to godnoÊç,
pewnà wy∏àcznoÊç do Êwi´tych zadaƒ, a tak˝e na-
maszczenie Duchem Bo˝ym, czyli Duchem Âwi´-
tym. Ks. Biskup namaszcza∏ o∏tarz do sprawowa-
nia NajÊwi´tszej Ofiary. Ks. Proboszczowie Stani-
s∏aw Popis i Dariusz Marczak namaszczali Êciany
koÊcio∏a jako znak, ˝e jest to dom Bo˝y i Jemu od-

dany. Po namaszczeniach rozpala si´ kadzi-
d∏o i pali na o∏tarzu, jako symbol modlitwy
i ofiary, która unoszàc si´ do góry, ma byç
mi∏a Bogu. Okadza si´ wiernych zgromadzo-
nych w koÊciele, których modlitwa ma
wznosiç si´ jak woƒ kadzid∏a do Stwórcy.
Ca∏a Êwiàtynia nape∏niona dymem kadzid∏a
jest symbolem, ˝e jest to miejsce – i powin-
no ono takie byç – przepe∏nione modlitwà
ludzi, którzy tu przychodzà. Mo˝e jeszcze nie
wszyscy wÊród nas wiedzà, ˝e taka kolejna
duchowa oaza w Starej Mi∏oÊnie si´ znajdu-
je, taki przylàdek dobrej nadziei na pustyni

naszego ˝ycia bogatego w ró˝ne doÊwiadczenia,
wi´c w imieniu Ksi´˝y i Parafian zapraszamy do za-
trzymania, zobaczenia, refleksji i modlitwy w no-
wo konsekrowanej Êwiàtyni. Warto te˝ zajrzeç na
stron´ i Facebooka Parafii: sw.hieronim.waw.pl.

Nadmieniç nale˝y, ˝e po duchowych prze˝y-
ciach tego wydarzenia odby∏ si´ festyn parafial-
ny z wyst´pem zespo∏u „Dzieci z Brodà”, roz-
strzygni´cie konkursów parafialnych z okazji tej
uroczystoÊci i wr´czenie nagród, wspólne Êwi´-
towanie przy grillu, kawie, herbacie i ciastku.
Wszystko dzi´ki wielomiesi´cznej, wspólnej pra-
cy i pomocy wielu ˝yczliwych ludzi, za co dzi´ko-
wali serdecznie kap∏ani.

Marcin Wojenka

Konsekracja koÊcio∏a Êw. Hieronima w Starej Mi∏oÊnie

wtorek - czwartek, 17:00 - 18:00 – 5-6 lat
wtorek - czwartek, 18:00 - 19:30 – 7-9 lat
poniedziałek - środa, 17:00 - 18:30 – 9-10 lat
poniedziałek - środa, 18:30 - 20:00 – 11-13 lat
poniedziałek - środa, 20:00 - 21:30 – dorośli od 15 lat

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 385
UL. KLIMATYCZNA 1, 05-077 WARSZAWA 

NABORY

REKL AMA
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Zakoƒczy∏ si´ najwa˝niejszy
etap bud˝etu partycypacyj-
nego – g∏osowanie miesz-
kaƒców na projekty. Trwa∏
on od 14 do 30 czerwca
br. Wyniki g∏osowania
mieszkaƒców w ramach
V edycji bud˝etu partycypa-
cyjnego zosta∏y og∏oszone

12 lipca 2018 r. (w czwartek) w Centrum Konfe-
rencyjnym Kopernik, a tak˝e na stronie www.twoj
budzet.um.warszawa.pl oraz na stronach interne-
towych i tablicach og∏oszeƒ urz´dów dzielnic.

Lista projektów rekomendowanych do realiza-
cji zosta∏a wy∏oniona zgodnie z § 36 „Regulami-
nu przeprowadzania bud˝etu partycypacyjnego
w m.st. Warszawa na 2018 rok”. 

Podstawowym kryterium by∏a liczba zdoby-
tych g∏osów. Na tej podstawie zosta∏a utworzona
lista rankingowa. Drugim kryterium by∏ koszt re-
alizacji danego przedsi´wzi´cia. Projekty, które
zdoby∏y najwi´cej g∏osów, zmieÊci∏y si´ w ogólnej
kwocie przeznaczonej na bud˝et partycypacyjny
w danej dzielnicy lub obszarze oraz g∏osowa∏o na
nie co najmniej 10% osób, które odda∏y wa˝ny
g∏os w danym obszarze, ale nie mniej ni˝ 30 osób,
zosta∏y rekomendowane do realizacji.

Ostatecznà list´ projektów przeznaczonych do
realizacji zatwierdzi Rada m.st. Warszawy,

uchwalajàc bud˝et m.st. Warszawy na 2019 rok.
Realizacja wybranych przez mieszkaƒców pomy-
s∏ów w ramach V edycji bud˝etu partycypacyjne-
go rozpocznie si´ w 2019 roku.

Poni˝ej przedstawiam w skrócie wyniki g∏oso-
wania mieszkaƒców. Kwota, jaka zosta∏a przezna-
czona na realizacj´ projektów z bud˝etu partycypa-
cyjnego na 2019 rok w Weso∏ej, to 730 000,00 z∏.
¸àczny koszt wybranych przez mieszkaƒców po-
mys∏ów wyniós∏ 724 819,00 z∏. Liczba osób, któ-
re odda∏y wa˝ne g∏osy w Weso∏ej, wynios∏a 1578.
I na koniec projekty, które uzyska∏y najwi´kszà
liczb´ g∏osów i tym samym zosta∏y wybrane przez
mieszkaƒców do realizacji w 2019 roku:
1. Wodny Park Zabaw
2. Pluskowisko przy placu zabaw
3. Doposa˝enie biblioteki – zakup tablicy og∏o-

szeniowej i teatrzyku do pracy z dzieçmi

4. Nowe ksià˝ki w ka˝dej bibliotece
5. Kurtyna wodna remedium na upa∏y
6. Ksià˝ki do Nowej Zielonej Biblioteki
7. Badmintonowa Weso∏a
8. Weso∏y i zdrowy kr´gos∏up
9. Poide∏ko dla cz∏owieka i czworonoga
10. Zaj´cia uniwersytetu dzieci´cego w ODT „Po-

godna” w Starej Mi∏oÊnie 
11. Spotkanie ze sztukà Jerzego Nowosielskiego
12. W zdrowym ciele zdrowy duch z jogà
13. Sprawny senior 

Wi´cej szczegó∏owych informacji na temat
ww. projektów i ogólnie o bud˝ecie partycypa-
cyjnym znajdziecie Paƒstwo na stronie Urz´du
Dzielnicy Weso∏a www.wesola.waw.pl oraz na
stronie m.st. Warszawy www.twojbudzet.um.
warszawa.pl. 

Wszystkich zainteresowanych tym tematem za-
praszam równie˝ na naszà stron´: facebook.pl/
BPWesola.

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

Bud˝et partycypacyjny 2019

Nasze pieniàdze = Nasze decyzje = BP

25 sierpnia 2018 r. w Amfiteatrze w Parku
Sowiƒskiego odby∏y si´ Mazowieckie Dni Dzia∏-
kowca. Delegacja Rodzinnego Ogrodu Dzia∏ko-
wego „ZACH¢TA” z Weso∏ej dumnie reprezento-
wa∏a dzia∏kowców, czego efektem by∏o zaj´cie
II miejsca w konkursie „Naj∏adniejszy kosz do-
˝ynkowy” Mazowieckich Dni Dzia∏kowca 2018.

Podzi´kowania dla dzia∏kowców, którzy ofiaro-
wali swoje plony. Szczególne podzi´kowania dla
Jolanty Szczerk, Beaty Zawistowskiej, Sylwii Ga-
lon i Agnieszki Czerwiƒskiej – paƒ, które stwo-
rzy∏y ten pi´kny kosz.

Prezes ROD „ZACH¢TA” w Weso∏ej

Depesza z ROD „ZACH¢TA”

Szukasz terapii? Trwa nabór do grupy terapeutycznej.
Dlaczego grupa? Poniewa˝ êród∏o naszych trudnoÊci tkwi w relacjach
z ludêmi (rodzicami, rodzeƒstwem, rówieÊnikami, prze∏o˝onymi). 
Grupa daje nam mo˝liwoÊç przyjrzenia si´ sobie z ró˝nych punktów
widzenia. Szybko ujawniajà si´ niekorzystne schematy myÊlenia,
wzorce dzia∏ania czy konflikty interpersonalne. Grupa daje mo˝liwoÊç
nauczenia si´ czegoÊ o sobie i dokonania zmian w swoim ˝yciu.
Grupa: od 4 do 8 osób
Kiedy: poniedzia∏ki 18.30–20.00
Gdzie: ul. Raczkiewicza 38, Warszawa-Weso∏a
Prowadzàca: Agnieszka Pietruczyk-Nowocieƒ – psycholog,

certyfikowana analityczka grupowa.
Informacje i zapisy: tel. 696 104 116; a.p.nowocien@gmail.com
Przed rozpocz´ciem terapii zapraszam na indywidualne konsultacje.

REKL AMA

Przez kilkanaÊcie mie-
si´cy rodzice dzieci ze
szko∏y 353, radni i Zarzàd
Dzielnicy zabiegali o bu-
dow´ sygnalizacji Êwietl-
nej na skrzy˝owaniu ulicy
Cieplarnianej i Jana Paw-
∏a II. Na wiosn´ wreszcie
starania te zosta∏y uwieƒ-

czone sukcesem – inwestycja ta zosta∏a oficjalnie
wpisana w bud˝ecie ZDM i zarezerwowano na
nià Êrodki finansowe. Ku sporemu zaskoczeniu

wszystkich interesujàcych si´ sprawà, tu˝ przed
wakacjami zamiast sygnalizacji Êwietlnej pojawi-
∏y si´... progi spowalniajàce. 

Jak si´ uda∏o dowiedzieç w ZDM, nie oznacza
to, ˝e budowy Êwiate∏ zaniechano. Wr´cz prze-
ciwnie, zosta∏ zlecony projekt (na dzieƒ dzisiejszy
jest ju˝ wykonany), wykonawca ma zostaç wy∏o-
niony na poczàtku paêdziernika, a sama inwesty-
cja wykonana jeszcze przed zimà. Progi zaÊ by∏y
rozwiàzaniem dodatkowym, majàcym poprawiç
bezpieczeƒstwo na tym skrzy˝owaniu, zanim bu-
dowa Êwiate∏ si´ zakoƒczy.

Choç takie progi budzà z regu∏y mieszane
uczucia, to pojawi∏a si´ inicjatywa mieszkaƒców,
aby zainstalowaç je jeszcze w jednym fragmencie
ulicy Jana Paw∏a II – mi´dzy Dworkowà a Kana∏-
kiem Wawerskim. RzeczywiÊcie jest to doÊç nie-
bezpieczny fragment, bo podniesiony w gór´ mo-
stek nad kana∏kiem zas∏ania kierowcom widok na
przejÊcie dla pieszych zlokalizowane tu˝ za nim.
A odcinek jest prosty i niektórzy potrafià si´ tam
nieêle rozp´dziç. By∏o ju˝ kilka potràceƒ na tych
pasach, na szcz´Êcie niegroênych. OczywiÊcie de-
cyzje b´dà nale˝a∏y do zarzàdcy drogi, czyli ZDM,
ale na pewno b´dà uzale˝nione od woli miesz-
kaƒców tego rejonu.

Marcin J´drzejewski

Âwiat∏a przy Cieplarnianej

Studio Muzyczne Marta Zamojska-Makowska
zaprasza dzieci, młodzie˝ i dorosłych

do nauki gry na pianinie, kształcenia słuchu,
rytmiki oraz Êpiewu solowego (bel canto).

Tel. 603 390 754

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
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Wspania∏e wieÊci z szachowych zawodów!
Mieszkanka Starej Mi∏osny – Magdalena Hara-
ziƒska wywalczy∏a bràzowy medal Mistrzostw
Polski Juniorów w Szachach B∏yskawicznych
w grupie dziewczàt do lat 16. W zawodach
uczestniczy∏y 52 zawodniczki z ca∏ej Polski. 

W trzynastorundowym turnieju Magda prze-
gra∏a tylko jednà parti´ i zdoby∏a 10 punktów.
Ciekawostkà stosowanej w turnieju punktacji
jest to, ˝e zarówno pierwsza, jak i druga zawod-

niczka zdoby∏y takà samà iloÊç
punktów jak Magda i nawet
w bezpoÊrednich pojedynkach
Magda wygra∏a z nimi, ale punk-
tacja pomocnicza wed∏ug syste-
mu Buchholza spowodowa∏a, ˝e
nasza zawodniczka zakoƒczy∏a
zawody dopiero na 3 miejscu.
Miejmy nadziej´, ˝e kolejnym ra-
zem szcz´Êcie b´dzie bardziej
sprzyja∏o Magdzie. 

A.H.

B∏yskawiczny bràz

Pracowite wakacje za nami! Rok
szkolny zakoƒczyliÊmy bardzo udanym
debiutem naszych juniorek na zawo-
dach mi´dzynarodowych w Pezinoku
(S∏owacja). W lipcu na Hipodromie Sta-
ra Mi∏osna odby∏y si´ cztery fantastycz-
ne turnusy pó∏kolonii, w sierpniu nato-
miast „uciekliÊmy” na Mazury, gdzie
odby∏o si´ zgrupowanie dru˝yny junior-
skiej. Prosto ze zgrupowania udaliÊmy
si´ na szkolenie ESSE FEI dla trenerów
i s´dziów wolty˝erki, by sp´dziç cztery
inspirujàce dni wÊród wolty˝erów z ca-
∏ej Polski. Teraz mocno zmotywowane

nie zwalniamy tempa i od wrzeÊnia ru-
szamy z treningami oraz naborami do
sekcji sportowej i rekreacyjnej klubu. 

UKS Volteo

Pracowite wakacje UKS Volteo

Pó∏kolonie VOLTEO 2018

CVI Pezinok 2018

REKL AMA

UKS VOLTEO
ogłasza nabór 

do grup sportowych

klubu!!!

Kryteria:
-  przedział wiekowy 13–16 lat
-  zaawansowane, średnio-zaawansowane
    umiejętności z zakresu akrobatyki, gimna- 
    styki sportowej, gimnastyki artystycznej

Gwarantujemy:
-  treningi z zakresu woltyżerki sportowej 
    2, 3 x w tygodniu (Hipodrom Stara Miłosna)
-  udział w zawodach Ogólnopolskich i Międzynarodowych
-  udział w zgrupowaniach i szkoleniach sportowych w kraju i za granicą

NABÓR OTWARTY: 22.09.2018, godz.10.00
– próbny trening, testy sprawnościowe

Hipodrom Stara Miłosna (ul. Szkolna 14, 05-077 Warszawa)

ZAPRASZAMY!!!

www.volteo.pl         tel. 664 720 615

UKS VOLTEO
ogłasza nabór 

do grup sportowych

klubu!!!

UKS VOLTEO
ogłasza nabór 

do grup sportowych

klubu!!!

Klub dysponuje niezbędną infrastrukturą, wykwalifikowaną kadrą
trenerską i specjalnie wyszkolonymi końmi.

Nasi zawodnicy to Kadra Narodowa Polskiego Związku Jeździeckiego
reprezentująca kraj na Mistrzostwach Europy i Świata!
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L.W. Za Wami debiut w pierwszej lidze
kobiet. Dru˝yny na takim poziomie Weso-
∏a jeszcze nie mia∏a. Jak to jest budowaç
piramid´ od góry, nie majàc zaplecza?

M.R. Zespó∏ powsta∏ na bazie zawodni-
czek klubów akademickich: Politechniki,
SGGW oraz zawodniczek, które kiedyÊ gra-
∏y w warszawskich klubach m∏odzie˝o-
wych. Pierwsze trzy lata to gra w II lidze.
W ka˝dym sezonie zajmowaliÊmy dobre,
trzecie miejsce. To spowodowa∏o, ˝e przy
reorganizacji pierwszej ligi zwiàzek pi∏ki
r´cznej zaproponowa∏ nam gr´ w pierw-
szej lidze. Weso∏a zosta∏a zauwa˝ona na
mapie polskiego handballu.

L.W. Widzia∏em wi´kszoÊç Waszych spo-
tkaƒ rozgrywanych u siebie w ubieg∏ym se-
zonie. Choç m∏oda, debiutujàca w pierwszej
lidze dru˝yna „frycowe” musia∏a zap∏aciç, to
jednak rozegraliÊcie wiele bardzo dobrych
spotkaƒ. Zw∏aszcza te z dru˝ynami nadajàcy-
mi ton pierwszoligowym zmaganiom przypa-
d∏y mi do gustu. GraliÊcie jak równy z rów-
nym. By∏o na co popatrzeç. Na jakim etapie
rozwoju znajduje si´ dru˝yna?

M.R. Pierwsza liga to zupe∏nie inna bajka, in-
ne wyzwania treningowe, organizacyjne i (nie
ukrywam) finansowe. MieliÊmy ma∏e mo˝liwoÊci
sprowadzenia zawodniczek z innych klubów,
wi´c oparliÊmy si´ na tym, co mamy. Jednocze-
Ênie nasz awans spowodowa∏, ˝e zawodniczki
z innych warszawskich pierwszoligowych klubów
same zacz´∏y si´ do nas zg∏aszaç. W bardzo krót-
kim czasie powsta∏ zespó∏, który mia∏ podo∏aç
rozgrywkom w pierwszej lidze kobiet. Zaj´liÊmy
9 miejsce, grajàc bardzo przyzwoicie z bardziej

uznanymi klubami. Jako beniaminek p∏aciliÊmy
wysokie frycowe, a jednoczeÊnie zbieraliÊmy po-
chwa∏y za postaw´. Z Weso∏à nikomu nie by∏o ∏a-
two graç. Koncepcja bazowania na m∏odych, roz-
wojowych zawodniczkach sprawdzi∏a si´. Dzisiaj
mamy bardzo m∏ody, perspektywiczny zespó∏.
Wspó∏pracujemy z Agrykolà. Trzy najlepsze ju-
niorki (w tym jedna reprezentantka Polski)
wzmocni∏y naszà dru˝yn´. W tej chwili w zespo-
le seniorskim trenuje, uwaga, dwadzieÊcia m∏o-
dych dziewczyn w wieku 17–25 lat.

L.W. Jakie nadzieje wià˝ecie z nadchodzà-
cym sezonem?

M.R. Chcemy, aby zespó∏ ustabilizowa∏ si´
w Êrodku tabeli. Grupa po∏udniowa jest bardzo
mocna, ale i my jesteÊmy ju˝ innym zespo∏em.
MyÊl´, ˝e sprawimy niejednà niespodziank´.

L.W. Od nowego roku szkolnego podjà∏ si´
Pan nowego wyzwania. Pod egidà klubu b´-

dzie Pan sam prowadzi∏ treningi pi∏ki r´cznej
z trzecioklasistkami weso∏owskich szkó∏ pod-
stawowych.

Nabór do sekcji pi∏ki r´cznej dziewczàt roz-
poczà∏ si´ w maju w SP 172 w osiedlu Zielo-
na. Z tego co mi wiadomo, jeden trening od-

bywaç si´ b´dzie w SP 172 we wtorki,
a drugi w Starej Mi∏oÊnie. Kiedy za-
koƒczenie naboru i kiedy ruszà trenin-
gi? Czy jest to poczàtek systemu profe-
sjonalnego szkolenia dziewczynek
w naszej dzielnicy?

M.R. Tak. Wspólnie z zarzàdem klubu
postanowiliÊmy, ˝e to ja zajm´ si´ naj-
m∏odszà grupà, tzn. dziewczynkami z klas
trzecich.

L.W. Jak powinno wyglàdaç szkole-
nie dzieci w tak m∏odym wieku, by do-
czekaç si´ seniorki na krajowym pozio-
mie? Co o tym decyduje?

M.R. Uwa˝am, ˝e na etapie szkolenia
podstawowego nie mo˝na pope∏niaç

podstawowych b∏´dów, a tak si´, niestety, wie-
lokrotnie dzieje. Wyeliminowanie z∏ych nawy-
ków w szkoleniu zaawansowanym jest trudne,
wr´cz czasami niemo˝liwe. Warto przypomnieç,
˝e w SP 353 w Weso∏ej szkolimy grupy m∏odzie-
˝owe, a zaj´cia prowadzi nasza zawodniczka.

Moja grupa rozpocznie zaj´cia w drugiej po∏o-
wie wrzeÊnia, po ustaleniu ostatecznych planów
w szko∏ach. A o sukcesie w szkoleniu dzieci
i m∏odzie˝y zadecyduje systematyczna praca.

L.W. Zatem powodzenia i dzi´kuj´ za roz-
mow´.

Z Miros∏awem Robakiem, by∏ym zawodni-
kiem ekstraklasy, wiceprezesem Warszawsko-

-Mazowieckiego Zwiàzku Pi∏ki R´cznej
i pierwszym trenerem Warszawskiego Klubu

Pi∏ki R´cznej Weso∏a rozmawia∏ 
Leszek Winiarski, Wiceprzewodniczàcy Rady

Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

U progu nowego sezonu i nowych wyzwaƒ
Rozmowa Leszka Winiarskiego z Miros∏awem Robakiem – trenerem
pierwszoligowych weso∏owskich szczypiornistek WKPR WESO¸A

Miniony rok 2018 by∏ rewelacyjny w wykona-
niu naszych szablistów, którzy zdobyli 11 meda-
li Mistrzostw Polski we wszystkich katego-
riach wiekowych, w tym 5 z∏otych (!!!).

Zaczynajàc od najm∏odszych (do 14 lat): indywi-
dualnym mistrzem Polski zosta∏ Marcel Broniszew-
ski, Filip Sobel zdoby∏ bràzowy medal, a dru˝yna
uzupe∏niona Kajtkiem Moczyd∏owskim wywalczy∏a
medal srebrny. W kategorii do 17 lat srebrny me-
dal zdoby∏ Jakub Broniszewski. Dru˝yna (Kuba
i Marcel Broniszewscy oraz Krzysztof Rychta) wy-
gra∏a turniej. W juniorach (do 20 lat) srebrny me-
dal wywalczy∏ Kuba Broniszewski, a Piotr Szczepa-
nik zdoby∏ bràzowy medal. Dru˝yna, do której do-
∏àczy∏ Czarek Bia∏ecki, wygra∏a mistrzostwo Polski. 

Start w najstarszej kategorii seniorów stano-
wi∏ zwieƒczenie bardzo udanego sezonu. Miko-
∏aj Grzegorek po raz pierwszy w karierze zosta∏
mistrzem Polski seniorów, Piotr Szczepanik do∏o-

˝y∏ bràzowy medal w turnieju indywidualnym. 
Dru˝yna w sk∏adzie M. Grzegorek, Cz. Bia∏ec-

ki, P. Szczepanik i A. S´czek obroni∏a tytu∏ wywal-
czony przed rokiem, okazujàc si´ po raz drugi
z rz´du najlepszà ekipà w Polsce.

Miko∏aj, Czarek, Kuba i Piotrek reprezentowa-
li nasz kraj na mistrzostwach Europy i Êwiata
w swoich kategoriach wiekowych.

Twórcami tych wielkich sukcesów sà: kierow-
nik sekcji – trener Krzysztof Grzegorek oraz jego
wspó∏pracownicy: trenerzy Bart∏omiej Olejnik
oraz Adam S´czek.

Te wspania∏e rezultaty wykuwamy na sali szer-
mierczej w hali sportowej naszej dzielnicy przy
ulicy Klimatycznej 1 (wejÊcie od Jana Paw∏a II –
na drugim pi´trze).

Po letnich zgrupowaniach, w których uczestni-
czyli wszyscy nasi najlepsi zawodnicy oraz grupy
rozpoczynajàce przygod´ z szermierkà sportowà,
zaczynamy treningi klubowe od poczàtku wrzeÊnia.

MUKS VICTOR rozpoczyna zaj´cia szermierki
od 4 wrzeÊnia. Na treningach szkolimy od pod-
staw zarówno najm∏odszych, jak i doros∏ych.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod
numerami tel. 509-809-523, 513-231-364.

Treningi grupy poczàtkujàcej, zawierajàce ele-
menty szermierki oraz ogólnorozwojowe, odbywa-
jà si´ we wtorek i czwartek w godz. 17.00–18.15.

Krzysztof Grzegorek
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MUKS VICTOR – najlepsza sekcja szablowa w Polsce
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Po przepi´knym wcià˝ trwajàcym sezonie let-
nim poma∏u rozpoczynamy przygotowania do
koƒczàcego tegoroczny cykl rywalizacji pucharo-
wych jesiennego cyklu startów w RJnO. B´dzie
to bardzo intensywny okres, bowiem praktycznie
w ka˝dym tygodniu mamy mo˝liwoÊç startu
w zawodach. Na poczàtku zapraszamy w dniach
22–23.09 na XI rund´ Pucharu do Komorowa,
gdzie tradycyjnie ka˝dego roku mamy okazj´ po-
jeêdziç po bardzo ∏adnych lasach NadleÊnictwa

Chojnów. W nast´pnym tygodniu do zaoferowa-
nia mamy dla lubiàcych pokonywanie d∏u˝szych
dystansów start w maratonie Jesienne 360,
gdzie do wyboru na uczestników czekajà trzy dy-
stanse: oko∏o 20 km, 50 km i 100 km. Centrum
zawodów w Mokobodach, termin sobota 29.09,
zawody zaliczane do cyklu Pucharu Mazowsza
w Rowerowych Maratonach na Orientacj´. Na-
st´pnego dnia, 30.09 dla rozjazdu zostanie roze-
grana XII runda Pucharu Mazowsza w okolicach
Legionowa. Tu dystanse znacznie krótsze, ale za
to na uczestników czekajà a˝ dwa starty: na po-
czàtek dystans sprint, a póêniej, po uzupe∏nieniu
kalorii start na dystansie nieco d∏u˝szym, czyli
Êrednim. Poczàtek paêdziernika, 6–7.10, to ju˝
przedostatnia, XIII runda tegorocznego Pucharu,
która jest jednoczeÊnie ostatnià, III rundà Grand
Prix Dzielnicy Wawer Miasta Sto∏ecznego War-
szawy w RJnO. Tu tradycyjnie zapraszamy do
startu w przepi´knych lasach NadleÊnictwa Cele-
stynów i Drewnica w Mi´dzylesiu. W sobot´
dwa starty na dystansie sprint i Êrednim, a cen-
trum zawodów to urokliwe miejsce w Mi´dzyle-
siu nad Czarnym Stawem, wspó∏rz´dne GPS:
52°12’4.371”N, 21°12’55.583”E. W niedziel´
natomiast rozegrane zostanà zawody na dystan-
sie klasycznym ze startem i metà przy Szkole
Podstawowej 138 na ul. Po˝aryskiego 2, te˝
w Mi´dzylesiu.

Wszystkie szczegó∏owe informacje oraz zapisy
na stronie www.orienteering.waw.pl, ju˝ teraz
serdecznie zapraszam do wzi´cia udzia∏u we
wspania∏ej przygodzie.

Je˝d˝enie na rowerze górskim to spora przy-
jemnoÊç i frajda. Na siode∏ku mogà spe∏niç si´
i ci, którzy lubià odkrywanie nieznanych wcze-
Êniej miejsc, i ci, którzy majà ochot´ zrelaksowaç
si´ w sobotnie i niedzielne popo∏udnie. Rowero-
wa Jazda na Orientacj´ jest nadal jednà z no-
wych i jednoczeÊnie bardzo przydatnà w ˝yciu

formà poruszania si´ na rowerze w terenie (skrót
polski RJnO, angielski MTBO).

Zasady sà proste – chodzi o odnalezienie
w okreÊlonej kolejnoÊci wszystkich punktów kon-
trolnych zaznaczonych na mapie. Map´ otrzymu-
je si´ minut´ przed startem. Dla niektórych jest to
rywalizacja, ale dla znacznej wi´kszoÊci nowy
sposób na poznawanie ciekawych miejsc z mapà
terenu, która póêniej wielokrotnie mo˝e s∏u˝yç do
indywidualnych wypadów w teren zarówno pie-
szych, jak i rowerowych. Organizator ma zawsze
dla uczestników w ofercie cztery kolory tras, któ-
re sà oczywiÊcie zró˝nicowane pod wzgl´dem
d∏ugoÊci. Trasa zielona – najkrótsza, niebieska
i czerwona odpowiednio d∏u˝sze oraz czarna naj-
d∏u˝sza. Na pierwszy start zawsze doradzam

uczestnikom bez wzgl´du na umiej´tnoÊci jazdy
na rowerze skorzystanie z mapy z trasà zielonà.
Dopiero 3–4 start powinien ju˝ byç odpowiednio
na trasie niebieskiej, czerwonej lub czarnej. No-
woÊcià od koƒca ubieg∏ego sezonu jest mo˝liwoÊç
zakupienia podczas zawodów mapnika na rower
– taki mapnik póêniej mo˝e byç wielokrotnie wy-
korzystywany podczas ró˝nego rodzaju wypraw
rowerowych. Pozwala on na umieszczenie w nim
mapy, a dodatkowo jest obracany dooko∏a.

Polecam szersze zapoznanie si´ z zasadami
poprzez lektur´ ksià˝ki o rowerowej jeêdzie na
orientacj´, którà znajdà paƒstwo na stronie
www.mtbo.pl w zak∏adce o RJnO, zawierajàcej
szeÊç rozdzia∏ów o tej wspania∏ej formie aktyw-
nego wypoczynku na ∏onie natury.

Jan Cegie∏ka
Fot. Andrzej Krochmal

Rowerowa Jazda na Orientacj´ jesienià

Start – gdzie jechaç, tato i mamo?

REKL AMA
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Nie wiem, czy to nie za póêno informowaç
o wydarzeniach z czerwca tego roku, ale z drugiej
strony tegoroczna impreza „Seniorzy Majà Talent”
by∏a tak wspania∏a, ˝e warto o niej napisaç. 

Wydarzenie mia∏o miejsce w po∏owie czerwca
w Sali Widowiskowej Akademii Sztuki Wojennej
w Rembertowie, obiekcie imponujàcym, pi´knie
po∏o˝onym i wprost idealnym na tego rodzaju
imprez´. Organizatorem by∏ OÊrodek Pomocy
Spo∏ecznej Dzielnicy Rembertów. Przybyli na im-
prez´ uczestnicy mieli okazj´ obejrzeç, umiesz-
czonà w obszernym hallu, bogatà wystaw´ prac
artystycznych warszawskich seniorów. By∏y to
zarówno obrazy, jak i rzeêby, figurki, prace r´cz-
ne, a wszystkie one prezentowa∏y doÊç wysoki
poziom. Cz´Êç prac nawiàzywa∏a do uroczystoÊci
zwiàzanych z tegorocznym Âwi´tem Niepodle-
g∏oÊci i te mia∏y dodatkowo uroczysty charakter.

Po obejrzeniu tej bardzo ciekawej wystawy
w hallu uczestnicy zaj´li miejsca na Sali Widowi-
skowej, gdzie zostali powitani przez przedstawi-
cieli organizatorów, a mianowicie: Zast´pc´ Bur-

mistrza Dzielnicy Rembertów Pana
Stanis∏awa Kowalczuka, Dyrektora
OPS Rembertów Panià Monik´ Duba-

nowskà oraz przez Przewodniczàcego Warszaw-
skiej Rady Seniorów Pana Marka Bry∏owskiego.

Nast´pnie na scenie zaprezentowa∏y si´ zespo-
∏y artystyczne z poszczególnych dzielnic Warsza-
wy w kategoriach: taniec i zaj´cia ruchowe, teatr
oraz literatura. Niektóre dzielnice wystawi∏y na-
wet kilka zespo∏ów: np. Bielany cztery, ˚oliborz
trzy. Tak˝e i w tej cz´Êci uroczystoÊci niektóre ze-
spo∏y nawiàza∏y w swych wyst´pach do Âwi´ta
Niepodleg∏oÊci. Grupa teatralna z Bielan odÊpie-
wa∏a wiàzank´ pieÊni patriotycznych. A gdy roz-
leg∏y si´ pierwsze s∏owa i melodia „Warszawian-
ki”, ca∏a sala wsta∏a. By∏ to wzruszajàcy moment.

Z naszej dzielnicy Weso∏a do konkursu stan´-
∏y panie Ewa Fiedorowicz i Bo˝ena Borys w ka-
tegorii Plastyka - Malarstwo, zespó∏ taneczny
Latina Ladies oraz chór Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Trzeba przyznaç, ˝e konkurencja by∏a
ogromna. Wszyscy wykonawcy Êwietnie przy-
gotowani. W∏aÊciwie wszyscy powinny dostaç
nagrody, a co najmniej wyró˝nienia. Jednak
ostatecznie jedna przedstawicielka Weso∏ej –

Pani Ewa Fiedorowicz zaj´∏a w swojej kategorii
Plastyka - Malarstwo pierwsze miejsce. 

Serdeczne gratulacje!!!
A dla pozosta∏ych du˝e brawa!!!
Do zobaczenia w 8 edycji w 2019 roku!!!

Izabella Ruli
Rada Seniorów Dzielnicy Weso∏a

Seniorzy majà talent

8–16 wrzeÊnia 2018
wst´p wolny

„Europejskie Dni Dziedzic-
twa to najwi´kszy w Europie
projekt spo∏eczny i edukacyj-
ny, najwa˝niejsze Êwi´to za-
bytków kultury Starego Kon-

tynentu. Ich idea narodzi∏a si´ 3 paêdziernika

1985 roku w Granadzie w Hiszpanii podczas
II Konferencji Rady Europy, na której minister
kultury Francji zaproponowa∏ zorganizowanie
w ca∏ej Europie zainicjowanych we Francji
w 1984 roku Dni Otwartych Zabytków. Wówczas
po raz pierwszy bezp∏atnie udost´pniono zwie-
dzajàcym obiekty, do których dost´p dotychczas
by∏ ograniczony. Inicjatywa cieszy∏a si´ tak du-
˝ym zainteresowaniem, ˝e w 1991 roku zainspi-

rowa∏a Rad´ Europy do ustanowienia Europej-
skich Dni Dziedzictwa.

G∏ównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa
jest promowanie regionalnego dziedzictwa kul-
turowego oraz przypominanie o wspólnych ko-
rzeniach kultury europejskiej. Imprezy skierowa-
ne sà do bardzo szerokiej i ró˝norodnej grupy
odbiorców, co nadaje im wymiar uniwersalny.
W∏aÊnie takie inicjatywy sprawiajà, ˝e idea EDD
zyskuje nowych zwolenników, stajàc si´ tym sa-
mym najwa˝niejszym wydarzeniem kulturalnym
Starego Kontynentu.

Europejskie Dni Dziedzictwa odbywajà si´ tra-
dycyjnie w drugi i trzeci weekend wrzeÊnia”. 

èród∏o: edd.nid.pl
Maria Surawska

WARTO ZOBACZYå:

Europejskie Dni Dziedzictwa 
„Niepodleg∏a dla wszystkich”

Rada Artystyczna Weso∏ego Salonu w Weso∏ej
zaprasza na 81 kulturalno-artystyczne wydarzenie 

16 wrzeÊnia 2018 (niedziela) o godz. 17

Chcesz si´ w niebanalnych ludzi znaleêç gronie,
bywaj Przyjacielu w Weso∏ym Salonie.
Zbigniew Kurzyƒski, satyryk, cz∏onek ZLP

Niedzielny pe∏en wra˝eƒ wieczór
w weso∏owskim Salonie

500. rocznica koronacji królowej Bony (1518–2018)
Bona i jej córki

dr hab. Hanna Krajewska
niezwyk∏e ciekawostki historyczne

Dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk,
prezes Polskiego Towarzystwa Archiwalnego, 

której dewizà jest: tchnàç ˝ycie w archiwa.
Prezes Towarzystwa Rapperswilskiego, która popularyzuje

ide´ Muzeum Polskiego w Rapperswilu.

W cz´Êci artystycznej wokalny popis 
rewelacyjnej 

Anny Burger,
mi∏oÊniczki dobrej literatury i pi´knej poprawnej polszczyzny. 

W∏aÊnie dlatego, ˝e ceni s∏owo, jej autorskich piosenek
s∏ucha si´ z wyjàtkowà przyjemnoÊcià.

Po programie artystycznym towarzyskie rozmowy w kuluarach

Trakt Brzeski 124, wjazd od ul. GoÊciniec i Skocznej
vis-a-vis nr. 168 (brama jest w g∏´bi, 50 m od ulicy Skocznej)

Dojazd: autobusy 173, 502, 720, 722 do Starej Mi∏osny; 
SKM do stacji Weso∏a i autobus 198 (ost. przyst.)

Wst´p jest wolny, ale ka˝dy mile widziany ze s∏odyczami,
sa∏atkami lub innymi kulinarnymi pomys∏ami.

Wi´cej informacji pod nr. tel. 609 601 254.

Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy

og∏asza konkurs na

opracowanie koncepcji
graficznej wydarzenia
„50-lecie nadania praw

miejskich Weso∏ej”.

Regulamin konkursu na
www.wesola.waw.pl.

Na prace czekamy do 30 wrzeÊnia.
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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

REKL AMA
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Niepubliczne Przedszkole i ˚∏obek J´zy-
kowo-Artystyczny „LeÊne Skrzaty” jest
znane w dzielnicy Warszawy – Weso∏ej
z indywidualnego podejÊcia do ka˝dego
dziecka, polisensorycznych metod na-
uczania, zaj´ç j´zykowych na najwy˝-
szym poziomie oraz nowoczesnych sal.
Pod koniec czerwca 2018 roku placówka
zosta∏a wyró˝niona w 2 konkursach!

Do pierwszego konkursu – „Przedszkole na Me-
dal 2018” oraz „Nauczyciel Przedszkolny 2018”,
placówka zosta∏a nominowana przez Rodziców
wychowanków przedszkola. Dzi´ki g∏osom zado-
wolonych Rodziców nasze przedszkole wygra∏o!

Dnia 19 czerwca 2018
roku, podczas gali oficjal-
nie zosta∏y og∏oszone wyniki. Przedszkole „LeÊne
Skrzaty” zdoby∏o: I miejsce jako Przedszkole Roku
2018 w plebiscycie „Przedszkole na medal 2018”
oraz III miejsce w kategorii „Nauczyciel Przedszkol-
ny”. OtrzymaliÊmy wiele nagród: dyplom potwier-
dzajàcy zdobycie tytu∏u Przedszkole Roku 2018
w danym rejonie Warszawy, profesjonalny oczysz-

czacz powietrza marki LifeAir 500C, warsztaty dla
dzieci „Ma∏y ratownik”, zaproszenie do udzia∏u
w specjalnym szkoleniu poÊwi´conym prowadze-
niu fanpage'a placówki edukacyjnej na Facebooku,
voucher na profesjonalne doradztwo przy prowa-
dzeniu kampanii promocyjnej w mediach spo-
∏ecznoÊciowych, lekcj´ z wolontariuszami z war-
szawskiego ZOO zorganizowanà w przedszkolu.

Do drugiego konkursu – „Najlepsze szkolne
i przedszkolne przestrzenie uczenia si´” przed-
szkole zosta∏o zakwa-
lifikowane jako przy-
k∏ad przestrzeni,
w której dzieci uczà
si´ z radoÊcià. Dnia
20 czerwca 2018 roku

przedszkole zosta∏o
wyró˝nione przez Biu-
ro Edukacji Narodowej
w III edycji Konkursu
ze wzgl´du na dba∏oÊç
o wyglàd, funkcjonal-
noÊç oraz estetyk´
wn´trz. Dyrektor pla-
cówki – Pani Nadia

Meguedad wraz z wicedyrektor Panià Olgà Ulko
i ma∏à reprezentacjà LeÊnych Skrzatów osobiÊcie
otrzyma∏y nagrody z ràk Dyrektora Biura Edukacji
m.st. Warszawy Pana Adama Hlebowicza.

Wygrane w obu konkursach sà wielkà nagro-
dà dla wszystkich osób zwiàzanych z placówkà.
Dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy przed-
szkola ci´˝ko pracujà ka˝dego dnia, aby przed-
szkole sta∏o si´ dla dzieci drugim domem, w któ-
rym ka˝dy dzieƒ jest nowà przygodà.

Serdecznie chcielibyÊmy podzi´kowaç Wam,
Drodzy Rodzice.

Dyrekcja i nauczyciele z Niepublicznego
Przedszkola i ˚∏obka J´zykowo-Artystycznego

„LeÊne Skrzaty”

Przedszkole „LeÊne Skrzaty” laureatem
Plebiscytu ,,Przedszkole na Medal 2018”!
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9 wrzeÊnia Dniem Otwartym zainaugurowali-
Êmy nowy sezon w OÊrodku Kultury. W sezonie
2018/2019 w OÊrodku Kultury Weso∏a ka˝dy znaj-
dzie coÊ dla siebie, mi´dzy innymi w dziedzinach
taƒca, Êpiewu, plastyki, r´kodzie∏a czy muzyki.
W ofercie zaj´ç znalaz∏y si´ zarówno sekcje, które
b´dà kontynuowaç swojà prac´, jak równie˝ zu-
pe∏nie nowe propozycje! Zainteresowanych taƒ-
cem zapraszamy na BALET (3–6 lat) i JAZZ (7–13
lat) – zaj´cia polegajàce na nauce kombinacji
w technice taƒca klasycznego i wspó∏czesnego,
VIDEOCLIP DANCE (5–12 lat), gdzie zaj´cia opie-
rajà si´ na nauce uk∏adów tanecznych, podob-
nych do tych prezentowanych w teledyskach. Za-
ch´camy równie˝ do udzia∏u w nowych zaj´ciach
TA¡CA DLA DZIECI (4–9 lat) lub TA¡CA U˚YTKO-
WEGO dla doros∏ych polegajàcych na nauce au-
torskich choreografii do najnowszych hitów oraz
nauce taƒca towarzyskiego. Jako odpowiedê na
potrzeb´ zaj´ç ruchowych dla najm∏odszych i do-
ros∏ych w tym sezonie proponujemy MAMA DAN-
CE, czyli wspólne zaj´cia dla mam z dzieçmi (2–6
lat), podczas których b´dzie mo˝na si´ zrelakso-
waç, potaƒczyç i rozwijaç si´ rytmicznie. Dla do-
ros∏ych dbajàcych o swojà kondycj´ proponujemy
zaj´cia JOGI lub GIMNASTYKI KR¢GOS¸UPA dajà-

ce dawk´ pozytywnej energii. Dla dzieci z wada-
mi postawy proponujemy GIMNASTYK¢ KOREK-
CYJNÑ o charakterze korekcyjno-kompensacyj-
nym. Najm∏odszym oferujemy LOGORYTMIK¢ DLA
SMYKA (2–5 lat), czyli zaj´cia wspomagajàce roz-
wój mowy, s∏uchu i psychomotoryki dziecka. Za-
praszamy równie˝ na rodzinne spotkania TWÓR-
CZEGO MALUCHA (1–3 lata) – zaj´cia rozwijajà
wszystkie najwa˝niejsze umiej´tnoÊci dziecka, ta-
kie jak koordynacja ruchowa, umiej´tnoÊci j´zyko-
we, muzyczne oraz zdolnoÊci interpersonalne.
Dzieci szkolne, m∏odzie˝ i doros∏ych zapraszamy
na indywidualne zaj´cia WOKALNE i nauk´ gry na
PIANINIE. Zach´camy równie˝ do NAUKI GRY NA
GITARZE. Proponujemy zaj´cia manualne dla ka˝-
dej grupy wiekowej. Prac´ kontynuowaç b´dà
sekcje plastyczne: RYSUNEK I MALARSTWO (6–11
lat) i grupa starsza (12+ lat), PRACOWNIA PLA-
STYCZNA (6–11 lat), PRACOWNIA MALARSKA dla
doros∏ych oraz CERAMIKA dla dzieci i doros∏ych.
Proponujemy równie˝ nowe zaj´cia plastyczne
– M¸ODZI WIELCY ARTYÂCI (4–10 lat). Na tych za-
j´ciach dzia∏amy sensorycznie na zmys∏y, dotyka-
my, patrzymy, wàchamy i poznajemy ciekawe
techniki plastyczne. Doros∏e kobiety, którym ra-
doÊç sprawia tworzenie, zapraszamy na SPOTKA-

NIA FAJNYCH BABEK.
Kobiety b´dà mia∏y
okazj´ tworzyç r´ko-
dzie∏o, bi˝uteri´, za-
bawki, a tak˝e kulinar-
nie si´ inspirowaç.

Dla doros∏ych nie
zabraknie równie˝ za-
j´ç J¢ZYKA ANGIEL-
SKIEGO na dwóch po-
ziomach zaawanso-
wania – dla Êrednio
zaawansowanych
bàdê dla osób na po-
ziomie konwersacyj-
nym. Zach´camy do
spotkaƒ CHÓRU MAL-
WY, gdzie grupa prze-
sympatycznych osób
spotyka si´ w celu
wspólnego Êpiewania
pod okiem doÊwiad-
czonej sopranistki. 

Na zaj´cia mo˝esz
zapisaç siebie albo
dziecko przez Inter-
net! Wejdê na stron´
www.strefazajec.pl,
stwórz swoje konto,
wybierz zaj´cia, które
Ci´ interesujà. Je˝eli
zarejestrujesz si´ onli-
ne, b´dziesz móg∏ na
bie˝àco Êledziç aktu-
alny grafik, spraw-
dzaç p∏atnoÊci za za-

j´cia oraz dokonywaç przelewów. Zapisujcie si´,
zach´cajcie znajomych i Êledêcie naszà stron´
internetowà oraz profil na Facebooku! 

15 wrzeÊnia na terenie Weso∏ej-Groszówki
pomi´dzy ulicami: J. S∏owackiego, G. Narutowi-
cza, J. Matejki i Piaskowà odb´dzie si´ Babie La-
to w Weso∏ej. Organizatorzy do∏o˝yli wszelkich
staraƒ, aby by∏o to wydarzenie dla wszystkich
pokoleƒ. Ju˝ od godz. 15.00 uczestnicy tej im-
prezy b´dà mogli korzystaç z wielu atrakcji. B´-
dzie m.in. malowanie buziek, miniscena dla m∏o-
dych talentów, dmuchaƒce, trampolina, gry, za-
bawy i konkursy. Równie˝ o godz. 15.00
rozpocznà si´ wyst´py estradowe. Jako pierwszy
na scenie o godz. 15.00 pojawi si´ Impuls, na-
st´pnie o godz. 16.30 Mega Dance, a tu˝ po nim
o godz. 18.00 Weekend z liderem zespo∏u Rad-
kiem Liszewskim na czele, który zaÊpiewa m.in.
„Ona taƒczy dla mnie”. Zapraszamy wszystkich
mieszkaƒców dzielnicy do wspólnej zabawy. 

Organizatorzy: OÊrodek Kultury w Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy oraz Dzielnica Weso∏a
m.st. Warszawy. Patronat medialny: WiadomoÊci
Sàsiedzkie, Mieszkaniec, Lokalnie.TV, portal
www.staramilosna.pl.

Aktywna Rodzina – Kapitan Warszawa za-
prasza do Êwiata bajek to kolejna propozycja
dla dzieci wraz z rodzicami. W dniu 16 wrzeÊnia
zorganizowane zostanà ekowarsztaty dla dzieci
w dwóch grupach wiekowych: o godz. 12.00 dla
dzieci w wieku 4–6 lat, a o godz. 14.00 dla dzie-
ci w wieku 7–9 lat. Podczas zaj´ç uczestnicy wy-
konajà marionetk´ smoka i nauczà si´, jak si´ nià
porusza. Do tego celu u˝yte zostanà s∏omki, na-
kr´tki po butelkach, skrawki materia∏ów i sznu-
rek. Ponadto dzieci dowiedzà si´, jak prawid∏o-
wo segregowaç produkty u˝yte do tworzenia
smoka i na czym polega recykling. Uczestnicy
b´dà bazowaç na elementach z bajki „Przygody
Baltazara Gàbki”. Obowiàzujà zapisy na stronie
www.zapisyzwalcznude.pl. Warsztaty organizo-
wane sà przez Fundacj´ „Zwalcz Nud´” w ra-
mach 5. Edycji projektu „Aktywna Rodzina – Ka-
pitan Warszawa w Êwiecie bajek”.

W tym miesiàcu zapraszamy tak˝e dzieci do
wys∏uchania koncertu Filharmonii Narodowej
dla dzieci pt. „Na ˝o∏nierskà nut´ – w 100.
rocznic´ odzyskania niepodleg∏oÊci!”. Stulecie
odzyskania niepodleg∏oÊci przez Polsk´ uczczone
zostanie koncertem pieÊni i piosenek z ˝o∏nierskie-
go Êpiewnika – tych, które towarzyszy∏y w walce
o wolnoÊç w XX wieku. Znajdà si´ w nich utwory
o wydêwi´ku bohaterskim, ˝artobliwe przyÊpiew-
ki oraz tchnàce zadumà ballady partyzanckie. Gru-
py zorganizowane obowiàzujà zapisy, ale zapra-
szamy równie˝ uczestników indywidualnych
21 wrzeÊnia o godz. 10.50 do Filii „Pogodna”
przy ul. Jana Paw∏a II 25, a o godz. 11.50 do
OÊrodka Kultury przy ul. Starzyƒskiego 21.

22 wrzeÊnia o godz. 18.00 zapraszamy na kon-
cert pt. „Piosenki z dawnych lat” w wykonaniu Jo-
anny Aleksandrowicz. Aktorka i wokalistka m∏ode-
go pokolenia zaÊpiewa najpi´kniejsze utwory z pol-
skich filmów i musicali. W repertuarze m.in. utwory
z takich filmów jak „Hallo Szpicbródka”, „Vabank”
czy „Lata dwudzieste... lata trzydzieste...”.

Wrzesieƒ w OÊrodku Kultury
w Dzielnicy Weso∏a
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Nowy sezon artystyczny
na Pogodnej

Filia „Pogodna” artystycznie w 2018/2019 r. 
Poznaj nowà, ciekawà ofert´ warsztatów sek-

cyjnych na rok 2018/2019. Zaj´cia artystyczne,
muzyczne, teatralne, edukacyjne i j´zykowe dla
maluchów, starszaków, m∏odzie˝y oraz doros∏ych
poszerzone zosta∏y o nowe, atrakcyjne propozy-
cje. Z myÊlà o m∏odszych, lubiàcych taniec po-
wsta∏y dwie grupy baletowe oraz Dance Maluchy,
czyli rytmiczne zaj´cia z prostymi uk∏adami ta-
necznymi. Dla m∏odzie˝y szkolnej proponujemy
taniec nowoczesny Jazz oraz Videoclip Dance.
W sferze teatralnej do Êwietnie radzàcej sobie
grupy IMPRO do∏àczy∏y zaj´cia z teatru klasyczne-
go – od przedszkolaków do seniorów: Teatralne
zabawy, Zróbmy teatr oraz Teatr Seniora. Nie za-
pominamy oczywiÊcie o naszych sekcjach, które
co roku zdobywajà coraz wi´ksze grono sympaty-
ków. Pierwsze przygody z muzykà maluszki prze-
˝yjà na zaj´ciach Muzyka, mama i ja oraz Rytmicz-
ne Maluchy, a plastycznie rozwinie dzieci Twórczy
Maluch. Zaj´cia taneczno-ruchowe dla starszych
to Break Academy, Zumba Kids i Zumba Junior,
które polecamy wszystkim energicznym amato-
rom taƒca. W sferze plastycznej wÊród zaj´ç od lat
króluje Ceramika, której uczestnicy zdobywajà na-
grody w konkursach ogólnopolskich, a nawet
w mi´dzynarodowych. Równie˝ zaj´cia z Rysunku
i malarstwa zarówno dla dzieci, jak i m∏odzie˝y sà
doskona∏à okazjà do odkrywania talentów i roz-
wijania pasji. Modelarnia od lat stanowi miejsce
spotkaƒ m∏odzie˝y szkolnej z technicznym zami∏o-
waniem. Do zaj´ç z j´zyka angielskiego i hiszpaƒ-
skiego do∏àczyliÊmy j´zyk w∏oski, a wszystkie j´-
zyki sà na ró˝nym poziomie zaawansowania. Do-
ros∏ym natomiast, dla zdrowia, urody i dobrego
humoru, szczególnie polecamy Zumb´, Taniec La-
tino, Jog´ oraz Gimnastyk´ Kr´gos∏upa. 

„3mamy razem” to projekt, który ma na celu
dawanie mo˝liwoÊci edukowania, wymiany do-
Êwiadczeƒ i budowania wyjàtkowej wspólnoty
wÊród kobiet w cià˝y i mam. Wymiana doÊwiad-
czeƒ mi´dzy mamami to jedna z najcenniejszych
wartoÊci na poczàtku macierzyƒstwa. Na pierw-
szym spotkaniu 14 wrzeÊnia o godz. 11.00 za-
poznamy si´ i porozmawiamy o Waszych potrze-

bach. Spotkanie pt. „Spotkajmy si´ w kr´gu
mam” poprowadzi promotorka karmienia pier-
sià Centrum Nauki o Laktacji, doula oraz Prezes
Fundacji Mlekiem Mamy – Marlena Âwirk. 

„Morskie opowie-
Êci” to tytu∏ spektaklu
teatralnego dla dzieci
w wykonaniu Teatru
Katarynka. B´dzie to
opowieÊç, która po-
zwoli ma∏ym widzom
przenieÊç si´ na po-
k∏ad statku, gdzie
rozpocznie si´ pe∏en
przygód rejs. Na pok∏adzie odb´dzie si´ równie˝
akcja ratunkowa z udzia∏em Ratownika WOPR.
Meteorolog Krabs wyjaÊni dzieciom, jak rozpo-
znawaç pogod´ na podstawie obserwacji chmur.
Na spektakl zapraszamy 23 wrzeÊnia o godz.
16.00. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy od
17 wrzeÊnia pod nr. tel. 22 427 37 74.

Pogodnà Grup´ Teatralnà tworzà ludzie nietu-
zinkowi, majàcy niesamowità wyobraêni´, olbrzy-
mià t´˝yzn´ umys∏owà, kreatywni, otwarci na
Êwiat i ludzi, a przede wszystkim na nowe wy-
zwania. Wszystkich, bez wyjàtku, ∏àczy pociàg do
teatru. Teatru jedynego w swoim rodzaju – teatru
Improv. Jak sami mówià: „Nigdy nie wiemy, co za-
gramy, jaki b´dzie spektakl. To, co rodzi si´ w da-
nym momencie mi´dzy nami a publicznoÊcià, cz´-
sto zale˝y od jednego s∏owa, spojrzenia, gestu,
miny. Jest to wyjàtkowe i nigdy si´ nie powtórzy.
I to jest w tym wszystkim najpi´kniejsze”. Na
Otwartà Prób´ Pogodnej Grupy Teatralnej za-
praszamy 25 wrzeÊnia o godz. 20.00.

Wyobraê siebie, ˝e
prawie ca∏y czas jest
bardzo zimno, jak na
biegunie pó∏nocnym
albo jeszcze zimniej.
Nie masz ciep∏ego do-
mu, a jedyne twoje
schronienie to ch∏od-
na i wilgotna jaski-
nia. Ubraƒ te˝ nie masz, musisz sobie je uszyç
z twardych skór zwierzàt, które upolujesz! A mo-
˝e to one upolujà ciebie? 29 wrzeÊnia o godz.

11.00 zapraszamy na pierwsze warsztaty pla-
styczne z cyklu „Historia Sztuki dla dzieci” pt.
„Kiedy ludzie mieszkali w jaskiniach...”, pod-
czas których zamienimy si´ w cz∏owieka prehi-
storycznego. Spotkanie dla dzieci w wieku
4–7 lat wraz z opiekunami. Prowadzenie: Urszu-
la Kowal-Gajewska. Liczba miejsc ograniczo-
na. Zapisy pod nr. tel. 22 427 37 74.

„d:Amore” to po-
dró˝ muzyczna Êladami
mi∏oÊci. Nierozerwalnà
cz´Êcià sk∏adowà wido-
wiska sà wyjàtkowe
utwory powsta∏e w la-
tach 60. – Dalidy, Elvisa
Presleya, The Beatles
czy Roberty Flack. Boha-
ter, b´dàcy w zwiàzku
ze s∏ynnà piosenkarkà
Dalidà, s∏owami piosenek i przy akompania-
mencie muzyki granej na ˝ywo – czasem wzru-
szajàco, czasem z przymru˝eniem oka – stawia
pytania o to, czym by∏by Êwiat, gdyby nie mi∏oÊç. 

„d:Amore” to spektakl nie tylko dla zakocha-
nych, bo te˝ nie jest to widowisko jedynie o mi-
∏oÊci. To tak˝e historia o wierze w siebie, w swo-
je marzenia, o ch´ci wydostania si´ z ciasnych
regu∏, w które wt∏acza nas spo∏eczeƒstwo, o po-
trzebie wolnoÊci i samorealizacji. Spektakl mu-
zyczny w wykonaniu Nicoli Palladiniego – w∏o-
skiego aktora musicalowego odb´dzie si´
30 wrzeÊnia o godz. 17.00. Podczas wydarze-
nia zapewniamy bezp∏atnà opiek´ dla dzieci
w wieku 3–10 lat.

Szczegó∏ów oraz plakatów informujàcych
o wydarzeniach organizowanych przez 

OÊrodek szukajcie równie˝ na fanpage’u
w portalu Facebook:

www.facebook.com/okwesola 
www.facebook.com/pogodnafilia

OK Weso∏a

Materia∏y organizatorów. Redakcja
nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany
terminów lub odwo∏anie wydarzeƒ doko-
nane po opublikowaniu programu imprez.

REKL AMA

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

MONTAŻ OGRODZEŃ: MONTAŻ OGRODZEŃ: MONTAŻ OGRODZEŃ: MONTAŻ OGRODZEŃ: MONTAŻ OGRODZEŃ:
• PANEL

• SIATKA

• PALISADA
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Za nami lato i bardzo udany sezon artystyczny
dzia∏ajàcego w dzielnicy Weso∏a chóru Il Canto
Magnificat. By∏y koncerty, wzruszenia, owacje. 

Ostatnim, ju˝ wakacyjnym akordem sezonu by∏
udzia∏ chóru w XVII Mi´dzynarodowym Kon-
gresie Chóralnym Pueri Cantores w Barcelo-
nie w dn. 11–15.07.2018. Has∏em Kongresu by-
∏y s∏owa Jezusa: „Wy jesteÊcie Êwiat∏em Êwiata”
(Mt 5,14). Ka˝dorazowo kongresy Mi´dzynaro-
dowej Federacji Pueri Cantores, w której stowa-
rzyszone sà chóry ch∏opi´ce, ch∏opi´co-m´skie,
dziewcz´ce, dzieci´ce oraz mieszane m∏odzie˝o-
we, sà Êwi´tem muzyki sakralnej i radosnym spo-
tkaniem tysi´cy m∏odych ludzi, którzy swoim
Êpiewem oddajà pi´kno liturgii koÊcio∏a rzymsko-
katolickiego. Centralnym wydarzeniem tegorocz-
nego Kongresu by∏ koncert galowy i Msza na za-
koƒczenie Kongresu w Bazylice Sagrada Familia. 

W czerwcu chór Il Canto Magnificat zajà∏
II miejsce na X Jubileuszowej Edycji Mazowiec-
kiego Festiwalu PieÊni Religijnej i Patriotycz-
nej Venite Adoremus w Górze Kalwarii, zdoby-
wajàc bardzo wysokie oceny wymagajàcego jury.
Tak˝e w czerwcu (10.06.2018) Il Canto Magnifi-
cat da∏ pi´kny koncert polskiej pieÊni ludowej
w koÊciele NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
w Starej Mi∏oÊnie. Na koncert sk∏ada∏y si´ wyko-

nania utworów o zró˝nicowanym charakterze.
Na twarzach chórzystek wyraênie malowa∏a si´
radoÊç wykonywania utworów skocznych, weso-
∏ych (np. „Kuku∏eczka kuka”, krakowiak „Niech
si´ panie strojà w pasy”, „Wesele”) i obrz´do-
wych, weselnych („Oj, chmielu, chmielu”). Do-
skona∏e przygotowanie wokalne dziewczàt by∏o
widoczne równie˝ podczas interpretacji bardziej
spokojnych, lirycznych pieÊni (np. „˚urawie”). 

Do bardzo udanych wyst´pów nale˝y zaliczyç
koncert w koÊciele Êw. Bart∏omieja Aposto∏a
w Rybiu (dekanat raszyƒski) zorganizowany we
wspó∏pracy z Centrum Kultury Raszyn w dn.
25.03.2018. Il Canto Magnificat wraz z kwarte-

tem smyczkowym Sonoris oraz przy
akompaniamencie pani Lucyny Affel-
towicz wykona∏ mistrzowsko Stabat
Mater Giovanniego Battisty Pergole-
siego. Rola Stabat Mater w dziejach
muzyki jest porównywana do miej-
sca piety w sztukach plastycznych.
Dzie∏o ukazuje pasj´ Zbawiciela
z perspektywy cierpienia Jego Matki.
Na koncercie treÊci muzyczne by∏y
uzupe∏nione recytacjà tekstu po ∏aci-
nie i po polsku. Prze˝ycie duchowe
by∏o nadzwyczajne.

Sukcesy chóru sà wynikiem inten-
sywnej pracy dziewczàt oraz pani
Marty Zamojskiej-Makowskiej (za∏o-
˝ycielka i dyrygent chóru) i pani Lu-
cyny Affeltowicz (akompaniament).
Chórzystki nie tylko da∏y wiele kon-

certów, ale uczestniczy∏y w warsztatach, sp´dzi-
∏y dziesiàtki godzin na próbach. 

Przed nami kolejny sezon bogaty w wydarze-
nia artystyczne z udzia∏em Il Canto Magnificat.
B´dzie tradycyjny paêdziernikowy festiwal chó-
ralny w Weso∏ej, b´dà wykonania pieÊni patrio-
tycznych dla upami´tnienia 100-lecia odzyskania
przez Polsk´ niepodleg∏oÊci, b´dzie koncert
w koÊciele Êw. Anny w Warszawie i wiele innych.
Szczegó∏owe informacje ukazujà si´ na Facebo-
oku pod adresem: https://www.facebook.com/
IlCantoMagnificat/.

Aneta K∏opocka

Nasz chór Il Canto Magnificat na
Kongresie Pueri Cantores w Barcelonie

ZATRUDNI¢ PILNIE
NAUCZYCIELI

DO PRZEDSZKOLA
ZAROBEK 2500 Z¸ NETTO

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

tel. kom. 602 67 89 51
e-mail: przedszkolekubus@op.pl

WWW.PRZEDSZKOLEKUBUS.PL
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Nie wiem, jak to si´ dzieje, ˝e wra˝enia
z dzieciƒstwa pami´ta si´ tak d∏ugo, chyba
nawet do koƒca ˝ycia. 

Ostatnio obchodziliÊmy 74 rocznic´ wybu-
chu Powstania Warszawskiego. W naszej
dzielnicy Weso∏a odby∏a si´ w zwiàzku z tym
uroczystoÊç zorganizowana przez Urzàd
Dzielnicy i OÊrodek Kultury. UroczystoÊç by∏a
podnios∏a, a koncert piosenek powstaƒczych
jak zwykle pobudzi∏ wspomnienia. PomyÊla-
∏am wi´c, ˝e mo˝e warto si´ nimi podzieliç.

Otó˝ moja rodzina od przed wojny mieszka∏a
w Warszawie, na ˚oliborzu, w du˝ym domu
Warszawskiej Spó∏dzielni Mieszkaniowej przy ul.
Gdaƒskiej 2. W lipcu 1944 mia∏am 9 lat i przeby-
wa∏am z Tatà na wczasach pracowniczych
w Mieni, ko∏o Miƒska Mazowieckiego. Pami´-
tam, ˝e tak pod koniec lipca ogarn´∏o tam
wszystkich wczasowiczów wielkie podniecenie.
DoroÊli mówili, ˝e w Warszawie coÊ si´ b´dzie
dzia∏o, wi´c trzeba pilnie wracaç. DziÊ myÊl´, ˝e
mo˝e w∏aÊnie trzeba by∏o zostaç, ale tego nigdy
z góry si´ nie wie. W ka˝dym razie wróciliÊmy
oboje z Tatà ok. 28–29 lipca do Warszawy,
a 1 sierpnia wybuch∏o Powstanie. Mój Tata nie
zdà˝y∏ wróciç ju˝ tego dnia z pracy w Âródmie-
Êciu, w zwiàzku z czym ca∏e Powstanie, a˝ do
2 paêdziernika, sp´dzi∏yÊmy z Mamà i Siostrà bez
niego w piwnicach naszego bloku.

Pami´tam doskonale Êwist spadajàcych bomb
i oczekiwanie, czy spadnà na nas czy gdzieÊ
obok. Pami´tam te˝ zgrzyt „grubej Berty” – ci´˝-
kiego dzia∏a przesuwanego podobno po niedale-
kich torach kolejowych. Pewnego dnia pocisk,
wielkoÊci, jak pami´tam, niewielkiej beczki,
wpad∏ przez parter do piwnicy, w której przeby-
wali wszyscy mieszkaƒcy, na ∏ó˝eczko dziecka.
Na szcz´Êcie dziecko przebywa∏o akurat na r´-
kach swej mamy. I drugie szcz´Êcie by∏o takie, ˝e
by∏ to niewybuch. W ogóle doÊç cz´sto ró˝ne po-
ciski trafia∏y do nas „przez pomy∏k´”, bo dos∏ow-
nie par´ kroków obok naszego domu znajdowa-
∏a si´ Szko∏a Stra˝y Po˝arnej (istniejàca do dziÊ)
mieszczàca w trakcie Powstania dowództwo AK
i jak mówili doroÊli – Niemcy g∏ównie tam celo-
wali. Gdy wi´c s∏ysza∏am Êwist lecàcej z góry
bomby, kuli∏am si´ i czeka∏am, czy spadnie na
nas, czy na sàsiadów. 

Nasze mieszkanie mieÊci∏o si´ na wysokim par-
terze, wi´c gdy chwilowo panowa∏a w powietrzu
cisza, wchodzi∏o si´ do mieszkania na chwil´, aby
chocia˝ cokolwiek ugotowaç. Mama zresztà cz´-
sto gotowa∏a tam coÊ dla Powstaƒców, jeÊli uda-
∏o si´ zdobyç cokolwiek do jedzenia. Nasi Po-
wstaƒcy raczej nie byli umundurowani, czasem
mieli jakàÊ wojskowà cz´Êç munduru, a zwykle
bia∏o-czerwonà opask´, orze∏ka itp. WÊród tych,
co bywali w naszej kuchni, by∏ ch∏opiec, mo˝e
12-letni, który mia∏ nie tylko ca∏kowity mundur
polowy, ale te˝ he∏m i broƒ. Ten ch∏opiec by∏ mo-
im idolem, patrzy∏am w niego jak w obrazek,
choç on raczej mnie nie zauwa˝a∏. Pewnego dnia
jego oddzia∏ i on wyruszyli na akcj´. Pami´tam,
˝e mieli zdobyç po∏o˝onà troszk´ dalej na ulicy

Gdaƒskiej przetwórni´ owocowo- warzywnà. Nie
wiem, czy zrealizowali swój cel, ale wiem, ˝e ten
ch∏opiec z tej akcji ju˝ nie wróci∏. Tam zginà∏. Mi-
mo ˝e dooko∏a gin´∏o mnóstwo ludzi, z tà Êmier-
cià szczególnie trudno by∏o mi si´ pogodziç
– przecie˝ to by∏ prawie mój rówieÊnik...

W okresie dwóch miesi´cy Powstania brako-
wa∏o w∏aÊciwie wszystkiego – jedzenia, wody,
pràdu, leków itp. Jednak nasz blok by∏ i tak
uprzywilejowany, bo od czasu do czasu mieliÊmy
prawo udaç si´ w dó∏ ulicy Gdaƒskiej celem zdo-
bycia wody i pomidorów ze znajdujàcych si´ tam
wówczas pól uprawnych. Aby tam jednak do-
trzeç, trzeba by∏o przejÊç ulicà Gdaƒskà obok ko-
szarów niemieckich znajdujàcych si´ pod nume-
rem 6. Przed koszarami stali wartownicy z wiel-
kim psem dalmatyƒczykiem, którego ba∏am si´
okropnie. Ale skàd takie przywileje dla nas,
mieszkaƒców? Otó˝ jakiÊ czas przed Powstaniem
pewien niemiecki major, który widocznie nie
chcia∏ mieszkaç w koszarach, wynajà∏ sobie pokój
w naszym domu. W∏aÊcicielka mieszkania mia∏a
córk´ i w tej córce major strasznie si´ zakocha∏.
Stàd te˝ nasze przywileje w okresie Powstania.
I jak tu nie wierzyç, ˝e mi∏oÊç jest dobra na
wszystko? A w dodatku mo˝e odegraç pozytyw-
nà rol´ nawet w trakcie zbrojnego powstania.

Te dwa miesiàce – sierpieƒ i wrzesieƒ 1944
roku – by∏y straszne. Jednak wszystko kiedyÊ si´
koƒczy. 1 paêdziernika dowództwo Powstania
da∏o mieszkaƒcom naszego bloku nakaz ewaku-
owania si´ do pobliskiego domu po∏o˝onego
przy ulicy Krechowieckiej róg S∏owackiego. Ewa-
kuowaliÊmy si´ okopami wykonanymi mi´dzy
naszym blokiem a tamtym domem, po ciemku,
zgi´ci w pó∏, nawet dzieci, bo wiedzieliÊmy, ˝e
nad nami Êwiszczà kule, gdy˝ Niemcy wiedzieli
o naszej ewakuacji. JakoÊ dotarliÊmy jednak
w wyznaczone miejsce. Do rana przesiedzieliÊmy
w tamtej piwnicy, a ko∏o po∏udnia ten Êwiat si´
skoƒczy∏ i do piwnicy weszli ˝o∏nierze niemieccy.
Kazali wszystkim wychodziç na zewnàtrz.
W piwnicach poprzebijane by∏y w Êcianach
otwory, szliÊmy wi´c piwnicami wzd∏u˝ ca∏ego
budynku. W pewnym momencie jednak okaza∏o

si´, ˝e otwór wybity by∏ za wysoko jak na mo˝li-
woÊci 9-latki i mia∏am trudnoÊci z wdrapaniem
si´ tam i przejÊciem. Na dodatek okaza∏o si´, ˝e
po drugiej strony Êciany stoi ˝o∏nierz niemiecki.
Zamar∏am z przera˝enia. Tymczasem wróg, wi-
dzàc, co si´ dzieje, wzià∏ mnie pod pachy i deli-
katnie przestawi∏ na drugà stron´. Dalej posz∏am
ju˝ sama. Ten gest pomocy ze strony straszliwe-
go wroga zapad∏ mi w pami´ç na zawsze, pro-
wadzàc do wniosku, ˝e prawdziwy cz∏owiek mo-
˝e trafiç si´ wsz´dzie.

WyszliÊmy z piwnic na Krechowieckà przy S∏o-
wackiego, gdzie znajdowa∏ si´ wówczas spory
plac obstawiony dooko∏a czo∏gami, których lufy
skierowane by∏y prosto na nas. Ca∏y teren by∏
usiany martwymi cia∏ami, mi´dzy którymi musie-
liÊmy przechodziç. Kierowano nas na Powàzki,
a stamtàd na Wol´. Musia∏ to byç okropny wi-
dok: tysiàce ludzi g∏odnych, wymizerowanych,
po dwumiesi´cznym pobycie w piwnicach,
w tym ludzie starzy, dzieci, kaleki. A nad tym
wszystkim pi´kne s∏oƒce, bo pogoda tamtego
roku by∏a przez ca∏e lato i jesieƒ jak obecnie. 

Na noc zamkni´to nas w koÊciele przy ul. Wol-
skiej (istnieje do dziÊ). Rano ten sam pochód wy-
ruszy∏ w kierunku W∏och i Pruszkowa. W∏ochy by-
∏y wówczas miejscowoÊcià podwarszawskà i wy-
glàda∏y ca∏kiem inaczej ni˝ obecnie. Prowadzono
nas, tysiàce ludzi, szosà biegnàcà w∏aÊnie przez
W∏ochy. A po obu stronach tego korowodu stali
Niemcy z bronià gotowà do strza∏u, gdyby ktoÊ
próbowa∏ uciekaç. Gdy tylko weszliÊmy do wsi
W∏ochy, ku memu zaskoczeniu, nieopodal szosy
ujrza∏am domki, przed nimi studnie, a wokó∏ nich
krzàtajàcych si´ normalnie ludzi, którymi nikt si´
nie interesowa∏. Oniemia∏am. Bo ja, siedzàc przez
dwa miesiàce powstania w piwnicy i zastanawia-
jàc si´, czy bomba spadnie na mnie czy obok, by-
∏am przekonana, ˝e Powstanie jest wsz´dzie, mo-
˝e nawet na ca∏ym Êwiecie (by∏am tylko ma∏ym
dzieckiem), a tu normalne ˝ycie. By∏o to dla mnie
nie do uwierzenia jako dla ma∏ej dziewczynki.

Nasz korowód zosta∏ skierowany do obozu
w Pruszkowie, a stamtàd po segregacji w ró˝ne
miejsca Polski i g∏ównie Niemiec. Ale to ju˝ dal-
sza historia. 

DZIECKO POWSTANIA

Powstanie Warszawskie oczami dziecka

Dzielnicowa Rada Seniorów serdecznie za-
prasza na projekcj´ filmu „MIÂ”, która odb´-
dzie si´ 28 wrzeÊnia 2018 roku w Centrum
AktywnoÊci „Na Spokojnej” (ul. Spokojna 2).

Projekcja tego kultowego filmu, w re˝yserii
Stanis∏awa Barei, b´dzie okazjà do Êwi´towania
100-lecia Niepodleg∏oÊci Polski i Warszawskich
Dni Seniora. Jest okazja, by film ten wspólnie
obejrza∏y ca∏e rodziny. Tym razem Babcie
i Dziadkowie zapraszajà swoje wnucz´ta.

Film udost´pniony b´dzie dzi´ki wspó∏pracy
dzielnicowej Rady Seniorów z Fundacjà „Here-

ditas”, która jest pomys∏odawcà akcji pt.

„Kina podwórkowe na 100-lecie niepodleg∏o-
Êci”. Wst´p na projekcj´ jest BEZP¸ATNY!

Goràco zapraszamy Seniorów z ca∏ymi ro-
dzinami, a szczególnie z wnukami w wieku
szkolnym. Ten film trzeba zobaczyç!!!

28 WRZEÂNIA 2018 r., godz. 17.00 
Centrum AktywnoÊci „Na Spokojnej”

ul. Spokojna 2

w imieniu Rady Seniorów
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy 

Bo˝ena Borys, przewodniczàca Rady

ZAPROSZENIE DO KINA!
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BIBLIOTEKA W ZIELONEJ
ZAPRASZA DO NOWEJ SIEDZIBY

Z radoÊcià informujemy, ˝e Filia nr 2 Zielona
doczeka∏a si´ przepi´knej i nowoczesnej placów-

ki. Przestrzeƒ Biblioteki b´dzie s∏u˝y∏a mieszkaƒ-
com na ró˝ne sposoby. W budynku znajduje si´
DU˚A SALA BIBLIOTECZNA – wypo˝yczalnia

dla m∏odzie˝y i doros∏ych ze strefà dla czytelni-
ków (prasa, miejsce spotkaƒ, kawa, internet),
MA¸A SALA BIBLIOTECZNA – wypo˝yczalnia
dla dzieci. W nowej Bibliotece jest te˝ osobny
pokój, który b´dzie udost´pniany nieodp∏atnie
mieszkaƒcom (np. jako miejsce cichej pracy, na-
uki, miejsce spotkaƒ, warsztatów). Zapraszamy
do wspó∏pracy i odwiedzania nowej biblioteki!

Godziny pracy Filii nr 2 w Zielonej od
17 wrzeÊnia:
• Poniedzia∏ek 11.00–19.00
• Wtorek 11.00–18.00
• Âroda 10.00–16.00
• Czwartek 11.00–18.00
• Piàtek 11.00–18.00

BIBLIOTEKA ZAPRASZA:

KONKURS NA KOMIKS HISTO-
RYCZNY „MY I NASZA HISTORIA”

Konkurs nie ma ograniczeƒ wiekowych. Za-
ch´camy do udzia∏u doros∏ych, m∏odzie˝ i dzieci.
Mo˝na przes∏aç tylko jednà autorskà niepubliko-
wanà i nienagradzanà wczeÊniej prac´. Prace
konkursowe nale˝y sk∏adaç w Bibliotece Publicz-
nej lub przes∏aç drogà elektronicznà na adres:
konkurs.wesola@e-bp.pl do 31 paêdziernika
2018 r. Wi´cej informacji o konkursie na stronie
www.wesola.e-bp.pl.

NOWE CZASOPISMA
W BIBLIOTECE G¸ÓWNEJ:

Biblioteka G∏ówna w Weso∏ej na proÊb´ sze-
rokiego grona czytelników wzbogaci∏a swoje

zbiory o prenumerat´ dwóch tytu∏ów czaso-
pism: „Literatury na Âwiecie” i „Dialogu”.

„Literatura na Âwiecie” prezentuje przek∏ady
literatury Êwiatowej – od klasyki po awangard´.
Obok przek∏adów zamieszcza krytyczne rozprawy,
dyskusje, omówienia twórczoÊci. „Dialog” to mie-
si´cznik poÊwi´cony dramaturgii wspó∏czesnej
– teatralnej, filmowej, radiowej i telewizyjnej. Pod-
stawowym zadaniem pisma jest publikacja tek-
stów dramatycznych. Drukowane sà tak˝e t∏uma-
czenia wspó∏czesnych sztuk obcoj´zycznych, eseje,
rozmowy redakcyjne, felietony, prezentacje sylwe-
tek dramatopisarzy, informacje o ˝yciu wspó∏cze-
snego teatru.

Oba czasopisma nale˝à do grupy Pism Patro-
nackich obj´tych mecenatem Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, a wydawcà jest
Instytut Ksià˝ki. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
tematem do korzystania z naszych zbiorów!

SPOTKANIA DLA DZIECI
We wrzeÊniu odwiedzi naszà bibliotek´ Pa-

we∏ Waku∏a – absolwent malarstwa i pedagogi-
ki artystycznej, autor ksià˝ek dla dzieci. Za zbiór
opowiadaƒ „Co w trawie piszczy” zosta∏ wyró˝-
niony w Konkursie Literackim im. Astrid Lind-
gren. W 2011 r. zosta∏ nominowany do Nagrody
Literackiej im. Kornela Makuszyƒskiego za „Kajt-
ka i Yetika”. Jest wspó∏autorem opowiadaƒ do
serii o historii Polski „Zdarzy∏o si´ w Polsce”
Wydawnictwa Literatura.

Dla m∏odych odbiorców zaprosiliÊmy we
wrzeÊniu Teatr Wariacj´ z przedstawieniem
o Józefie Pi∏sudskim. Spektakl prezentowany
w bibliotece przypomni wiele historii z ˝ycia ma-
∏ego i niesfornego ucznia – Ziuka Pi∏sudskiego. 

Justyna Kwiatkowska

WW  BBIIBBLLIIOOTTEECCEE PPUUBBLLIICCZZNNEEJJ.. .. ..

UWAGA!
W ZWIÑZKU Z PRZEPROWADZKÑ FILII NR 2 

W ZIELONEJ DO NOWEGO BUDYNKU
– UL. BRATA ALBERTA 46 (WEJÂCIE

OD ULICY PODLEÂNEJ) INFORMUJEMY,
˚E FILIA B¢DZIE NIECZYNNA W DNIACH

3–14 WRZEÂNIA 2018 R.

OD 17 WRZEÂNIA ZAPRASZAMY
DO NOWEJ SIEDZIBY!

Polski Komitet Pomocy Spo∏ecznej w Weso∏ej
przedstawia swoje propozycje od wrzeÊnia br.
i zaprasza wszystkich ch´tnych do uczestnictwa
w zaplanowanych przez nas zadaniach. Zapisz-
cie te terminy i do∏àczcie do nas. Zapraszamy!
1. Tu˝ po wakacjach, 9 wrzeÊnia spotkaliÊmy si´

w Teatrze „Kamienica” na spektaklu „Trzecia M∏o-
doÊç Bociana”. By∏a to Êwietna komedia z nutà
powagi i romantyzmu w tle. A co przed nami?

2. Uczestnictwo w Szalonych Dniach Muzyki
w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej zapla-
nowaliÊmy na piàtek 28 wrzeÊnia, czyli
pierwszy dzieƒ Festiwalu – wybierzemy si´ na
Koncert Inauguracyjny. 

3. Nast´pnego dnia, czyli 29 wrzeÊnia (sobota),
b´dziemy Êwi´towaç Mazowieckie Spotkanie
– Jubileusz 60-lecia Polskiego Komitetu Pomo-
cy Spo∏ecznej. Jedziemy autokarem do Karoli-
na – siedziby Paƒstwowego Zespo∏u Ludowe-
go PieÊni i Taƒca „Mazowsze” im. Tadeusza
Sygietyƒskiego na koncert, a potem piknik.

4. Wycieczka Szlakiem „Niepodleg∏ej” planowa-
na jest na 9 paêdziernika (wtorek). Odwiedzi-

my: Ossów – T∏uszcz – Liw – Ka∏uszyn – Miƒsk
Mazowiecki.

5. Spotkanie „60 lat min´∏o jak jeden dzieƒ...” to
kolejna propozycja z okazji Jubileuszu PKPS
Weso∏a. Bawimy si´ 20 paêdziernika (sobota)
w sali bankietowej OSP na koncercie zespo∏u
„Z cygaƒskà duszà... biesiada w tanecznym
rytmie”.

6. Spotkanie w 100-lecie Niepodleg∏oÊci odb´-
dzie si´ 10 listopada (sobota) i rozpocznie si´
Mszà Polowà celebrowanà w intencji Ojczy-
zny. Ju˝ po raz 6 spotkamy si´ na biesiadzie
i bigosie na terenie OSP. UroczystoÊç uÊwietni
koncert zespo∏u „Nowogródzkie Or∏y”.

7. 14 listopada (Êroda) odwiedzimy Centrum
Sztuki w Zamku Ujazdowskim i obejrzymy
wspólnà wystaw´ zbiorowà artystów w 100-
lecie Niepodleg∏oÊci Polski i Litwy zatytu∏owa-
nà „Czekajàc na kolejne nadejÊcie”.

8. Z okazji stulecia odzyskania przez Polsk´ nie-
podleg∏oÊci Muzeum Narodowe w Warszawie
przygotowa∏o trzy wystawy nawiàzujàce swà
tematykà do wydarzeƒ z 1918 roku, to „Pade-

rewski”, „Józef Brandt” i „Nie-
podleg∏a – 1918”. Zwiedzanie
zaplanowaliÊmy na prze∏omie li-
stopada / grudnia.

9. Ostry Dy˝ur Poetycki to cykliczne spotkania
z poezjà w Teatrze Narodowym. Czekamy na
potwierdzenie rezerwacji. 

10. Jak co roku nie mo˝e zabraknàç spotkania
„Staropolska Wigilia Pokoleƒ – wspólne kol´-
dowanie”. Ju˝ dzisiaj zapraszamy na wiecze-
rz´ wigilijnà, dzielenie si´ op∏atkiem i koncert
kol´d do sali OSP w dniu 8 grudnia (sobota).

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pa-
ni Prezes PKPS oddzia∏ Weso∏a Helena Kaêmier-
czak pod numerem telefonu 22 773-54-44.

PKPS

PKPS – oferta nie tylko dla seniorów 
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www.www.B-DENTALB-DENTAL.com.pl.com.pl
Specjalistyczny 
Gabinet Stomatologiczny

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757

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

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

Zapraszamy na konsultacje ortodontyczneZapraszamy na konsultacje ortodontyczne
w dniu w dniu 7.09.20187.09.2018 i  i 5.10.20185.10.2018

PROMOCJE!!!
RABAT 50% dla nowych firm przez pierwsze 2 miesiace

RABAT 5-10% dla klientów polecajacych nasze Biuro

Nowo otwarte Biuro Ksiegowe
z duzym doswiadczeniem.

ZAPRASZAMY!

535 377 474

uslugibb18@gmail.com

ul. Ułanska 9, 05-077 Warszawa

Usługi Ksiegowe B&B s.c.

●  Czy bezskutecznie walczysz z nadwagą lub otyłością?
●  Czy nieobcy jest Ci efekt jo-jo?
●  Czy brakuje Ci pomysłów na zdrowe posiłki?
●  Czy chorujesz na insulinooporność lub cukrzycę
    typu II i potrzebujesz wsparcia dietetyka?

Pomożemy Ci osiągnąć zdrowie, 
dobre samopoczucie i wymarzoną sylwetkę 

Zgłoś się do Zgłoś się do NOWO OTWARTEJNOWO OTWARTEJ 
PORADNI PORADNI 
DIETETYCZNEJ DIETETYCZNEJ 
w Studio Ac�ve Ladiesw Studio Ac�ve Ladies

Zgłoś się do NOWO OTWARTEJ 
PORADNI 
DIETETYCZNEJ 
w Studio Ac�ve Ladies

Zapisz się już dziś: 
tel. 506 - 830 - 446 
www.ac�veladies.pl

Sieç sklepów spo˝ywczych Topaz
poszukuje do swojego sklepu w Galerii
Ferio Wawer, ul. K. Szpotaƒskiego 4,

Warszawa (Wawer) 
Pracowników na stanowiska:

● KASJER-SPRZEDAWCA
● SPRZEDAWCA DZIA¸U MI¢SO-W¢DLINY

Nasze oczekiwania:
● dyspozycyjnoÊç i motywacja do pracy,
● komunikatywnoÊç i umiej´tnoÊç wspó∏pracy w zespole oraz budowanie

pozytywnych relacji z Klientami,
● aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowoÊç

do ich uzupe∏nienia,

Oferujemy:
● umow´ o prac´ w pe∏nym wymiarze czasu z wynagrodzeniem zawsze

na czas,
● poza wynagrodzeniem – dodatki premiowo-sta˝owe dla Pracowników

ju˝ od pierwszego miesiàca pracy, talony na Êwi´ta,
● mo˝liwoÊç rozwoju i awansu zawodowego w stabilnej, dynamicznie

rozwijajàcej si´ firmie

CV mo˝na: 
● przes∏aç drogà elektronicznà na adres: rekrutacja@topaz24.pl w temacie

e-maila wpisujàc – Wawer,
● przes∏aç przez formularz na stronie internetowej – www.topaz24.pl

(zak∏adka – praca w Topaz)
● przynieÊç osobiÊcie do sklepu Topaz – ul. K. Szpotaƒskiego 4
Prosimy o zamieszczenie w cv klauzuli: „Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie przez
Przedsi´biorstwo Handlowo Us∏ugowe Topaz Zbigniew Paczóski, z siedzibà w Soko∏owie
Podlaskim, adres: ul. Kolejowa 8 B, 08-300 Soko∏ów Podlaski, moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy w celu i zakresie niezb´dnym dla potrzeb rekrutacji.”

ZDROWA STOPA
MOBILNY GABINET PODOLOGICZNY

tel. 572 225 013

Magister pielęgniarstwa po zawodowym kursie podologicznym
z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w pracy

na oddziale stopy cukrzycowej oferuje usługi
podologiczne i pielegnacyjne stóp oraz całego aparatu ruchu.

Usługi są wykonywane w domu pacjenta.
Profesjonalny sprzęt i jednorazowy materiał.

Pełna dezynfekcja i sterylizacja narzędzi w pojedynczych pakietach.
Przystępne ceny i uwzględnianie sytuacji pacjenta.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego:
572 225 013 – Urszula Spodymek

•   Pedicur medyczny,
•   usuwanie odcisków, modzeli, kurzajek,
•   korekta wrastających paznokci,
•   wykonywanie indywidualnych ortez odciążających stopę,
•   wykonywanie i zmiana opatrunków,
•   leczenie ran przewlekłych, w tym odleżyn,
•   bandażowanie żylaków podudzi,
•   doradztwo w zakresie doboru opatrunków, pielęgnacji
     skóry z problemami, doboru obuwia, postępowania ze
     stopą cukrzycową.
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Walczmy do koƒca
Kto nie zdà˝y∏ wspo-

móc ma∏ej Zuzi Fràcz-
kiewicz chorej na ze-
spó∏ Moebiusa, b´dzie
mia∏ okazj´ wziàç
udzia∏ w dwóch wrze-
Êniowych wydarzeniach
w naszej dzielnicy. 

15 wrzeÊnia o godz. 13.00 na terenie Ro-
dzinnych Ogródków Dzia∏kowych „Zach´-
ta” na Placu Wojska Polskiego odb´dzie si´
festyn „Gramy dla Zuzi”. WÊród licznych
atrakcji znajdà si´ zabawy dla dzieci, wysta-
wa plonów z dzia∏ek, degustacja przetwo-
rów i wypieków, wyst´py zespo∏ów muzycz-
nych, loteria fantowa, z której dochód b´-
dzie przeznaczony na rehabilitacj´ Zuzi.
Wszystkich serdecznie zaprasza Zarzàd
ROD „Zach´ta”. Szczegó∏y obok.

29 wrzeÊnia w OÊrodku Kultury przy ul.
Starzyƒskiego o godz. 19.00 odb´dzie si´
koncert Teatru Muzycznego „Niebieskie
Migda∏y”. Podczas imprezy b´dà licyto-
wane obrazy przekazane przez malarki
z UTW Weso∏a, które powsta∏y w pracow-
ni „Surreal” pod kierunkiem Maryli Su-
rawskiej. Zebrane pieniàdze b´dà przeka-
zane rodzicom Zuzi.

Przyjaciel rodziny Fràczkiewiczów Mi-
cha∏ Guzik podjà∏ niezwyk∏à inicjatyw´.
Postanowi∏ pieszo pokonaç ca∏y brzeg Ba∏-
tyku od granicy z Rosjà do granicy z Niem-
cami (ok. 550 kilometrów). Akcja nosi∏a
nazw´ „Bieg po ˝ycie Zuzi” i mia∏a na celu
zwrócenie uwagi na problem dziewczynki,
jak równie˝ zebranie jak najwi´kszej iloÊci
pieni´dzy. Bieg rozpoczà∏ si´ 13 sierpnia
w miejscowoÊci Pia-
ski, a zakoƒczy∏
31 sierpnia w Âwi-
noujÊciu. Wyposa-
˝ony w plecak, pas
ratowniczy, hamak
i garÊç medyka-
mentów wyruszy∏
w tras´. Ba∏tyk to
nie tylko piaszczy-
ste pla˝e. To te˝ ka-
mienie, bagna, uj-
Êcia rzek. Wszystko
to pokona∏ nogami
i wp∏aw. Nie by∏o
∏atwo, ale dla jed-
nej ma∏ej ksi´˝nicz-
ki warto by∏o. Wiel-
ki, wspania∏y cz∏o-
wiek. Warto Êledziç
jego karier´.

Warto pomagaç,
warto byç dobrym,
warto byç przyzwo-
itym.

UTW
Inauguracja roku akademickiego

2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Weso∏ej odb´dzie si´ 6 paêdziernika (so-
bota) o godz. 11.00 w Klubie Garnizono-
wym „KoÊciuszkowiec”, pl. Wojska Pol-
skiego 129. Zapraszamy.

Gra˝yna Weber

Kàcik seniora

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

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

REKL AMA

Obietnica poranka
Romain Gary

Pi´kna, poruszajàca
autobiografia wybitnego
pisarza polskiego po-
chodzenia, Romaina
Gary’ego. Na podstawie

ksià˝ki powsta∏ film, w którym zagra∏y
takie nazwiska jak Charlotte Gainsbo-
urg czy Pierre Niney, ale tak˝e epizo-
dycznie nasz Piotr Cyrwus, Katarzyna
Skar˝anka i Marta Klubowicz. Romain
Gary urodzi∏ si´ w Rosji, dzieciƒstwo
sp´dzi∏ w Wilnie i w Warszawie, potem
wyjecha∏ z matkà do Francji. Ksià˝ka

jest swoistym ho∏dem dla mi∏oÊci matki,
z którà ∏àczy∏y go bardzo silne wi´zi
uczuciowe. To dzi´ki niej prze˝ywa∏ nie-
samowite przygody, poznawa∏ ˝ycie i zo-
sta∏ jednym z najbardziej znanych pisa-
rzy XX wieku.

Wspania∏a, wielowàtkowa powieÊç.
Polecam!

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Valko T. – Arabska krucjata
2. Witkiewicz M. – Biuro M
3. Puertolas R. – Ca∏e lato bez

Facebooka
4. Matthews J. – Pa∏ac zdrady
5. Fràczyk I. – Pó∏ na pó∏
6. Kursa M. – Wiedêmy na gigancie

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Majkowska-Szajer D. – Bolek i Lolek

na szlaku polskich kultur
2. Davies B. – Cudowna wyspa dziadka
3. Reed M.K., Flood J. – Dinozaury:

skamieliny i pióra
4. Nadin J. – Trafiona zatopiona

Literatura popularnonaukowa:
1. Brzeziecki A. – Czerniawski: Polak,

który oszuka∏ Hitlera
2. Michalik G. – Danuta Szaflarska: jej

czas
3. Jarniewski A. – Nie mieszkam w igloo
4. Polman L. – Laleczki skazaƒców: ˝ycie

z karà Êmierci

Iza Zych

Kàcik bibliofila
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Tyle ˝e statystyki sà dla wakacyjnych „mi∏oÊci”
nieub∏agane. Wi´kszoÊç nie do˝ywa jesieni,
gdy˝ w wi´kszoÊci przypadków sà one jedynie
zauroczeniami, przelotnymi mi∏ostkami, czyli
chwilowym stanem umys∏u po∏àczonym mocno
z towarzyszàcymi mu okolicznoÊciami.
■ Zazwyczaj powstajà one w warunkach, w któ-

rych codziennoÊç nie ma do nas dost´pu, co
czyni nas bardziej wolnymi, a przynajmniej
wyluzowanymi. 

■ Towarzyszy temu wi´ksza otwartoÊç, ch´ç
skorzystania z jakiejÊ szansy, zrobienia czegoÊ
szalonego, podj´cia ryzyka. 

■ Nowe miejsca, atmosfera przygody, element
nieznanego dzia∏ajà jak afrodyzjak. 

■ Dodatkowo, kiedy ∏àczy nas jakaÊ wspólna ak-
tywnoÊç, np. nurkowanie, wspinaczka itp., ∏a-
twiej powstaje wzajemna fascynacja i poczu-
cie wspólnoty. 

Gdy okolicznoÊci si´ zmieniajà, czar pryska.
Nie by∏oby problemu, gdyby obie strony reago-
wa∏y w identyczny sposób. Niestety czasem gdy
jedna osoba z góry traktuje mi∏à relacj´ jako bo-
nus, druga snuje plany i ma nadziej´, ˝e znajo-
moÊç przerodzi si´ w sta∏y zwiàzek.

Dlatego te˝ oczarowanie, a potem zawód,
rozczarowanie i ∏zy – to cz´sty scenariusz. JeÊli
nie uda∏o si´ zachowaç dystansu i zakochaliÊmy
si´ po uszy – co mo˝emy robiç, aby chwila praw-
dy nie by∏a taka bolesna? 

Oto 5 sposobów na posklejanie z∏amanego serca:

1. Dystans do sytuacji.
Na poczàtek zracjonalizowanie swojego stanu

mo˝e okazaç si´ bardzo przydatne. Wiem, ˝e ci
trudno, ale pomyÊl: nie jesteÊ jedynà osobà na
kuli ziemskiej, która pope∏ni∏a b∏àd i wzi´∏a prze-
lotne zainteresowanie za wielkà mi∏oÊç. Staty-
stycznie ok. 90% wakacyjnych zwiàzków tak si´

koƒczy, wi´c mo˝e nie warto przeceniaç tego, co
si´ wydarzy∏o? Prawdopodobnie tysiàce osób na
Êwiecie prze˝ywa teraz podobne uczucia. 

Mo˝e pomóc ci wizualizacja: wyobraê sobie
1000 osób zgromadzonych na jakimÊ wspólnym
„wiecu”, które znajdujà si´ w takim stanie jak ty.
Chodzà ze zbola∏à minà, wydajà si´ nieco „nieprzy-
tomne”, rozpami´tujà swoje krótkotrwa∏e szcz´-
Êcie, chcà mówiç tylko o swoim zranionym sercu
i z byle powodu z∏oszczà si´ lub p∏aczà. Kiedy spoj-
rzysz na to z dystansu jak widz w kinie, zauwa˝ysz,
˝e to nieco komiczne zjawisko... Nie sàdzisz? 

2. Nie rozmyÊlaj, co by by∏o gdyby.
Twój ˝al dotyczy w najwi´kszym stopniu tego,

co WYDAJE ci si´ bolesnà stratà, a co tak na-
prawd´ nigdy si´ nie wydarzy∏o. Wi´kszoÊç za-
wiedzionych osób wymyÊla historie pod tytu∏em
„moglibyÊmy byç tacy szcz´Êliwi” i snuje ideali-
styczne scenariusze. W nich ty i twoja druga po-
∏owa jesteÊcie w sobie zakochani na zabój, prze-
˝ywacie romantyczne wzloty i goràcy seks. Tyle
˝e najpewniej to wszystko nie by∏oby takie cu-
downe, jak to sobie wyobra˝asz. Po dwóch tygo-
dniach sp´dzonych razem nie znasz jej/jego nie-
mal wcale. Ju˝ sam fakt, ˝e relacja si´ zerwa∏a,
oznacza, ˝e on/ona nie jest tym, kim si´ wyda-
wa∏/-a. Twoja historia to tylko pobo˝ne ˝yczenia.
Czy warto op∏akiwaç coÊ, co jest jedynie fikcjà? 

3. Bàdê Êwiadomy/-a tego, co si´ z tobà dzieje.
UÊwiadom sobie, ˝e stan zakochania to pe-

wien szczególny proces chemiczny zachodzàcy
w mózgu. Charakteryzuje si´ podwy˝szonym po-
ziomem fenyloetyloaminy oraz dopaminy. Te
substancje wywo∏ujà reakcje fizjologiczne, zwià-
zane ze stresem. Mi∏oÊç z punktu widzenia endo-
krynologii te˝ nim jest, podobnie jak ka˝dy inny
stan podwy˝szonych emocji. 

Skutkiem tego hormonalnego szaleƒstwa jest
pobudzenie uk∏adu limbicznego – czyli centrum

odpowiedzialnego za emocje. Pragnienia i pop´-
dy przybierajà na sile, tworzàc rodzaj przymusu
i obsesji, która usuwa w cieƒ inne aktywnoÊci.

Ot i ca∏a prawda na temat wielkiej mi∏oÊci,
którà w∏aÊnie prze˝ywasz. Powiedz wi´c sobie,
˝e to tylko reakcje fizjologiczne, które minà. I do-
k∏adnie tak b´dzie. 

4. Przywróç proporcje.
W sytuacji, w której twoje oczekiwania si´ nie

spe∏ni∏y, mo˝esz mieç sk∏onnoÊç do uznania sie-
bie za osob´ nieatrakcyjnà, a t´, która ci´ odrzu-
ci∏a, za niemal idea∏, co zwi´ksza poczucie kl´ski.
MyÊlisz sobie: „gdybym by∏/by∏a kimÊ lepszym
ona/on z pewnoÊcià by si´ we mnie zakocha∏/-
a”. W ten sposób cierpisz bardziej. 

Nie rób sobie tego i odwróç myÊlenie. Ot
choçby na takie: „on/ona musi byç ma∏o inteli-
gentny/-a, skoro mnie nie doceni∏/-a” itp. Lub
„szkoda mi mojego cennego czasu na zajmowa-
nie si´ kimÊ, kto na mnie nie zas∏uguje”. 

Lepiej?

5. Odró˝niaj klejnoty od zwyk∏ych szkie∏ek!
Przestaƒ si´ umartwiaç i wspominaç chwile,

które wydajà ci si´ jedynym skarbem, jaki masz.
Ten cenny klejnot to tylko zwyk∏e szkie∏ko. B∏yszczy
∏adnie, ale prawdziwego blasku mu brak. Prawdzi-
wà wartoÊcià jesteÊ ty i twoje ˝ycie. Zadbaj o nie!
Nie zapominaj o sobie i o swoich przyjemnoÊciach.
Co sprawia ci najwi´kszà frajd´? Masa˝, sport,
przechadzki po sklepach, babskie pogaduszki lub
spotkania z kumplami? Wyjdê z domu i baw si´
najlepiej, jak potrafisz. Âwiadomie koncentruj si´
na tym, co ci´ otacza i mo˝e byç êród∏em pozytyw-
nych emocji. JeÊli jesteÊ wÊród przyjació∏, poruszaj
wszystkie tematy prócz tego jednego, który pro-
wadzi do eskalowania twoich smutków. 

Powodzenia ☺
Joanna Godecka

Okiem coacha

Jak zapomnieç o wakacyjnych zauroczeniach
Pi´kna pogoda, wyjazdy i zwiàzana z nimi nowa sceneria oraz nieznane twarze wokó∏ nas i mi∏e
uczucie oderwania od codziennoÊci aktywujà pragnienie prze˝ycia przygody i, co tu kryç, apetyt
na mi∏oÊç... Szczególnie jeÊli nam jej brak lub ˝yjemy w nieco „spowszednia∏ym” zwiàzku,
a partner wydaje si´ nam nieco... „opatrzony”.

REKL AMA

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm
Specjalista chorób wewn´trznych

Nefrolog
Transplantolog

Lekarz uprawniony do badaƒ kierowców
oraz osób posiadajàcych broƒ

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

Tel. 602-174-916

Tel. 695-622-848

NAUKA GRY NA GITARZE

Szybko i efektywnie, od pierwszej 

lekcji gramy i śpiewamy razem.

PROTEZY • NAPRAWA

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ

tel.: 22 773 29 67•22 760 86 74•605 40 38 42
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Historia naszej firmy si´ga 1918
roku – wspomina Zuzanna Putka-
-Twardowska, przedstawicielka
czwartego pokolenia Putków. Mój
pradziadek, W∏adys∏aw Putka prowa-
dzi∏ wtedy piekarni´ w Okuniewie,

a nast´pnie w Rembertowie. Dobrze prospe-
rujàcy biznes piekarniczy w Zielonej, czyli
w dzisiejszej Weso∏ej, prowadzi∏ równie˝ Józef
Lutoborski – mój drugi pradziadek. Te dwie
piekarskie rodziny po∏àczy∏y si´ za sprawà
ma∏˝eƒstwa syna W∏adys∏awa Putki – Jana
oraz córki Józefa Lutoborskiego – Janiny.
M∏odzi poznali si´, gdy po zamkni´ciu pie-
karni Putków przez Niemców w czasie oku-
pacji Jan Putka zatrudni∏ si´ w piekarni

„Zdrowie” Lutoborskich. W prasie lokalnej
z tego okresu piekarnia w nast´pujàcy spo-
sób reklamowa∏a swoje wypieki:

PoÊród piekarƒ mrowia
Jest „Piekarnia Zdrowia”,
Która jako ˝ywo
Najlepsze pieczywo
W Zielonej wypieka
Dla ka˝dego cz∏eka.
Kto chce wcià˝ byç zdrowy,
Jada chleb razowy,
Sitkowy, pytlowy
Albo rodzynkowy!
Bu∏ki na Êniadanie
Ka˝dy te˝ dostanie.
Sà tu sprzedawane bu∏eczki maÊlane,
W olbrzymim wyborze –
Dostaç si´ tu mo˝e.

Budynek piekarni w We-
so∏ej zachowa∏ si´ do dziÊ.
W historycznym domu
mieÊci si´ piekarnia firmo-
wa, a za nià budynki cu-
kierni g∏ównej, gdzie wy-
piekane sà wszystkie wyro-
by cukiernicze Putka. 

Piekarnia w Weso∏ej
przetrwa∏a II wojn´ Êwiato-
wà, zosta∏a jednak znacjo-
nalizowana przez powojen-
nà w∏adz´ na poczàtku lat
50. XX wieku. Janina i Jan
Putka podj´li wtedy prac´
w paƒstwowych zak∏adach,
ale ciàgle marzyli o w∏asnej
piekarni. Dzier˝awili pie-
karni´ w Rembertowie, na Grochowie,
w Rybnie i w Chodakowie. W latach 70.
wyjechali do pracy do Kanady. Po powro-
cie dzier˝awili piekarni´ w Piastowie. 

W 1981 roku w budynku dawnej rodzin-
nej piekarni w Weso∏ej otworzyli wytwórni´
paluszków. Najwi´ksze marzenie dziadków

spe∏ni∏o si´ dopiero w 1983 roku –
mówi Zuzanna Putka-Twardowska.
Przy ul. Tarnowieckiej na warszaw-
skim Grochowie otworzyli w∏asnà
piekarni´. Do biznesu zostali w∏à-

czeni wówczas synowie Zbigniew i Stefan
oraz zi´ç Andrzej Pudzianowski. 

Lata 90. przynios∏y gwa∏towny rozwój fir-
my, mi´dzy innymi dzi´ki stworzeniu pol-
sko-francuskiej spó∏ki „Pol-Pain”. DoÊç
szybko, bo ju˝ po trzech latach, jej udzia∏y
w spó∏ce zosta∏y jednak wykupione. 

W 1996 r. firma powi´kszy∏a si´ o piekar-
ni´ przy ul. Krymskiej. Obecnie w tym miej-
scu funkcjonuje najwi´ksza piekarnia fir-
mowa Putka. 

W 2016 r. w Jawczycach powsta∏a naj-
wi´ksza i najnowoczeÊniejsza piekarnia
g∏ówna pod szyldem Putka. W grudniu tego
samego roku piekarni´ na Grochowie przy-
stosowano do produkcji wypieków bezglu-
tenowych.

Rodzinnà tradycj´ konty-
nuuje ju˝ czwarte pokole-
nie. W firmie pracuje obec-
nie czworo wnuków Janiny
i Jana Putków oraz ich ma∏-
˝onkowie. Przez lata zmie-
ni∏a si´ skala prowadzonego
biznesu. Wcià˝ pozosta∏o
jednak przywiàzanie do ro-
dziny, jej tradycji i najwy˝-
szej jakoÊci wytwarzanych
produktów. Firma wcià˝ wy-
korzystuje stare receptury
oraz tradycyjne metody wy-
pieku. Wiele produktów ca-
∏y czas formowanych jest
r´cznie i wypiekanych na
naturalnym zakwasie, który
nieprzerwanie prowadzony
jest od 1983 roku. Rodzina
zgodnie twierdzi, ˝e przepi-

sem na sukces jest znalezienie równowagi
pomi´dzy tradycyjnymi metodami wypieku,
nowymi mo˝liwoÊciami, jakie dajà nowocze-
sne technologie, oraz zmieniajàcymi si´
oczekiwaniami i gustami klientów.

Zuzanna Putka-Twardowska

100 lat Piekarni Cukierni Putka
Putka to najwi´ksza piekarnio-cukiernia rodzinna w Warszawie. Codziennie blisko
400 tys. warszawiaków jada wypieki spod znaku Putka. W tym roku firma Êwi´tuje
100-lecie tradycji piekarskiej, a jej historia jest ÊciÊle zwiàzana z terenami Remberto-
wa, Weso∏ej i warszawskiego Grochowa.

Rodzina przed budynkiem pierwszej piekarni 
w Okuniewie

Kazimierz Lutoborski z kuzynkà
przed sklepem w Zielonej

Okiennica z piekarni „Zdrowie”

Sklep w roku 2010 (po lewej) i dziÊ (powy˝ej)
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Za nami emocje zwiàzane z plebiscytem zor-
ganizowanym przez portal naszemiasto.pl na
terenie Warszawy. Na potrzeby plebiscytu mia-
sto zosta∏o podzielone na 8 rejonów, w których
znajdowa∏o si´ po kilka dzielnic. JesteÊmy nie-
zwykle dumni, gdy˝ uzyskaliÊmy nominacje we
wszystkich kategoriach, a dodajmy, ˝e zg∏oszeƒ
dokonujà rodzice przedszkolaków. Plebiscyt
przewidywa∏ rywalizacj´ w nast´pujàcych kate-
goriach: 
• Przedszkole Roku 2018
• Nauczyciel Przedszkola Roku
• Najsympatyczniejsza Grupa

Przedszkolna
Jest nam niezmiernie mi∏o, i˝

mo˝emy podzieliç si´ naszym
sukcesem. Otó˝ nauczycielka
naszej placówki Pani Marzena
Kowalczyk w kategorii „Na-
uczyciel Przedszkola Roku” za-
j´∏a I miejsce w naszym rejo-
nie (Weso∏a, Rembertów, Wa-
wer), zdobywajàc 767 g∏osów.
Niewàtpliwie taka liczba g∏o-
sów poparcia Êwiadczy o tym,
˝e zarówno rodzice, jak i sym-
patycy naszej placówki doce-
niajà ca∏okszta∏t dotychczaso-

wej pracy pani Marze-
ny. Jej pasja oraz
ogromne zaanga˝owa-
nie, a przede wszyst-
kim ciep∏o, jakim obda-
rza swoich wychowan-
ków, zosta∏y docenione
przez g∏osujàcych.

Nasz sukces Êwi´tu-
jemy podwójnie, bo-
wiem grupa 6-latków

„S∏oneczka”,
których wychowawcà jest pani Marze-
na, by∏a nominowana do plebiscytu
w kategorii „Najsympatyczniejsza Gru-
pa Przedszkolna”. Na 14 zg∏oszonych
grup przedszkolnych w naszym rejonie
nasi wychowankowie zaj´li I miejsce,
zdobywajàc 522 g∏osy. Grupa „S∏o-
neczka” jest w naszym przedszkolu od
czterech lat. Ucz´szcza do niej szeÊç
dziewczynek oraz szeÊciu ch∏opców.
Jest to grupa bardzo zgranych dzieci,
lubiàcych sp´dzaç ze sobà czas, uwiel-
biajàcych wyst´powaç na wszelkich
uroczystoÊciach przedszkolnych, pre-
zentujàc swoje umiej´tnoÊci. Te dzieci
naprawd´ sà wyjàtkowe! Dzi´kujemy

RODZICOM, którzy ca∏y czas wspierajà swoje po-
ciechy. Dzi´kujemy równie˝ za wspania∏à wspó∏-
prac´ z panià Marzenà!

Wszystkim g∏osujàcym, a w szczególnoÊci
RODZICOM grupy S¸ONECZKA na ∏amach „Wia-
domoÊci Sàsiedzkich” sk∏adamy serdeczne po-
dzi´kowania za okazane wsparcie zarówno pod-
czas g∏osowania, jak i podczas czterech lat sp´-
dzonych wspólnie w naszym przedszkolu.

Zapraszamy do zaglàdania na naszà stron´ in-
ternetowà, na której wkrótce uka˝à si´ zdj´cia
z uroczystej gali: puchatekprzedszkole.edu.pl.

Edyta Wall
Przedszkole Niepubliczne 

„KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”

Przedszkole Niepubliczne „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” 
zwyci´zcà w plebiscycie „Przedszkole na medal”

UKS VOLTEO
ogłasza nabór 

do grup sportowych

klubu!!!

Kryteria:
-  przedział wiekowy 8–12 lat
-  zaawansowane, średnio-zaawansowane
    umiejętności z zakresu akrobatyki, gimna- 
    styki sportowej, gimnastyki artystycznej

Gwarantujemy:
-  treningi z zakresu woltyżerki sportowej 
    2, 3 x w tygodniu (Hipodrom Stara Miłosna)
-  udział w zawodach Ogólnopolskich i Międzynarodowych
-  udział w zgrupowaniach i szkoleniach sportowych w kraju i za granicą

NABÓR OTWARTY: 22.09.2018, godz.11.30
– próbny trening, testy sprawnościowe

Hipodrom Stara Miłosna (ul. Szkolna 14, 05-077 Warszawa)

ZAPRASZAMY!!!

www.volteo.pl         tel. 664 720 615

UKS VOLTEO
ogłasza nabór 

do grup sportowych

klubu!!!

UKS VOLTEO
ogłasza nabór 

do grup sportowych

klubu!!!

Klub dysponuje niezbędną infrastrukturą, wykwalifikowaną kadrą
trenerską i specjalnie wyszkolonymi końmi.

Nasi zawodnicy to Kadra Narodowa Polskiego Związku Jeździeckiego
reprezentująca kraj na Mistrzostwach Europy i Świata!

REKL AMA
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W upalnà sobot´ 9 czerwca 2018 r. Szko∏a
Podstawowa nr 353 im. „Wielkich Odkrywców”
zorganizowa∏a Piknik Rodzinny pod has∏em
„Gdzie brak s∏ów, tam mówi muzyka”. Punktual-
nie o godzinie 10.00 pani dyrektor Katarzyna
G∏usek-Wojciechowicz wraz przewodniczàcym
Rady Rodziców panem Robertem Smoderkiem
uroczyÊcie rozpocz´li Piknik. 

Najwi´ksze zainteresowanie wzbudzi∏y wyst´-
py na scenie. Najpierw zaprezentowa∏y si´ laure-
atki konkursów piosenki obcoj´zycznej. Po nich
podziwialiÊmy uk∏ady taneczne dzieci z oddzia-
∏ów przedszkolnych i pokazy taƒca towarzyskie-
go. Ubrani w galowe stroje b-boye zaskoczyli
nas pi´knym pokazem breakdance do muzyki
Fryderyka Chopina.

Na uczestników Pikniku tak˝e poza scenà cze-
ka∏o wiele muzycznych atrakcji. Mo˝na by∏o eks-
perymentowaç z dêwi´kiem, graç na ró˝nych in-
strumentach, a nawet tworzyç w∏asne. Dla zain-
teresowanych przygotowano warsztaty taƒca
afrykaƒskiego, flamenco, zumby i skreczowania.

Jak przysta∏o na najbardziej usportowionà
szko∏´ w dzielnicy, na boiskach królowa∏y dyscy-
pliny sportowe. KS Weso∏a przeprowadzi∏ wy-
grany przez siódmoklasistów turniej pi∏karski.
Ch´tni mogli pod okiem naszego absolwenta,
mistrza Polski w szermierce – Jakuba Broniszew-
skiego sprawdziç umiej´tnoÊç pos∏ugiwania si´

bia∏à bronià. Nie zabrak∏o te˝
zaj´ç tenisa sto∏owego, d˝udo,
karate, parkuru i szachów.

Zainteresowani goÊcie uczest-
niczyli w zaj´ciach udzielania pierw-
szej pomocy, robili zdj´cia w foto-
budce lub czytali ksià˝ki w strefie bi-
bliotecznej. Nie mog∏o si´ obyç bez
tradycyjnych atrakcji: ko∏a fortuny,
plecenia warkoczyków, malowania
buziek, robienia bi˝uterii i ozdabia-
nia ekologicznych torebek.

Szkolna kawiarenka kusi∏a pysz-
nymi, domowymi wypiekami, pra˝o-
nà kukurydzà i innymi smako∏ykami.
Zapach pieczonych kie∏basek spra-
wia∏, ˝e nikt nie móg∏ przejÊç obok
nich oboj´tnie.

Piknik Rodzinny po raz kolejny okaza∏ si´ nie-
zwykle potrzebnà imprezà, która nie tylko pro-
muje szko∏´, ale te˝ integruje spo∏ecznoÊç lokal-
nà. Zapraszamy za rok. 

Agnieszka Reszczyƒska-Urban
nauczycielka j´zyka polskiego

Muzyczny Piknik Rodzinny w SP 353

We wrzeÊniu 2018 r. rozpoczyna drugi rok
swojego dzia∏ania SP 385. 

Wa˝nym wyzwaniem jest przygotowanie
dwóch bardzo licznych roczników do egzami-
nów zewn´trznych. W tym roku w naszej szko-
le do ostatniego egzaminu gimnazjalnego przy-
stàpià uczniowie siedmiu klas III, a do pierwsze-
go egzaminu po szkole podstawowej uczniowie
pi´ciu klas ósmych. To powa˝ne wyzwanie dy-
daktyczne i logistyczne. Mamy nadziej´, ˝e wy-
standaryzowane metody przygotowywania
uczniów oraz determinacja m∏odzie˝y i nauczy-
cieli pozwolà uzyskaç satysfakcjonujàce wyniki. 

Kolejne zadanie to pozyskanie sztandaru
szko∏y. Zmiany systemowe w polskiej oÊwiacie
i przekszta∏cenie Gimnazjum 119 w podsta-
wówk´ spowodowa∏y, ˝e staliÊmy si´ – jedynà
wÊród placówek weso∏owskich – szko∏à pozba-
wionà sztandaru. DokonaliÊmy wyboru wyko-
nawcy i dysponujemy ju˝ zatwierdzonym pro-
jektem uwzgl´dniajàcym wizerunek patrona
Szko∏y – Marsza∏ka J. Pi∏sudskiego. Wszystkich
Paƒstwa – gotowych nas wspomóc w dziele
zbierania funduszy – zapraszamy do grona
fundatorów i uczestnictwa jako goÊci hono-
rowych w Âwi´cie Szko∏y, które odb´dzie si´

w poczàtkach listopada. Konkretne informacje
wkrótce zamieÊcimy na naszej stronie interne-
towej.

W trosce o wysoki poziom wychowawczo-dy-
daktyczny planujemy realizacj´ kilku innowacji.
Jednà z nich jest kontynuacja ubieg∏orocznej ini-
cjatywy, jakà by∏y niekomercyjne pilota˝owe
zaj´cia z robotyki poprowadzone przez na-
uczycieli informatyki. W tym roku takie zaj´cia
b´dà prowadzone systemowo w oddzia∏ach ze-
rowych i kl. I–VI. 

W programie naszych dzia∏aƒ uwzgl´dniamy
te˝ zainaugurowany w ubieg∏ym roku cykl popo-
∏udniowych zaj´ç integracyjnych dla uczniów
i lokalnego Êrodowiska pod wspólnym has∏em
„Klimatyczne czwartki”. W ubieg∏ym roku
w ramach tego projektu z inicjatywy uczniów
i nauczycieli odby∏o si´ 28 dydaktyczno-wycho-
wawczo-kulturalnych wydarzeƒ dla ch´tnych.

Z uwagi na du˝à liczb´ nowych uczniów
w poszczególnych rocznikach wa˝nym wydarze-
niem wrzeÊniowym b´dzie „Dzieƒ Integracji”
zrealizowany wed∏ug tworzonego w∏aÊnie sce-
nariusza. Fotorelacja pojawi si´ na stronie na-
szej szko∏y. 

Grono pedagogiczne SP 385 w Warszawie

Z nowym rokiem na Klimatycznej

REKL AMA
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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.
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

„HORTUS”
US¸UGI OGRODNICZE

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

Katolickie Stowarzyszenie M∏odzie˝y Diecezji
Drohiczyƒskiej zaprasza dzieci i m∏odzie˝ z ca∏ej
Polski do udzia∏u w a˝ czterech ró˝nych konkur-
sach ekologicznych! JeÊli interesuje Ci´ ochrona
Êrodowiska i lubisz tworzyç prace plastyczne lub
robiç zdj´cia, to coÊ dla Ciebie!

Mo˝esz wybraç spoÊród nast´pujàcych zadaƒ
i tematów:

1 – Zatrzymaj rzek´ w kadrze – konkurs foto-
graficzny inspirowany polskimi rzekami, dla
dwóch grup wiekowych: 7–11 lat i 12–15 lat.

2 – Dzieci´ce porady na doros∏ych odpady –
konkurs plastyczny na wykonanie instrukcji
segregowania odpadów, skierowany do m∏o-
dzie˝y w wieku 7–12 lat.

3 – Energiczna maskotka – konkurs plastyczny
na projekt maskotki promujàcej energi´ odna-
wialnà, dla osób w wieku 7–12 lat.

4 – Energia drzemie w komiksie – konkurs
plastyczny na komiks o energii odnawialnej,
w którym mogà wziàç udzia∏ osoby w wieku
13–15 lat.

Termin nadsy∏ania prac mija 21 wrzeÊnia
2018 r. (decyduje data stempla pocztowego lub
data uwidoczniona na dowodzie nadania prze-
sy∏ki pocztà kurierskà).

Dla zwyci´zców przewidziano atrakcyjne na-
grody rzeczowe o ∏àcznej wartoÊci ponad
23 000 z∏! Dodatkowo wybrane prace b´dà pre-
zentowane podczas ogólnopolskiej konferencji
„Naturalnie... Polska”, zaplanowanej na prze∏om
listopada i grudnia 2018 r.

Szczegó∏owe informacje o konkursach i ich re-
gulaminy znajdziecie pod adresem: http://mlo-
dzidlasrodowiska.pl/82/konkursy-2.

Zespó∏ M∏odzi dla Ârodowiska

Weê udzia∏ w ekokonkursach!

PROTEZA CAŁKOWITA   – 450 zł

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

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

REKL AMA

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

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

Us∏ugi hydrauliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,

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

tel. 694-747-213



Nr 204 / Sierpieƒ – Wrzesieƒ 2018 2266

WESO¸A

Po pracowitym, obfitujàcym w wa˝ne wyda-
rzenia i sukcesy uczniów, jubileuszowym osiem-
dziesiàtym roku funkcjonowania naszej Szko∏y
nadszed∏ dla uczniów upragniony czas letniego
odpoczynku.

Od 25 czerwca do 13 lipca w naszej placów-
ce trwa∏a akcja „Lato w mieÊcie 2018”. Cieszy-
∏a si´ du˝ym zainteresowaniem. Uczestniczy∏o
w niej ogó∏em 87 dzieci. Jak zwykle mia∏y one
zapewnione wy˝ywienie oraz bogaty program
bezp∏atnych zaj´ç i wycieczek. Uczestnicy zwie-
dzili stadion Legii Warszawa, ZOO, Muzeum Ko-
lejnictwa, Muzeum Wojska Polskiego, odwie-
dzili Centrum Pieniàdza Narodowego Banku

Polskiego, Papugarni´, p∏yn´li tramwajem
wodnym ˚eglugi Sto∏ecznej, uczestniczyli
w spotkaniu z muzykà Afryki w ramach Dzieci´-
cych Ogrodów Muzycznych na dziedziƒcu Zam-
ku Królewskiego, w warsztatach Biblioteki Pu-
blicznej w Weso∏ej „Ma∏e muzeum wielkich
twórców niepodleg∏oÊci”, oglàdali filmy animo-
wane w Klubie KoÊciuszkowca. W szkole odby-
∏y si´ warsztaty taneczne, warsztaty z robotyki,
warsztaty z udzielania pierwszej pomocy,
warsztaty kulinarne „Wiem, co jem”. Wielkim
powodzeniem cieszy∏y si´ wyjÊcia na basen
„Wesolandia”. 

Zosta∏a wyremontowana cz´Êç sportowa
szko∏y – hala, korytarze, szatnie i ∏azienki, a tak-
˝e dostosowano ma∏à sal´ gimnastycznà, która
zostanie wyposa˝ona w lustra.

JesteÊmy gotowi do rozpocz´cia kolejnego
roku szkolnego ☺. ˚yczymy Uczniom i Nauczy-
cielom satysfakcji z w∏o˝onego wysi∏ku i wielu
sukcesów ☺.

Szko∏a Podstawowa nr 172

Lato w SP 172

W dniu 16.06.2018 r., dzi´ki wspó∏pracy Lasów
Miejskich - Warszawa, fundacji Aeris Futuro oraz
Pani Dyrektor Ewy Marczyƒskiej, na terenie Przed-
szkola nr 434 w Warszawie zosta∏a zorganizowa-
∏a akcja ekologiczna dosadzania drzew, krzewów
i innych roÊlin. 

Sponsorami byli fundacja Aeris Futuro oraz fir-
ma DHL Exel Supply Chain Poland Sp. z o.o. Swo-

jà obecnoÊcià wsparli nas równie˝ niezawodni
rodzice, przedszkolaki oraz personel.

Rodziny czynnie bra∏y udzia∏ w akcji, licznie
przynoszàc sadzonki roÊlin kwitnàcych i owocujà-
cych w celu stworzenia ekoogródka dla swoich
pociech. Od przysz∏ego roku, jeÊli posadzone ro-
Êliny w naszym nowym ogródku obrodzà, to dzie-
ci b´dà mia∏y na wyciàgni´cie r´ki garÊç witamin

naturalnego pochodzenia. Poprzez
zabaw´ w przyrodnika-ogrodnika
wszyscy dowiedzieli si´, jak mo˝-
na w przyjazny sposób wp∏ywaç
na nasze najbli˝sze otoczenie i jak
˝yç w zgodzie z naturà. 

Razem posadziliÊmy ok. 300
drzew i 30 krzewów biocenotycz-
nych (nektaro- oraz owocodaj-
nych). Ca∏a akcja zakoƒczy∏a si´
pocz´stunkiem dla wszystkich,
którzy ci´˝ko pracowali tego
dnia. Dla dzieci niewàtpliwà

atrakcjà przygotowanà przez fundacj´ Aeris Fu-
turo by∏o samodzielne wykonanie zak∏adek do
ksià˝ek z materia∏ów przyrodniczych.

Szacujemy, ˝e nasze dzia∏anie pozwoli∏o skom-
presowaç emisj´ ok. 14 ton dwutlenku w´gla!!!
Ale mia∏o ono nie tylko wymiar ekologiczny,
a przede wszystkim pedagogiczny. Nasze przed-
szkole pragnie wychowywaç dzieci w sposób in-
dywidualny i harmonijny. Uczyç je kontaktu
z przyrodà i obcowania z naturà. Mamy ogromnà
nadziej´, ˝e nasi podopieczni b´dà potrafili za-
trzymaç si´ w swoim doros∏ym ˝yciu... a w przy-
sz∏oÊci b´dà mogli powiedzieç swoim dzieciom...
lub te˝ wnukom: „Widzisz ten wysoki, roz∏o˝ysty
klon, który rzuca cieƒ na plac zabaw przedszko-
laków? – posadzi∏am(-em) go ze swojà mamà
i tatà ☺, gdy mia∏am(-em) tyle lat co Ty”.

Wszystkim uczestnikom bardzo dzi´kujemy za
wsparcie tej inicjatywy.

Sandra Go∏dyn – nauczyciel
Damian Ca∏ka – Zast´pca Kierownika Dzia∏u

ds. Gospodarki LeÊnej, Lasy Miejskie – Warszawa

„Zielono mi”, czyli ekodzia∏anie

Zadania realizowane przez Szkolny Zespó∏
Wspierania Uzdolnionych to mi´dzy innymi orga-
nizowanie i uczestniczenie w wielu formach
wspierania uzdolnieƒ: warsztaty metodyczne „Va-
demecum nauczyciela ucznia zdolnego. Akademia
M∏odego Naukowca”, „Szkolny program wspiera-
nia uzdolnionych”, Program WARS i SAWA, „Tech-
niki motywacyjne i aktywizujàce uczniów”,
„Kszta∏towanie kompetencji samodzielnego ucze-
nia si´. Ocenianie kszta∏tujàce w praktyce”. Do
najcz´Êciej stosowanych aktywizujàcych metod
i form wspierania uzdolnieƒ nale˝y: organizowa-
nie konkursów mi´dzyszkolnych i przygotowy-
wanie do udzia∏u w konkursach, turniejach
i zawodach sportowych ró˝nego stopnia i za-
kresu – uczniowie wdra˝ani sà do dok∏adnoÊci
i samodzielnoÊci, poszerzajà wiedz´, uczà si´
wspó∏dzia∏ania w zespole. Prowadzenie kó∏ za-
interesowaƒ – w szkole funkcjonuje np. ko∏o j´-
zyka angielskiego, matematyczne, j´zyka polskie-

go, krajoznawczo-turystycz-
ne, przyrodnicze, historyczne,
muzyczne, plastyczne, czytel-
nicze, teatralne, kabaretowe.
Przygotowywanie do pre-
zentacji inscenizacji i przed-
stawieƒ. Organizowanie
wycieczek lokalnych, krajo-
wych, „zielonych szkó∏” –
uczniowie poznajà regiony
Polski, ich histori´, kultur´
i zabytki. Dzia∏alnoÊç w ra-
mach Szkolnego Ko∏a Wo-
lontariatu – uczniowie prze-
prowadzajà liczne akcje wspierajàce spo∏ecznoÊç
szkolnà i lokalnà, biorà udzia∏ w akcjach ogólno-
polskich i o zasi´gu mi´dzynarodowym. Na stro-
nie internetowej szko∏y i w lokalnej prasie prezen-
tujemy efektywnie sukcesy naszych uczniów. Wy-
ró˝niani sà podczas apeli szkolnych przez

Dyrektora Szko∏y. Organizujemy
wystawy prac uczniów, nagra-
dzamy dyplomami, ksià˝kami,
typujemy do stypendiów, prze-
kazujemy listy pochwalne dla
rodziców. Szkolny Konkurs
„Mam talent” wy∏ania finali-
stów, którzy prezentujà si´ na
Pikniku Szkolnym. Chór szkolny
kolejny raz wzià∏ udzia∏ w Mi´-
dzynarodowym Festiwalu Polo-
neza. Wizytówkà dokonaƒ
uczniów jest p∏yta Mruczy wi-
nyl. Nowy rok szkolny to rok no-
wych wyzwaƒ, to równie˝ rok
nowych szans i mo˝liwoÊci. Je-
steÊmy g∏´boko przekonani, ˝e

nasi uczniowie wykorzystajà je wszystkie w pe∏-
ni. Wszystkim uczniom i pracownikom ˝yczymy
owocnego, dobrego roku szkolnego 2018/2019.

Alicja ¸ubiƒska, 
Monika Patralska

Uczeƒ zdolny w SP 173 
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ANTENY satelitarne i naziemne,
DEKODERY, monta˝ naprawa,
ustawienia. Trwam, Cyfra, Polsat, N.
oraz zestawy bez op∏at, 30 kana∏ów po pol-
sku. www.lemag-tvsat.waw.pl, ul. B. Cze-
cha 29, tel: 22 815-47-25, 501-123-566.

80

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.

25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne

ceny. Tel. 501-049-250.
4

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

www.dogadajciesie.pl
29

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).

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

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

1

HYDRAHYDRA ULIKULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607
160

REKL AMA

BIURO RACHUNKOWE DZIDO
KONKURENCYJNE CENY
1 MIESIÑC GRATIS!!!

tel. 503-759-762
214

WYCINANIE DRZEW, PODCINANIE GAŁĘZI
TRANSPORT

USŁUGI OGRODOWE
PRACE PORZĄDKOWE

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

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

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

MALOWANIE W WEEKENDY
Malowanie r´czne lub agregatem do 200 m2

w sobot´ i niedziel´. Kilkunastoletnie doÊwiad-
czenie, dok∏adny, uczciwy, bez na∏ogów.

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

3

OSTRZENIE
no˝y, no˝yczek, cà˝ek,

sitek i no˝y do mi´sa, no˝y do krajalnic
NNAARRZZ¢¢DDZZII  OOGGRROODDNNIICCZZYYCCHH:: sekatorów,
no˝yc, szpadli, siekier, no˝y do kosiarek

ul. W. Raczkiewicza 11, tel. 508 348 728

331

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

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

◗WYPRZEDA˚ kinkietów i kloszy w cenie
od 5 z∏, ˝yrandoli od 50 z∏. Rembertów ul.
Doroty Kuszyƒskiej 24 tel. 22 611 83 65

◗Zaopiekuj´ si´ ma∏ym dzieckiem 5–8 go-
dzin dziennie od listopada 2018, posia-
dam doÊwiadczenie, jestem uczciwa i od-
powiedzialna – tel. 605-519-575.

◗MATEMATYKA – gimnazjum, liceum,
matury – zaprasza doÊwiadczony mate-
matyk. Tel. 502.440.321.

◗ODDAM ceg∏´ rozbiórkowà, czerwonà
w iloÊci ok. 1000 sztuk. Marian 783-850-
831.

◗Absolwent Politechniki Warszawskiej ofe-
ruje korepetycje z matematyki. Zakres:
gimnazjum i liceum. Przygotowania do
sprawdzianów, kartkówek egzaminów
tel. 516-309-589.

◗Pomoc i nauka obs∏ugi komputera, telefo-
nu komórkowego, internetu. Dla osób star-
szych promocja! Student tel. 533 404 404.

◗Powtórz´ materia∏ dydaktyczny, przygo-
tuj´ do sprawdzianu, pomog´ odrobiç
lekcje z ka˝dego przedmiotu w zakresie
klas 1–7. doÊwiadczona nauczycielka tel.
519 152 152.

◗Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej
(Weso∏a) dla uczniów podstawówek i li-
ceum, 18 lat doÊwiadczenia. Tel. 694
210 279.

◗Kiermasz bi˝uterii z domowej manufaktu-
ry, zdrowa szarlotka domowa... wyprze-
da˝ z mojej szafy. Ka˝da niedziela wrze-
Êniowa od 11.00. Stara Mi∏osna, ul. Pio-
trusia Pana 20.

◗PODOLOGIA mgr El˝bieta Szczepaƒska
pe∏en zakres us∏ug odciski, wrastajàce
paznokcie, brodawki, stopa cukrzycowa,
rekonstrukcja paznokci ul. Brata Alberta
6a Weso∏a tel. 537 505 705.

◗PRACA w oÊrodku szkoleƒ chirurgicznych
na warszawskiej Starej Pradze. DoÊwiad-
czenie w pracy w jednostce medycznej,
zak∏adzie pogrzebowym lub zak∏adzie
patomorfologii na stanowiskach tech-
niczno-porzàdkowych mile widziane.
Praca w systemie zadaniowym, 1/2 eta-
tu, umowa o prac´. tel: 885 860 429. 

◗WYWÓZ SZAMBA – szybko i solidnie.
Konkurencyjne ceny. Tel. 503 817 296.

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

KRAWCOWÑ
zatrudni SABAK Sp.J.

501 704 220
335

MONTA˚:
■ kamery CCTV ■ anteny TV i SAT
■ kontrola dost´pu ■ domofony

www.kamery-anteny.pl
kamery.anteny@wp.pl, tel. 666633--667777--770011

196

J¢ZYK POLSKI, a tak˝e rosyjski,
egzaminy, sprawdziany, MATURA 2019, 

na ka˝dym poziomie nauczania.
Polski dla cudzoziemców.

èÓÎ¸ÒÍËÈ ‰Îfl ËÌÓÒÚ‡ÌˆÂ‚
Weso∏a Centrum, 22 773 40 87

334

WYPROWADZ¢ PSA
NAKARMI¢ KOTA

Weso∏a • Stara Mi∏osna • Mi´dzylesie

tel. 789 459 106 33
3

AUTO NA GAZ
R A D A N

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

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

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

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

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

AUTO BARTOSZ
MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
WULKANIZACJA                  

FACHOWO • SZYBKO • SOLIDNIE • TANIO

PŁATNOÂå: GOTÓWKA, 
KARTA, PRZELEW

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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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
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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

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




