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Tegoroczne uroczystoÊci i wydarzenia na terenie dzielnicy Weso∏a zwiàzane z rocznicà wybuchu Powstania Warszawskiego odby∏y si´
w trzech terminach:
28 lipca zacz´liÊmy niefortunnie – prze∏o˝eniem plenerowej projekcji filmu pt. „Kamienie na
szaniec” z powodu obfitych opadów deszczu.
Nowy termin projekcji to rocznica wybuchu
II wojny Êwiatowej – 1 wrzeÊnia, równie˝ na terenie OSP Weso∏a, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31. Organizatorem projekcji by∏ OÊrodek Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
31 lipca o godz. 18.00 w koÊciele Êw. Antoniego przy ul. Borkowskiej 1 na osiedlu Stara Mi∏osna odby∏a si´ uroczysta Msza Âwi´ta z oprawà s∏owno-muzycznà w wykonaniu Micha∏a Muskata. UroczystoÊç poÊwi´cona by∏a pami´ci
bohaterów Powstania Warszawskiego, którzy
walczyli o odzyskanie niepodleg∏oÊci i przywrócenie dawnych granic Polski. Na zakoƒczenie
wszyscy uczestnicy uroczystoÊci zostali zaprosze-

ni do przemarszu pod kamieƒ poÊwi´cony pami´ci ˚o∏nierzy Armii Krajowej III Plutonu V Kompanii „D´by” i Harcerzy „Szarych Szeregów” Rój
Wierna Rzeka z terenu Starej Mi∏osny. Uroczyste
z∏o˝enie wiàzanek pod kamieniem poprowadzi∏
Pan Micha∏ Muskat. W ho∏dzie bohaterom Powstania Warszawskiego wiàzanki z∏o˝yli:
w imieniu mieszkaƒców i Rady Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy – Radni Dzielnicy Weso∏a Pani
Ma∏gorzata Zar´ba, Pan Leszek Winiarski oraz
Pan Hubert Zieliƒski, w imieniu Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy – Pan Edward K∏os,
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a, wraz z Zast´pcami
Panem Krzysztofem Kacprzakiem i Panem Marianem Mahorem, w imieniu Powstaƒców, swoim
poleg∏ym kole˝ankom i kolegom, uczestnicy Powstania Warszawskiego – Pani Izabela Ruli wraz
z m´˝em Panem Romanem Zawadzkim, w imieniu klubu Prawa i SprawiedliwoÊci – Pani El˝bieta Nowosielska oraz Pan Miros∏aw Macià˝ek,
w imieniu Polskiego Komitetu Pomocy Spo∏ecznej Zarzàd Weso∏a – Pani Helena Kaêmierczak.
Wart´ honorowà przy kamieniu pe∏nili harcerze
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Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Organizatorami uroczystoÊci byli Rada i Zarzàd Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy oraz Ksiàdz Krzysztof
Cyliƒski – Proboszcz Parafii NajÊwi´tszego Serca
Pana Jezusa.
1 sierpnia w godz. 14.00–18.00 na skwerze
przy poczcie, róg ul. 1 Praskiego Pu∏ku i ul. Sikorskiego, odby∏a si´ akcja skierowana do dzieci i m∏odzie˝y „Spotkanie z Powstaniem Warszawskim”. Pod ogromnym zamaskowanym namiotem mo˝na by∏o wykonaç samodzielnie
m.in. powstaƒcze opaski i plakaty. Dost´pne
by∏y akcesoria do malowania – równie˝ kreda.
Dodatkowo mo˝na by∏o sfotografowaç si´
z animatorem przebranym za powstaƒca. Akcja
cieszy∏a si´ bardzo du˝ym zainteresowaniem
dzieci i m∏odzie˝y oraz doros∏ych. Organizatorami akcji byli Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Polędwica Map
cena za kilogram
Gobarto
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34

9
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Promocja obowiązuje do końca września 2017 r. lub do wyczerpania zapasów

09

2

11
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Woda Kubuś
niegazowana

1l
Mlekpol

500 ml
Maspex

29

5

1 szt.

19

2

7

1 szt.

9

1 szt.

Mleko Łaciate
UHT 2%

59

Coca Cola

Krem Nutella

1,5 l
Coca Cola

230 g
Ferrero

21

9

19

2

1 szt.

1 szt.

1 szt.

Olej Kujawski

Mąka
Szymanowska

Makaron Goliard
nitka luksusowa

Cukier Kryształ

1l
Kruszwica

1 kg
Polskie Młyny

250 g
Goliard

1 kg
KSC

Zyskaj zdrowie - urodę - energię

Zapraszamy na konsultacje
z dietetykiem!

GALERIA SOSNOWA
ul. Jeździecka 21F

512 078 978
Zapraszamy również do naszych salonów
w Otwocku i Józefowie
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przebiegu WOW przez teren
dzielnicy. Zamiast dotychczasowego i nierealnego „nie, bo nie”
pojawi∏o si´ bardziej konstruktywne stanowisko,
˝e w zwiàzku z prawdopodobnà nieuchronnoÊcià przebiegu WOW przez Weso∏à Rada Dzielnicy oczekuje przeprowadzenia rzetelnych konsultacji dot. wyboru wariantu przebiegu. Rada
zwraca tak˝e uwag´ na koniecznoÊç realizacji tej
inwestycji w tunelu na obszarze zurbanizowanym naszej dzielnicy, zapewnienie ochrony najcenniejszych przyrodniczo miejsc, jak równie˝
uzupe∏nienie projektu o ciàgi komunikacyjne
umo˝liwiajàce mieszkaƒcom wygodne poruszanie si´ pomi´dzy osiedlami naszej dzielnicy.
Sierpniowa sesja Rady Dzielnicy odby∏a si´
24 sierpnia. Rozpocz´∏a si´ od informacji na temat
realizacji bud˝etu za pierwsze pó∏rocze 2017 r.
Poniewa˝ wydatkowanie Êrodków by∏o adekwatne do okresu rozliczeniowego, informacja zosta∏a
przyj´ta bez wi´kszej dyskusji. Nast´pnie Rada
pozytywnie zaopiniowa∏a pakiet trzech uchwa∏

Z prac Rady Dzielnicy
W okresie wakacji Rada
Dzielnicy
obradowa∏a
dwukrotnie. Pierwsza sesja odby∏a si´ 13 lipca.
Radni zapoznali si´ na niej
z informacjami: o stopniu
zaawansowania robót inwestycyjnych i remontów
w dzielnicy, o pracach
zwiàzanych z zagospodarowaniem wód deszczowych oraz o planowanych inwestycjach ZMID
na terenie dzielnicy, w szczególnoÊci budowie
tunelu pod torami kolejowymi. Nast´pnie radni
pozytywnie zaakceptowali zwi´kszenie bud˝etu
dzielnicy o kwot´ 150 tys. z∏ z przeznaczeniem
na pierwsze wyposa˝enie nowo wybudowanego przedszkola w Starej Mi∏oÊnie. Na koniec sesji po doÊç burzliwej, ale krótkiej dyskusji Rada
Dzielnicy przyj´∏a nowe stanowisko w sprawie

Nowa jakoÊç komunikacji w Weso∏ej?
Na poczàtku sierpnia do
Urz´du Dzielnicy trafi∏
projekt p´tli autobusowej
w Starej Mi∏oÊnie przy ulicy Granicznej. To jak b´dzie wyglàdaç inwestycja
przy oczyszczalni Cyraneczka, jeszcze nie jest do
koƒca ustalone, natomiast
wszystkie szczegó∏y nied∏ugo si´ rozstrzygnà.
Projekt p´tli autobusowej przy ulicy Granicznej
na razie ca∏y czas jest uzgadniany przez podmiot
zewn´trzny dzia∏ajàcy na zlecenie ZTM-u. Mimo
˝e na poczàtku sierpnia trafi∏ do opiniowania
przez Urzàd Dzielnicy Weso∏a, nie dosta∏em zgody na publikacj´ za∏àczonych do pisma koncepcji.
Trudno te˝ mówiç o wià˝àcych szczegó∏ach, ale
wydaje mi si´, ˝e na kilka rzeczy zawartych
w planach warto zwróciç uwag´.
To co jest dobre w proponowanej inwestycji
i o czym ju˝ niejednokrotnie pisa∏em, to 120-metrowej d∏ugoÊci zatoka przystankowa. Te parametry to w zasadzie pewnik, który pozwoli na postój
przynajmniej czterech linii. Dlaczego to takie wa˝-

ne? Przypomn´, ˝e po zmianach organizacji ruchu
na p´tli b´dà kraƒcowaç autobusy linii 411 i 502.
Co prawda zupe∏nie zmieni si´ komunikacja autobusowa, zdecydowanie na lepsze. Wed∏ug wczeÊniejszych rozmów z ZTM-em do nowej p´tli dojedzie te˝ autobus z numerem 173, który nareszcie
b´dzie móg∏ obs∏ugiwaç ca∏à Starà Mi∏osn´.
W takim uk∏adzie niezagospodarowana wydawaç by si´ mog∏a p´tla przy rondzie Maroszka
(ko∏o KFC), ale tak naprawd´ zrobi si´ na niej
miejsce dla linii 147, która obecnie odbywa postoje wyrównawcze na przystanku Torfowa. Co
wi´cej, jest to idealne miejsce na kraniec autobusu o wysokiej cz´stotliwoÊci, takiego jak wielokrotnie postulowana linia 298. ZTM na razie
jest temu przeciwny, ale na swojà obron´ ma jedynie brak autobusów, poniewa˝ co do zasadnoÊci pomys∏u nikt nie ma wàtpliwoÊci. Do tej samej p´tli po zmroku móg∏by doje˝d˝aç nocny
N25, chocia˝ tu z kolei ZTM twierdzi, ˝e jest to
niewykonalne z uwagi na brak czasu na postój.
Jednà z wi´kszych zmian ma byç skrzy˝owanie
ulicy Granicznej z ulicà Borkowskà na wysokoÊci
wyjazdu z nowej p´tli, które ma byç zastàpione

modyfikujàcych tegoroczny bud˝et. Zmiany dotyczy∏y przesuni´cia dodatkowych 26 tys. na konserwacj´ zieleni niskiej, 29 tys. na program „Aktywny Senior”, zwi´kszenia bud˝etu oÊwiaty o ok.
1 mln z∏, g∏ównie na dotacje dla szkó∏ niepublicznych, oraz kosmetycznych korekt w wydatkach inwestycyjnych, tam gdzie zostawa∏y jakieÊ Êrodki
po realizacji inwestycji. W szczególnoÊci wróci∏a
do naszego bud˝etu kwota 130 tys. z∏ niewykorzystana w roku ubieg∏ym na rozbudow´ SP 173.
Radni zapoznali si´ tak˝e z informacjami o wykonanych remontach placówek oÊwiatowych,
a tak˝e o przygotowaniu tych placówek do rozpocz´cia nowego roku szkolnego.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest
na dzieƒ 2 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 budynku naszego Urz´du Dzielnicy. Zainteresowanych
serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady
przez rondo majàce naturalnie regulowaç ruch, tak
aby autobusy mog∏y bezpiecznie wyje˝d˝aç z zatoki. To odwa˝na propozycja, tym bardziej ˝e przecie˝ ten fragment nie tak dawno temu by∏ oddany
do u˝ytku, po trwajàcej zdecydowanie za d∏ugo
budowie. Pomys∏ ma jednak szans´ si´ sprawdziç.
Podà˝ajàc za zmianami w komunikacji i nowymi trendami, w naszej p´tli planuje si´ pod∏àczenie do ∏adowania autobusów hybrydowych. To
zdecydowanie dobra wiadomoÊç i trzymam kciuki, ˝eby znalaz∏a si´ w finalnym projekcie. Je˝eli
tak si´ stanie, to ju˝ nied∏ugo Stara Mi∏osna mo˝e
spodziewaç si´ wizyt pojazdów hybrydowych lub
nawet w ca∏oÊci zasilanych pràdem elektrycznym.
W czerwcu przy okazji informacji o zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu pisa∏em o rozpocz´ciu budowy w III kwartale tego roku. Na razie jednak trzeba poczekaç na uzgodnienia projektowe.
Po przekazaniu uzgodnionego projektu od wykonawcy ZTM b´dzie móg∏ przekazaç jakiekolwiek
szczegó∏owe informacje dotyczàce tej inwestycji,
w tym terminy i harmonogramy. Ja osobiÊcie mam
du˝e nadzieje, ˝e p´tla, tak jak jakiÊ czas temu zapowiadano, powstanie do koƒca bie˝àcego roku.
Hubert Zieliƒski
Radny dzielnicy Weso∏a
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REKLAMA w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich Weso∏a”
Informacje o zasadach reklamowania pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl lub u naszego przedstawiciela
handlowego: Bo˝ena Dole˝a∏ – tel. 607-306-979, e-mail: reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Karta Biznes Benefit dla Ciebie!
Rozwa˝a∏eÊ kiedyÊ reklam´ na naszych ∏amach bàdê stronie internetowej albo ju˝ si´ u nas reklamujesz?
Mamy dla Ciebie Êwietnà propozycj´!
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” do∏àczy∏y
do programu partnerskiego Biznes
Benefit, który gwarantuje reklamodawcom atrakcyjne zni˝ki nie tylko
na reklamy u nas, ale i w szeregu
miejsc us∏ugowych na terenie ca∏ej
Warszawy (restauracje, salony SPA
i urody, warsztaty samochodowe,
us∏ugi medyczne, dietetyczne i inne).

Wystarczy, ˝e wykupisz u nas reklam´
o wartoÊci minimum 300 z∏ netto*,
a otrzymasz takà kart´.
Szczegó∏owych informacji udzieli Paƒstwu nasz przedstawiciel handlowy:
Bo˝ena Dole˝a∏, tel. 607-306-979,
e-mail: reklama.wesola@wiadomosci
sasiedzkie.pl, a o samej karcie i punktach,
w których funkcjonuje, mo˝na przeczytaç
na stronie: https://www.biznesbenefit.pl/.
Hanna Kowalska
* nie musi to byç jednorazowa reklama,
podana kwota mo˝e byç sumà zamówieƒ
z 3 miesi´cy lub kilku wydaƒ naszych gazet.

Rodzinny Ogród Działkowy „Zach´ta” w Wesołej
oraz Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy
zapraszajà na

DZIE¡ DZIAŁKOWCA
FESTYN MI¢DZYPOKOLENIOWY

30 wrzeÊnia, godz. 15:00 (sobota)
Rodzinny Ogród Działkowy „Zach´ta”
okolice Domu Działkowca, Pl. Wojska Polskiego, Warszawa-Wesoła
Program festynu:
15:00 – 17:00 Rozpocz´cie festynu, szkolenie z pierwszej pomocy
17:00 – 18:00 Otwarcie biblioteki ogrodowej, recital literacki
18:00 – 20:00 Uroczyste obchody 45-lecia istnienia ROD „Zach´ta”
Wr´czenie dyplomów i nagród: „Najładniejsza
działka 2017 roku”, „Najsmaczniejszy wypiek”
20:00 – 22:00 Dyskoteka przy muzyce DJ Miro
W trakcie festynu:
- Degustacja przetworów i ciast zgłoszonych do konkursu
- R´kodzieło i wystawa prac działkowców
- Kàcik dla dzieci – malowanie buziek, gry i zabawy
- „Na przekàsk´” – kiełbaska z grilla i bigosik
Współpraca:

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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AktualnoÊci inwestycyjne

Inwestycje oÊwiatowo-kulturalne
Dobieg∏a koƒca budowa zespo∏u przedszkolno-˝∏obkowego
u zbiegu ulic Mazowieckiej i 1 Praskiego
Pu∏ku, w osiedlu Stara
Mi∏osna. Obecnie trwa
wyposa˝anie przedszkola i ˝∏obka w meble i sprz´ty niezb´dne do ich funkcjonowania. W momencie gdy ten numer „WiadomoÊci Sàsiedzkich” trafi do Paƒstwa
ràk, w przedszkolu b´dzie funkcjonowa∏o
6 oddzia∏ów dla ok. 150 dzieci, w ˝∏obku
zaÊ opiek´ otrzymajà maluchy w dwóch
oddzia∏ach.
Na lata 2017–2018 planujemy rozbudow´
Szko∏y Podstawowej nr 173 w osiedlu Stara
Mi∏osna. Nowe, 2-kondygnacyjne skrzyd∏o
o powierzchni ponad 1000 m2 pomieÊci
m.in. 8 sal lekcyjnych. Rozbudowa ta jest
konieczna ze wzgl´du na rosnàcà liczb´
uczniów oraz zreformowanà 8-klasowà
szko∏´ podstawowà.
Kolejny ˝∏obek powstanie w osiedlu Zielona u zbiegu ulic ¸aguny i Warszawskiej,
w sàsiedztwie funkcjonujàcego przedszkola. Na zakupionej w tym roku dzia∏ce projektowany jest obecnie budynek, którego
koncepcja zwyci´˝y∏a w konkursie og∏oszonym przez Urzàd Dzielnicy. Zak∏adamy, ˝e
budowa potrwa do koƒca 2018 roku.
Rozpocz´∏a si´ budowa budynku biblioteki
publicznej w osiedlu Zielona, u zbiegu ulic
PodleÊnej i Brata Alberta, w sàsiedztwie
szko∏y. Budowa potrwa do po∏owy 2018 roku.

W trakcie realizacji sà równie˝ budowy
trzech placów zabaw: przy Przedszkolu nr
259 na Placu Wojska Polskiego, przy Przedszkolu „Pod D´bami” oraz przy Gimnazjum
nr 119 w osiedlu Stara Mi∏osna. Ten ostatni
plac zabaw wymusi∏a reforma oÊwiaty. Gimnazjum 119 zostaje przekszta∏cone w szko∏´
podstawowà, a przepisy wymagajà w takich
placówkach budowy urzàdzonego placu zabaw dla najm∏odszych dzieci. Urzàdzenie
jednego placu zabaw to niebagatelny wydatek co najmniej 250 000 z∏otych.
Jest te˝ gotowy projekt modernizacji boiska pi∏karskiego przy Gimnazjum 119. Po
przeprowadzonych ju˝ modernizacjach boisk na Placu Wojska Polskiego, w Zielonej
i w Centrum, przyszed∏ czas na modernizacj´ najstarszego w dzielnicy boiska ze sztucznà nawierzchnià. Modernizacja rozpocznie
si´ wczesnà wiosnà 2018 roku i b´dzie polegaç m.in. na wymianie ca∏ej nawierzchni.
Na terenie lasku przy ul. Jeêdzieckiej
w osiedlu Stara Mi∏osna, w sàsiedztwie funkcjonujàcego placu zabaw trwa realizacja projektu „M∏odzie˝owy Park Rekreacji”. Projekt ten jest jednym z kilku zwyci´skich projektów zg∏oszonych w ramach bud˝etu
partycypacyjnego. B´dzie to urzàdzone miejsce, gdzie lokalna m∏odzie˝ b´dzie mog∏a si´
spotkaç i rekreacyjnie sp´dziç wolny czas.
W najbli˝szych planach sà jeszcze kolejne
trzy inwestycje oÊwiatowo-kulturalne.
Po pierwsze planujemy uruchomienie filii
oÊrodka kultury w osiedlu Zielona. Przystosowany do tego celu ma byç budynek po by∏ym przedszkolu przy ul. Wilanowskiej, któ-

Weso∏e lato dla uczniów z Weso∏ej
Dzieciaki kochajà wakacje – czas wolny od
zaj´ç szkolnych. Lato i Zima w MieÊcie to cykliczne imprezy organizowane w tym czasie
przez Urzàd Dzielnicy Weso∏a dla dzieci. Uczestnicy tegorocznej edycji mogli skorzystaç z bogatej oferty przygotowanej przez Biuro Sportu
i Rekreacji oraz Biuro Edukacji.
Uczniowie ze szkó∏ podstawowych i gimnazjów odwiedzili Centrum Nauki Kopernik, Warszawskie ZOO, Pa∏ac w Wilanowie, Muzeum ¸azienki Królewskie, Muzeum Karykatur, Centrum
Pieniàdza i wiele innych (wsz´dzie doje˝d˝ajàc

za darmo, gdy˝ przez ca∏y okres trwania akcji
„Lato w MieÊcie” mogli bezp∏atnie korzystaç
z komunikacji miejskiej ZTM). Uczestniczyli te˝
w warsztatach kulinarnych organizowanych
w ramach programu „Wiem, co jem”.
Ponadto rozwijali swoje talenty na zaj´ciach
Êwietlicowych, tanecznych, wokalnych oraz odbyli wiele ciekawych wycieczek. Dodatkowà
atrakcjà by∏o wyÊwietlanie filmów animowanych. Nie zabrak∏o sportu, uczestnicy akcji korzystali z basenu i si∏owni, a Aquapark Wesolandia
oraz Klub Tenisowy „Pohulanka” w ramach „Let-

ry w tym roku przeszed∏ gruntownà termomodernizacj´.
Po drugie chcemy wybudowaç fili´ oÊrodka
kultury wraz z pomieszczeniami dla biblioteki w osiedlu Stara Mi∏osna. Pomieszczenia
wynajmowane na cele oÊrodka kultury
w Centrum Pogodna sà ju˝ niewystarczajàce
dla wcià˝ rozwijajàcego si´ osiedla. Obecnie
trwajà rozmowy na temat pozyskania dzia∏ki.
W bud˝ecie na lata 2018–2019 mamy zarezerwowane Êrodki na realizacj´ tej inwestycji.
Po trzecie, zgodnie z wczeÊniejszymi zapowiedziami, przymierzamy si´ do budowy
pierwszego publicznego liceum. Jest to
przedsi´wzi´cie wymagajàce, ale ambitne,
poniewa˝ Weso∏a jest jedynà dzielnicà
w Warszawie, która nie ma na swoim terenie publicznego liceum.
Na zakoƒczenie wspomn´ jeszcze o dwóch
budowach, które co prawda nie sà inwestycjami oÊwiatowo-kulturalnymi, ale dope∏niajà tegoroczny, bardzo szeroki zakres realizowanych zadaƒ kubaturowych. Obie inwestycje sà zlokalizowane w Centrum.
Pierwsza – to budowa domu dziennego
pobytu dla seniorów. Lokalizacja budynku
przy ul. Armii Krajowej jest nieprzypadkowa, gdy˝ w pobli˝u znajduje si´ weso∏owski
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej. Budynek pod
wzgl´dem funkcjonalnym b´dzie cz´Êciowo
uzupe∏nieniem OPS-u o us∏ugi dla seniorów.
Druga inwestycja to budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Berenta.
W budynku o powierzchni u˝ytkowej nieca∏e 600 m2 znajdzie si´ 12 mieszkaƒ 3-pokojowych, 2-pokojowych oraz jednopokojowych.
W kolejnym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich” cz´Êç druga: inwestycje drogowe.
Krzysztof Kacprzak
Zast´pca Burmistrza ds. Inwestycji

niej Szkó∏ki Tenisowej” poprowadzi∏y zaj´cia nauki gry w tenisa ziemnego.
Zapraszamy na edycj´ zimowà!
Ofert´ zaj´ç na okres wakacji, tj. w dniach
26 czerwca – 31 sierpnia 2017 r., dla weso∏owskich dzieci i m∏odzie˝y, wype∏niajàc
czas wypoczynku w ramach programu „Lato w MieÊcie 2017”, przygotowa∏ Wydzia∏
OÊwiaty, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

REKL AMA

Studio Muzyczne Marta Zamojska-Makowska
zaprasza młodzie˝ i dzieci
do nauki gry na pianinie, Êpiewu solowego
oraz kształcenia słuchu i rytmiki.

Tel. 603 390 754
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Jak wybraç odpowiednie zaj´cia dodatkowe dla dziecka?

Obserwujàc wyniki badaƒ i zapoznajàc si´
z opiniami specjalistów, mo˝na wysnuç wniosek,
˝e o aktywnoÊç dziecka nale˝y zadbaç jak najwczeÊniej. I to nie tylko dlatego, ˝e w przysz∏oÊci mo˝e groziç mu oty∏oÊç czy utkni´cie na dobre przed ekranem (wedle badaƒ z 2010 roku a˝
44,4% dzieci w wieku 11–12 lat
sp´dza przed telewizorem ponad
cztery godziny dziennie).

Warto pami´taç, ˝e uwaga przedszkolaka jest
mimowolna, krótkotrwa∏a, cz´sto niepodzielna.
Lubi on aktywnoÊç, ale jego koÊciec jest niezbyt
twardy, a nadgarstki s∏abe, wi´c nie wszystkie
formy aktywnoÊci sà w tym okresie w∏aÊciwe.
Monotonne çwiczenia, forsowny trening, zbyt
intensywne zaj´cia, sporty si∏owe – na to
wszystko jest wi´c jeszcze o wiele za wczeÊnie.
Sport? Jak najbardziej, ale nale˝y wybieraç çwiczenia niezbyt intensywne, dostosowane do
zdolnoÊci dziecka w tym wieku, uczàce czegoÊ

Dlaczego zaczynaç tak wczeÊnie?
„Diagnoza przedszkolna” przygotowana we wspó∏pracy Kuratorium
OÊwiaty w Bydgoszczy i Centrów
Edukacji Nauczycieli wskazuje na
pewne podstawowe w∏aÊciwoÊci
psychiczne, fizyczne i spo∏eczne, jakie
da si´ zaobserwowaç u przedszkolaków. Dzieci w tym okresie szczególnie
lubià ruch, sà aktywne, ch´tnie biegajà. Rozwija si´ ich koordynacja ruchowa oraz wzrokowo-ruchowa. Coraz istotniejsze stajà si´ te˝ potrzeby
spo∏eczne – maluchy uczà si´ wspólnej zabawy, wspó∏dzia∏ania w grupie,
zaczynajà dostrzegaç potrzeby innych
osób. Odpowiednio dobrane çwiczenia mogà stymulowaç ten proces.
Wysi∏ek fizyczny nie tylko chroni
przed oty∏oÊcià. Wzmacnia on odpornoÊç, koÊci, poprawia krà˝enie, dotlenia mózg,
wspomaga prawid∏owà przemian´ materii. Podczas wysi∏ku uwalniane sà te˝ endorfiny, nazywane hormonami szcz´Êcia – dzi´ki temu nawet jeÊli
wyczerpani, po treningu jesteÊmy cz´sto zrelaksowani i zadowoleni. Wy∏adowanie energii, na przyk∏ad na boisku, zmniejsza tak˝e agresj´ u dziecka.
Z tych w∏aÊnie wzgl´dów warto jak najwczeÊniej pomyÊleç o wyborze w∏aÊciwych zaj´ç
sportowych dla swojej pociechy.

Jak dokonaç wyboru?
Nie ka˝dy rodzaj aktywnoÊci fizycznej odpowiada ka˝demu dziecku. Do wyboru zaj´ç nale˝y
podejÊç indywidualnie. Przeanalizowaç dost´pne
opcje, porozmawiaç z maluchem. Decyzj´ nale˝y
podjàç rozwa˝nie, aby nie zraziç dziecka do sportu.
JeÊli m∏oda dama boi si´ wody, posy∏anie jej na
p∏ywalni´ to najgorszy mo˝liwy pomys∏, a zapisanie ch∏opca na zaj´cia taneczne, gdy ewidentnie
pozostaje temu niech´tny, mo˝e skoƒczyç si´ ca∏kowità odmowà podejmowania fizycznej aktywnoÊci.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

– przede wszystkim poprzez zabaw´. Dobrze
jest pomyÊleç o sportach zespo∏owych, takich jak
pi∏ka no˝na – ich uprawianie bowiem na poczàtku ∏àczy si´ w∏aÊnie z zabawà.

W przysz∏oÊci mo˝e to zaprocentowaç szczup∏à sylwetkà, wi´kszà sprawnoÊcià i odpornoÊcià
oraz ochroniç cz´Êciowo przed problemami z samoakceptacjà oraz depresjà.

Dlaczego warto wybraç Football Kids?
Oferujàc zaj´cia wy∏àcznie dla najm∏odszych
dzieci (2–6 lat), szkó∏ka pi∏karska dostosowuje
program do mo˝liwoÊci i wymagaƒ uczestników.
W opracowaniu planu zaj´ç pomagali zarówno
zawodowi pi∏karze, jak i psychologowie, dzi´ki
czemu Football Kids troszczy si´,
aby wyzwania nie przeros∏y ani fizycznych, ani psychicznych mo˝liwoÊci ma∏ych adeptów.
Czas i cz´stotliwoÊç zaj´ç dostosowane sà do mo˝liwoÊci dzieci
w tym wieku. Zbyt cz´sty i forsowny
trening móg∏by przecià˝yç organizm
dziecka. åwiczenia odbywajàce si´
raz na tydzieƒ zach´cajà do regularnego uprawiania sportu i stymulujà
rozwój, jednoczeÊnie nie zmuszajàc
m∏odego pi∏karza do nadmiernego
wysi∏ku fizycznego. Kluczowa pozostaje zabawa: tak, aby dziecko samo
chcia∏o przyjÊç na kolejny trening.
Zaj´cia odbywajà si´ w niewielkich, jedenastoosobowych grupkach. Dzi´ki temu prowadzàcy mo˝e
poÊwi´ciç czas ka˝demu, by wszyscy
mali pi∏karze czuli si´ jednakowo
wa˝ni. Szkó∏ka pi∏karska zapewnia
nie tylko zabaw´ i rozwój pod okiem
wykwalifikowanego trenera, ale tak˝e profesjonalnie wyposa˝one sale gimnastyczne
oraz specjalnie zaprojektowane stroje pi∏karskie.
W Weso∏ej oddzia∏ znajduje si´ przy ul. Klimatycznej 1 (SP 385 im. marsz. Józefa Pi∏sudskiego).

Przedszkolaki kopià pi∏k´
O tym, ˝e ma∏ych ch∏opców, a czasem te˝
dziewczynki, ciàgnie do kopania pi∏ki, przekonywaç chyba nie trzeba. Dzieci ch´tnie „grajà
w nog´” na podwórkach, zbierajà nalepki z idolami, sà zafascynowane trikami sportowymi. Pi∏ka no˝na zapewnia du˝o ruchu, jak˝e wa˝nego
dla przedszkolaka, kontakt z rówieÊnikami, niezb´dny dla dzieci w tym wieku, nauk´ wspó∏pracy oraz funkcjonowania w grupie.
Gra w pi∏k´ wià˝e si´ z bieganiem, które najm∏odsi lubià.
Profesjonalne zaj´cia pi∏karskie dla dzieci mogà zapewniç to, czego kopanie pi∏ki na trawniku
przed blokiem na pewno nie da – odpowiednià
baz´ sportowà, wsparcie specjalistów oraz wyrobienie nawyku regularnych çwiczeƒ.

Nie jesteÊ pewny, czy pi∏ka no˝na spodoba si´
twojemu dziecku? Zapisz si´ na pierwsze, ca∏kowicie bezp∏atne zaj´cia i upewnij si´, ˝e to w∏aÊciwe miejsce dla twojej pociechy. Zapisy na
stronie www.football-kids.com.
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Tekst sponsorowany

Okres przedszkolny to szczególnie intensywny czas w rozwoju dziecka. Kszta∏tuje si´ wtedy zarówno jego cia∏o, jak i postawy, charakter oraz umiej´tnoÊci spo∏eczne. Warto stymulowaç ten proces
poprzez wybieranie odpowiednich zaj´ç
dla malucha. „Kopanie pi∏ki” mo˝e byç
Êwietnym sposobem na zorganizowanie
dziecku czasu wolnego, zapewnienie
rozrywki oraz zadbanie o jego zdrowie.
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Dzielnicowa Rada Seniorów poleca
Z przyjemnoÊcià informujemy Paƒstwa
o konkursie na Miejsca Przyjazne Seniorom. W tym roku b´dzie to ju˝ trzecia edycja tego konkursu. Organizuje go Warszawska Rada Seniorów, dzielnicowe rady
seniorów oraz Miasto Sto∏eczne Warszawa
(Biuro Pomocy i Projektów Spo∏ecznych).
Konkurs ma na celu wyró˝nienie i promowanie miejsc i wydarzeƒ cyklicznych
otwartych na potrzeby seniorów. Instytucje te powinny mieç swojà siedzib´
w Warszawie i posiadaç ofert´ skierowanà do seniorów (us∏ugi, zni˝ki, uprzejma
obs∏uga wobec osób starszych).
Konkurs jest rozgrywany w kilku kategoriach:
a. publiczne instytucje obs∏ugi mieszkaƒców
b. sport i rekreacja
c. kultura, rozrywka, edukacja
d. obiekty gastronomiczne
e. zak∏ady opieki zdrowotnej, apteki
f. wydarzenia cykliczne.
Laureaci otrzymajà za dany rok certyfikat i b´dà oznaczeni specjalnym znakiem, informujàcym o wyró˝nieniu. Wykaz nagrodzonych instytucji b´dzie nieodp∏atnie publikowany w materia∏ach
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Urz´du m.st. Warszawy oraz w serwisie
internetowym. Certyfikaty b´dà wr´czane na uroczystej gali w pierwszym kwartale 2018 roku. Zg∏osiç miejsce mo˝e
ka˝dy doros∏y mieszkaniec Warszawy.
Szczegó∏owy regulamin konkursu znajdà Paƒstwo na stronie internetowej
www.senioralna.um.warszawa.pl. Zg∏oszenia b´dà przyjmowane na specjalnych
drukach, które mo˝na znaleêç na ww.
stronie. Termin zg∏aszania wniosków: do
15 wrzeÊnia br. Wnioski wysy∏amy pocztà, pocztà elektronicznà lub sk∏adamy
osobiÊcie w Biurze Pomocy i Projektów
Spo∏ecznych przy ul. Nieca∏ej 2, parter,
pokój 26/28, 00-098 Warszawa z dopiskiem „Miejsce Przyjazne Seniorom”.
W ubieg∏ym roku nasza dzielnica z∏o˝y∏a 5 wniosków. Certyfikat otrzyma∏ tylko OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej. InformowaliÊmy o tym w kwietniowym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Tam te˝
by∏y zdj´cia z uroczystej gali.

POCZTA SENIORA
We wrzeÊniu w trzech weso∏owskich
przychodniach zdrowia i w bibliotece
przy Stra˝y Po˝arnej, pojawià si´ skrzynki listowe z napisem Poczta Seniora. To nowa inicjatywa Dzielnicowej
Rady Seniorów.
Wrzucajàc
do
skrzynki zapytanie, proÊb´ czy relacjonujàc jakieÊ
wydarzenie, które
Paƒstwa zbulwersowa∏o, mo˝ecie
mieç pewnoÊç, ˝e
informacja ta dotrze do Rady Seniorów. A my postaramy si´ t´

spraw´ wyjaÊniç. Zach´camy goràco weso∏owskich Seniorów
do korzystania z tej
mo˝liwoÊci porozumiewania si´ z nami.
Sà sprawy wa˝ne dla
wszystkich weso∏owskich Seniorów, ale
sà i sprawy prywatne
zwiàzane z ró˝nymi
˝yciowymi problemami. Prosimy o podawanie telefonu kontaktowego, by mo˝na si´ by∏o z Paƒstwem porozumieç.
Skrzynki umieszczone b´dà w przychodni przy ul. Kiliƒskiego, w osiedlu
Zielona w przychodni przy ul. Brata Alberta i w przychodni w Starej Mi∏oÊnie
przy ul. Jana Paw∏a II oraz w bibliotece
przy Stra˝y Po˝arnej.
Mamy dla Seniorów jeszcze jednà informacj´. W dniach od 24 wrzeÊnia do
1 paêdziernika odb´dà si´ Warszawskie
Dni Seniora. W ramach tych dni na terenie naszej dzielnicy b´dà mia∏y miejsce
dwie du˝e imprezy dla mieszkaƒców,
szczególnie dla seniorów. 23 wrzeÊnia
Polski Komitet Pomocy Spo∏ecznej organizuje piknik na terenie Stra˝y Po˝arnej
przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku. 30 wrzeÊnia
w tym samym miejscu odb´dzie si´ piknik mi´dzypokoleniowy organizowany
przez OPS. Szczegó∏owe informacje
znajdà Paƒstwo na plakatach. Obie imprezy majà bogaty i ciekawy program.
Warto wyjÊç z domu i pojawiç si´ na terenie przy Stra˝y Po˝arnej i dobrze si´ bawiç razem z mieszkaƒcami naszej dzielnicy, a mo˝e i innych cz´Êci Warszawy.
Bo˝ena Borys
Przewodniczàca
Dzielnicowej Rady Seniorów
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Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów
W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci
odbierane sà z terenu posesji:
■ odpady segregowane suche,
■ szk∏o opakowaniowe,
■ odpady wielkogabarytowe (meble),
■ odpady zielone (w okresie od kwietnia do listopada),
■ odpady zmieszane.

spodarstwach domowych w zwiàzku z bytowaniem cz∏owieka, dla wygody mieszkaƒców zosta∏y dopisane niektóre odpady sklasyfikowane
w ww. rozporzàdzeniu w grupie 17, która obejmuje odpady remontowo-budowlane (a wi´c
nieb´dàce odpadami komunalnymi). Sà to:
■ odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki,
glazury i terakoty,
■ szk∏o (okienne, drzwiowe bezbarwne).

Pozosta∏e odpady komunalne (sklasyfikowane w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska
z dnia 29.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów [Dz. U. z 2014 r. poz. 1923] w grupie 20)
w∏aÊciciele nieruchomoÊci mogà przekazaç do
PSZOK-ów (przy ul. P∏ytowej 1 i ul. Zawodzie 16). Oba punkty sà czynne od poniedzia∏ku do piàtku w godz. od 13.00 do 21.00 oraz
w soboty w godz. od 8.00 do 20.00 z wyjàtkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykaz
odpadów, które mo˝na dostarczyç do PSZOK-ów, okreÊlony zosta∏ w „Regulaminie korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych dla m.st. Warszawy”. Regulamin
dost´pny jest na stronie internetowej
www.czysta.um.warszawa.pl. W wykazie, poza
odpadami komunalnymi, które powstajà w go-

Zgodnie z ww. Regulaminem, PSZOK mo˝e
przyjmowaç tylko takie odpady remontowo-budowlane i tylko w przypadku, gdy w∏aÊciciel nieruchomoÊci samodzielnie przeprowadzi∏ prace
remontowe. Odpady powsta∏e w wyniku prac
prowadzonych przez wynaj´tà firm´ powinny
zostaç usuni´te/zagospodarowane przez wykonujàcego ten remont. Jedynym kryterium przyjmowania odpadów jest ich umieszczenie w wykazie wskazanym w § 4 Regulaminu.
Na terenie Warszawy funkcjonujà tak˝e Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. MPSZOK-i. Sà to specjalne pojazdy do zbierania odpadów, które do dzielnicy
Weso∏a przyje˝d˝ajà w ka˝dà Êrod´ i sobot´. Zosta∏y wyznaczone dwa miejsca, w których pojazdy
te b´dà si´ zatrzymywaç na ok. pó∏torej godziny:

- parking przy ul. Jana Paw∏a II 240 róg ul. Rumiankowej (w Êrody w godz. od 13.00 do 14.30),
- parking przy Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a (w soboty od 12.00 do 13.30)
z wyjàtkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Lokalizacje, godziny i czas postoju znajdujà si´
w wykazie zamieszczonym na stronie www.czysta.um.warszawa.pl. Do MPSZOK-ów mo˝na oddaç mi´dzy innymi takie odpady, jak opakowania po olejach (innych ni˝ spo˝ywcze), detergentach, Êrodkach ochrony roÊlin, pojemniki pod
ciÊnieniem po aerozolach, farby, opakowania po
farbach, tusze, tonery do drukarek oraz baterie
i akumulatory. MPSZOK-i nie przyjmujà zmieszanych odpadów komunalnych, materia∏ów zawierajàcych azbest, odpadów w opakowaniach
cieknàcych, uszkodzonych w stopniu powodujàcym wyciek substancji znajdujàcych si´ wewnàtrz tego opakowania, odpadów w iloÊciach
i charakterze wskazujàcych na to, i˝ pochodzà
z dzia∏alnoÊci gospodarczej, odpadów remontowo-budowlanych, zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego, a tak˝e odpadów zielonych. Pe∏en wykaz przyjmowanych odpadów
znajduje si´ w Regulaminie korzystania
z MPSZOK-ów, który dost´pny jest na stronie
www.czysta.um.warszawa.pl.
Zespó∏ Ochrony Ârodowiska
dla Dzielnicy Weso∏a

Stypendia i zasi∏ki szkolne – sk∏adanie wniosków
Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego
w Dzielnicach Wawer i Weso∏a
uprzejmie informuje, ˝e we wrzeÊniu
dy˝ury dla mieszkaƒców b´dà pe∏nione
wed∏ug poni˝szego harmonogramu:
■

■

■

13 wrzeÊnia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
(spotkanie na ul. 1 Praskiego Pu∏ku
róg al. Armii Krajowej)
20 wrzeÊnia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
(spotkanie na ul. Jana Paw∏a II 1
– parking przy sklepie Lidl)
27 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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Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy informuje o mo˝liwoÊci sk∏adania wniosków o przyznanie stypendiów i zasi∏ków szkolnych. Na stronie
http://www.wesola.waw.pl/ w dziale „AktualnoÊci” umieszczone zosta∏y uaktualnione wzory wniosków o stypendium szkolne i zasi∏ek szkolny. Do
wniosków do∏àczone sà instrukcje wype∏niania.
Przypomnijmy, ˝e:
■ Zasi∏ek szkolny mo˝e byç przyznany uczniowi znajdujàcemu si´ przejÊciowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasi∏ek szkolny mo˝na ubiegaç si´
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ dwa miesiàce od
wystàpienia zdarzenia uzasadniajàcego przyznanie tego zasi∏ku.

Konsultacje ZUS

■

Stypendium szkolne. Warunkiem otrzymania
stypendium jest spe∏nienie kryterium dochodowego. Miesi´czny dochód na osob´ w rodzinie ucznia uprawniajàcy do ubiegania si´
o stypendium szkolne nie mo˝e byç wy˝szy ni˝
kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo∏ecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z póên.
zm.), tj. 514 z∏.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
na rok szkolny 2017/2018 nale˝y z∏o˝yç w szkole w terminie do 15 wrzeÊnia 2017 r.
Redakcja na podst. mat. Urz´du Dzielnicy

2 sierpnia 2017 r. w godzinach od 9.00 do
15.00 w siedzibie Urz´du Dzielnicy Weso∏a odby∏y si´ konsultacje prowadzone przez pracowników II Oddzia∏u ZUS w Warszawie.
Konsultanci udzielali odpowiedzi m.in. na pytania z zakresu:
• podlegania ubezpieczeniom,
• wdro˝enia e-sk∏adki,
• zasad przyznawania emerytur i rent, w tym
obni˝enia wieku emerytalnego.

go konta na Platformie Us∏ug Elektronicznych
(PUE). To nowoczesny portal, który bez wychodzenia z domu umo˝liwia wglàd w informacje
zapisane na osobistym koncie w ZUS. PUE pozwala m.in. zobaczyç, czy jesteÊmy zg∏oszeni do
ubezpieczeƒ, czy pracodawca op∏aca za nas
sk∏adki, wys∏aç interesujàce nas wnioski i Êledziç
stan ich realizacji.
Konsultacje w takiej formule b´dà mia∏y charakter cykliczny, termin najbli˝szych 26 paêdziernika 2017 r. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkaƒców w tym dniu do Urz´du
Dzielnicy Weso∏a, sala 008 (parter).

Ka˝dy, kto odwiedzi∏ w tym dniu Urzàd, móg∏
na miejscu za∏o˝yç i potwierdziç profil do swoje-
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Warszawski Klub Pi∏ki R´cznej Weso∏a awansuje do I ligi!
Warszawski Klub Pi∏ki R´cznej Weso∏a powsta∏
w roku 2014 z inicjatywy pasjonatów pi∏ki r´cznej, by∏ych zawodników Miros∏awa Robaka, Ireneusza Lipiƒskiego oraz Romana Ratyƒskiego.
G∏ównà ideà przyÊwiecajàcà za∏o˝ycielom klubu by∏o propagowanie pi∏ki r´cznej wÊród lokalnej spo∏ecznoÊci, szkolenie dzieci i m∏odzie˝y, ale
przede wszystkim stworzenie seniorskiego zespo∏u pi∏karek r´cznych, które w perspektywie
3 lat b´dà walczy∏y o awans do I ligi.
Dzia∏ania te nie by∏yby mo˝liwe, gdyby nie
ogromne wsparcie i zaanga˝owanie w∏adz dzielnicy Warszawa-Weso∏a oraz wspó∏praca z Biurem Sportu m.st. Warszawy i Szko∏à Podstawowà nr 353 w Weso∏ej, w której kszta∏cimy grupy
m∏odzie˝owe, krzewiàc w ten sposób zami∏owanie do pi∏ki r´cznej i wychowujàc m∏ode pokolenie szczypiornistów.
Na przestrzeni trzech sezonów dru˝yna WKPR
Weso∏a walczy∏a w rozgrywkach II ligi, utrzymujàc równy poziom i plasujàc si´ w czo∏ówce tabeli. Trzon dru˝yny do dziÊ tworzà zawodniczki,

Joanna Sarwas, Ada Serafin. Od nowego sezonu
dru˝yn´ zasilà zawodniczki z innych klubów
warszawskich.
Za sprawà dobrej postawy w rozgrywkach
II ligi w sezonie 2016/2017 i dzi´ki uplasowaniu
si´ na trzecim miejscu w tabeli oraz zmianie organizacji rozgrywek, w nadchodzàcym sezonie
2017/2018 nasze szczypiornistki b´dà mia∏y
szanse powalczyç na parkietach I ligi.
Na chwil´ obecnà stawiamy na dalszy rozwój
klubu oraz wzmacnianie dru˝yny, a w d∏u˝szej
perspektywie liczymy na awans do rozgrywek
Ekstraklasy kobiet.
Zapraszamy wszystkich na mecze I ligi kobiet,
zapewniamy emocje, liczymy na wsparcie.
Wspólnie osiàgniemy sukces.
Szukajcie informacji o nas na fanpage’u
https://www.facebook.com/WKPRWesola/ i na
stronie www.wkpr.pl.
które grajà w klubie od poczàtku jego istnienia:
Julia Acmizow, Magdalena Haraszkiewicz, Edyta
Koc, Rachela Kubrak, Dorota Kulik, Marita Kurak,

Wiola Marczewska
Kierownik Zespo∏u

Blind tenis w Weso∏ej
5 sierpnia 2017 r. na kortach Klubu Tenisowego Pohulanka w Weso∏ej odby∏ si´ Warszawski
Turniej Blind Tennis o Puchar Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
By∏a to Êwietna okazja do zaprezentowania
mieszkaƒcom Weso∏ej oraz pozosta∏ym kibicom
tej, doÊç m∏odej w Polsce, dyscypliny sportowej.

Tenis ziemny dla osób z dysfunkcjà wzroku
trafi∏ do kraju za sprawà Agaty Baryckiej. To
dzi´ki niej w Warszawie rozpocz´∏y si´ zaj´cia
i to ona sprawi∏a, ˝e niewidomi i niedowidzàcy
w pe∏ni mogà korzystaç z dobrodziejstw, jakie ze
sobà niesie gra w blind tenisa.
Poczàtki nie by∏y ∏atwe, regularne zaj´cia na
kortach rozpocz´∏y si´ w lutym 2016 roku. Mimo
˝e dyscyplina ta jest bardzo popularna w wielu
krajach na Êwiecie, w Polsce ludzie nie wierzyli,
˝e mo˝na graç, nie widzàc pi∏eczki.
A wszystko zacz´∏o si´ dzi´ki marzeniom niewidomego Japoƒczyka, który zapragnà∏ graç w tenisa. To on stworzy∏ specjalnà dêwi´kowà pi∏k´
i okreÊli∏ zasady blind tenisa, wymiary kortu, wielkoÊç rakiet oraz liczb´ dozwolonych koz∏ów pi∏ki
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

na korcie. Miyoshi Takei by∏ pierwszym niewidomym regularnie grajàcym w tenisa i pierwszym
ambasadorem tej dyscypliny na Êwiecie.
Obecnie nad przepisami tenisa ziemnego dla
osób niewidomych i niedowidzàcych czuwa International Blind Tennis Association. Zawodnicy grajà w trzech kategoriach: B1, B2, B3, które uzale˝nione sà od stopnia utraty wzroku. Osoby w kategorii B1 i B2
mogà odbiç pi∏k´ maksymalnie
po trzecim koêle, natomiast osoby
w kategorii B3 mogà odbiç pi∏k´
miàc stereotypy o osobach niepe∏nosprawnych.
maksymalnie po drugim koêle.
Po bardzo zaci´tych meczach Puchar BurmiWarto podkreÊliç, ˝e ta forma
strza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy zdobyli:
tenisa ziemnego niesie ze sobà
■ Monika Dubiel kategoria B1,
ogromne korzyÊci rehabilitacyj■ Marcin Król kategoria B2,
ne i spo∏eczne. Sport ten nie tylko
■ Grzegorz Kurpiƒski kategoria B3.
zwi´ksza sprawnoÊç fizycznà, ale
Puchary zwyci´zcom wr´cza∏ Zast´pca Burmiznakomicie dzia∏a na psychik´
strza Dzielnicy Weso∏a Marian Mahor.
i przede wszystkim u∏atwia ˝ycie
Turniej by∏ szansà na fantastycznà rywalizaosobom z dysfunkcjà wzroku.
cj´ sportowà w duchu fair play, by∏ te˝ Êwietnym
Treningi wyostrzajà zmys∏ s∏uchu,
przyk∏adem na to, ˝e sport nie zna barier, a wardzi´ki czemu mogà one ∏atwiej poruszaç si´
szawiacy sà spo∏ecznie odpowiedzialni i potrafià
w przestrzeni miejskiej. Dlatego tak wa˝na jest posi´ integrowaç.
pularyzacja i dalszy rozwój tej dyscypliny w Polsce.
Warszawski Turniej Blind Tennis o Puchar BurmiMa∏gorzata ¸owkis-Przybytniak
strza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy by∏ Êwietnà
Fundacja Zawsze Blisko
okazjà do integracji osób z dysfunkcjà wzroku
z warszawiakami.
REKL AMA
Mecze turniejowe
rozegrano w 3 katePEDAGOG–ANGLISTA
goriach: B1 (osoby
niewidome), B2 i B3
(osoby niedowidzàce). Emocje by∏y
Zakres: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
ogromne. Zarówno
zawodnicy, jak i kibice
Stara Miłosna, tel: 733 250 300
Êwietnie si´ bawili, ∏a-

LEKCJE ANGIELSKIEGO
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IV Ogólnopolski Turniej Badmintona
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
30 wrzeÊnia i 1 paêdziernika
2017 r. w hali sportowej Zespo∏u
Szkó∏ nr 94 w Zielonej odb´dzie si´
po raz czwarty Ogólnopolski Turniej
Badmintona organizowany przez
Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”.
Zostanie on rozegrany w kategorii wiekowej junior m∏odszy, to jest dla roczników 2002
i 2001. Zawody zostanà przeprowadzone w pi´ciu
konkurencjach: singiel ch∏opców, singiel dziewczàt,

debel dziewczàt i ch∏opców oraz
mikst. Organizator UKS „Dwójka”,
klub z 21-letnim sta˝em, organizuje
sta∏e zaj´cia pozalekcyjne z badmintona dla dzieci i m∏odzie˝y z terenu
Weso∏ej, a przede wszystkim osiedla Zielonej, a tak˝e letnie i zimowe
zgrupowania. Zawodnicy klubowi startujà
corocznie w kilkunastu ogólnopolskich turniejach rozgrywanych w ramach wspó∏zawodnictwa

Sportowe wakacje z Judo Fight Club
Kiedy w okresie wakacji wiele organizacji
i klubów sportowych og∏asza letnià przerw´
– Judo Fight Club dzia∏ajàcy w naszej dzielnicy
nie zawiesi∏ swojej treningowej dzia∏alnoÊci.
Klub zorganizowa∏ dwa wyjazdowe obozy, na
których mog∏o aktywnie i w sportowym duchu
wypoczywaç kilkadziesi´cioro dzieci.
Pierwszy obóz o charakterze
sportowo-edukacyjnym zaplanowano w doskonale zlokalizowanym dla
tego typu przedsi´wzi´ç miejscu
w Dêwirzynie k. Ko∏obrzegu.
Na obozie wypoczywa∏o ponad 50
dzieci z naszej dzielnicy trenujàcych
w Judo Fight Clubie.
Organizator obozu, oprócz normalnych obozowych zaj´ç, zapewni∏ dzieciom wiele dodatkowych atrakcji: kurs
ABC ˝eglarstwa, kurs ABC windsurfingu, kurs j´zyka angielskiego, wycieczk´ statkiem po
morzu oraz gr´ terenowà organizowanà przez firm´
Kajtur, podczas której uczestnicy rozwiàzywali zadania sprawnoÊciowe i intelektualne, zbierajàc przy
tym elementy tratwy, którà póêniej musieli zbudowaç i przep∏ynàç rzeczk´, aby zakoƒczyç wyzwanie.
Czyste jezioro i nasz Ba∏tyk, Êwietnie po∏o˝ony
oÊrodek gwarantowa∏y dobrà zabaw´. Jednak nie

sposób pominàç tu zaanga˝owanej kadry, która
nie pozwoli∏a dzieciom ani przez chwil´ si´ nudziç.
Zaj´cia plastyczne, strzelanie z wiatrówki, ∏uków
i proc, mecze siatkówki, unihokeja i pi∏ki no˝nej, no
i oczywiÊcie treningi judo – to wszystko zapewni∏o
niezapomniane wra˝enia naszym pociechom.

Drugi obóz organizowany przez klub odby∏
si´ w drugiej po∏owie sierpnia.
Obóz zorganizowano w miejscowoÊci Waplewo k. Olsztynka wraz z klubami z Elblàga, Radzynia, Pruszkowa, Gorzowa i ZamoÊcia. Uczestniczy∏o w nim prawie 80 osób.
By∏ to obóz o charakterze kondycyjno-sportowym. Dzieci, które zosta∏y wybrane na ten obóz,

NABORY
wt-czw, godz. 17:00-18:00 – rocznik 2012–2011
wt-czw, godz. 18:00-19:30 – rocznik 2010–2009
pon-śr, godz. 17:00-18:30 – rocznik 2008–2007
pon-śr, godz. 18:30-20:00 – rocznik 2006–2005
pon-śr, 20:00-21:30 – judo dla dorosłych pow. 15 lat

ZAPRASZAMY CHŁOPCÓW I DZIEWCZYNKI!
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sportowego Polskiego Zwiàzku Badmintona. Badminton to olimpijska dyscyplina sportowa, jest najbardziej popularny w krajach wschodniej Azji, takich jak: Chiny, Indonezja, Japonia, Korea, Malezja,
Tajlandia, a w Europie prym wiedzie Dania. W Polsce badminton zaczà∏ rozwijaç si´ w latach siedemdziesiàtych dwudziestego wieku. W tym roku Polski Zwiàzek Badmintona obchodzi swoje 40-lecie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków sportu, a szczególnie mi∏oÊników badmintona na emocjonujàcà rywalizacj´ sportowà
w sobot´ 30.09.2017 r. Turniej rozpocznie si´
o godz. 10.30.
Anna Janecka
UKS „Dwójka”

zosta∏y starannie wyselekcjonowane przez trenera
Rados∏awa Lechowicza. Obozy sportowe w swych
za∏o˝eniach majà pomagaç i byç kolejnym krokiem
w rozwoju kariery zawodniczej. Poprzez indywidualne treningi jego uczestnicy mogli lepiej poznaç
tajniki zawodniczego judo, pomog∏y te˝ pokonaç
zawodnikom ich w∏asne ograniczenia i s∏aboÊci.
Ka˝dy obóz sportowy charakteryzuje si´ pewnymi rytua∏ami i specyfikà. Na obozie w Waplewie tak˝e tak by∏o. Codzienna poranna zaprawa,
kajaki i rowery wodne, sporty zespo∏owe na hali i oczywiÊcie trening na macie przed kolacjà
i wspólne grupowe zaj´cia do 21.00 – powodowa∏y, ˝e po og∏oszeniu ciszy nocnej dzieciaki zasypia∏y ju˝ po 10 minutach.
Szczególnie trudne dla dzieci – rozleniwionych
co nieco wakacjami – by∏y pierwsze 2–3 dni. MyÊl´, ˝e ka˝dy z rodziców odbiera∏ telefony czy
SMS-y, ˝e „jest ci´˝ko”. Potem by∏o troch´ ∏atwiej
– chwile relaksu na kr´gielni i w kinie.
Kolejna kaskada w budowaniu wytrzyma∏oÊci
nie by∏a ju˝ tak bolesna dla zaprawionych w pierwszych dniach m∏odych zawodników, kondycja ros∏a.
Taki by∏ te˝ cel obozu i jestem przekonany, ˝e
uda∏o si´ kadrze ten cel zrealizowaç.
Czy m∏odzie˝ rzetelnie przepracowa∏a ten czas
– oka˝e si´ ju˝ na najbli˝szych turniejach.
Jak widaç, wakacje w Judo Fight Clubie by∏y
pracowite. Pracowite dla kadry, która zorganizowa∏a dwa doskona∏e obozy, ale tak˝e pracowite
dla dzieciaków. Wi´kszoÊç
dzieci, dzi´ki egzaminom przeprowadzonym na obozach,
mog∏o zmieniç „kolor swojego
paska” na ciemniejszy.
Minà∏ czas wakacji, rozpocz´∏y si´ normalne treningi. Po wakacjach i obozowej rzeczywistoÊci pozosta∏y zdj´cia, mi∏e
wspomnienia, ale tak˝e wy˝sze
umiej´tnoÊci. Pozosta∏o coÊ jeszcze, co by∏oby trudne do osiàgni´cia na normalnym obozie
czy koloniach. Mimo znaczàcej
rozpi´toÊci wiekowej uczestników obozu (8–17 lat) pozosta∏y
przyjaênie i kole˝eƒskie stosunki
pomi´dzy dzieciakami z naszej
dzielnicy oraz innych miast.
Mariusz D´bski
Nr 194 / Wrzesieƒ 2017
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Lato z Klubem Sportteam
Wakacje 2017 za nami! WypoczywaliÊmy
jak co roku bardzo aktywnie, a naszym wyjazdom towarzyszy∏ bogaty program atrakcyjnych zaj´ç rekreacyjno-sporotwych.
Dzieci i m∏odzie˝ jak co roku zaprosiliÊmy
na Sportowiska – gdzie gwarantowaliÊmy
du˝o ruchu i dobrà zabaw´, a doros∏ych
wraz ze swoimi pociechami na Familiad´
– wyjazd pt. „Aktywnie i na luzie, rodzinnie
i z przyjació∏mi”!
Wyjazdy multisportowe tworzymy i prowadzimy od wielu lat, z roku na rok odkrywajàc
w tym przedsi´wzi´ciu jeszcze wi´kszà i pi´kniejszà pasj´! Przygotowujàc programy, myÊlami nie raz wracaliÊmy do dzieciƒstwa
i wspominaliÊmy marzenia z tamtych lat. Budowanie baz i kryjówek, poszukiwanie skarbów, dni wype∏nione ruchem i dobrà zabawà.
Wakacje to czas szczególny, a nie tylko odpoczynek od roku szkolnego. To przede wszystkim dni pe∏ne inspiracji i fantazji, mo˝liwoÊci
do poszerzania horyzontów oraz odkrywania
siebie! Takà przestrzenià sà w∏aÊnie Sportowiska i Familiady i bardzo nam mi∏o, ˝e tak wielu z Was mo˝emy goÊciç w naszej bajce! :)
„Albo all in, albo wcale!” To tegoroczne has∏o lata – atrakcji nie mog∏o zabraknàç, a dzia∏o si´, dzia∏o! :) ˚eglarstwo, windsurfing, szermierka, baseball, archery tag, frisbee ultimate,
stand up paddle, skimboarding, blackminton,

wodna zumba, kajaki, pontony raftingowe,
treningi tenisowe oraz nauka i doskonalenie
p∏ywania, a do tego gry dru˝ynowe, animacje
plenerowe, triathlon, fabularne gry terenowe,
wieczorne teleturnieje TV show, konkursy
i zmagania sportowe, rajdy rowerowe, wodne
szaleƒstwa na bananie, nartach wodnych
i wake’u, które uzupe∏nia∏y Êlizgi na zje˝d˝alni
Mamut i hopasiupy na wodnej trampolinie.
RealizowaliÊmy równie˝ szkolenia z ratownictwa i pierwszej pomocy m.in. na stopnie
M∏odszy Ratownik i Ratownik WOPR, kurs ˝eglarski na patent ˝eglarza jachtowego oraz
szkolenie motorowodne na stopieƒ sternika.
Realizujàc program, pami´taliÊmy, by
uÊwiadamiaç, a nie zabraniaç, kierunkowaç,
a nie korygowaç, inspirowaç, uczyç, rozwijaç
i doskonaliç! Zawsze bezpiecznie, profesjonalnie i radoÊnie!
Kochani, dzi´kujemy za wspólne wakacje –
bardzo mi∏o wspominamy czas sp´dzony razem z Wami. Atmosfera w teamie, klimat w bazie, wiele weso∏ych sytuacji oraz liczne przygody to mi´dzy innymi Wasza zas∏uga! Dzi´ki Waszej aktywnoÊci, ch´ciom i zaanga˝owaniu
mogliÊmy tak wiele zrealizowaç, a prowadzone
treningi, gry, zabawy oraz zaj´cia mia∏y niepowtarzalny styl. Mamy nadziej´, ˝e z∏apaliÊcie
wiatr w ˝agle, poczuliÊcie swojà si∏´, poznaliÊcie mo˝liwoÊci – mocne strony i obszary,

w których przy odrobinie wysi∏ku mo˝ecie byç
jeszcze mocniejsi. Wierzymy, ˝e zdobyte na
Sportowiskach wiedza i doÊwiadczenie b´dà
procentowaç w przysz∏oÊci i b´dà stanowiç
motywacj´ do dalszego doskonalenia i rozwijania poziomu sprawnoÊci fizycznej i umiej´tnoÊci technicznych w ró˝nych dyscyplinach.
Szanowni Paƒstwo – drodzy Rodzice – dzi´kujemy za zaufanie do naszego klubu i zespo∏u trenerskiego. Jest nam bardzo mi∏o, ˝e wybraliÊcie naszà letnià ofert´ i form´ aktywnego wypoczynku dla swoich rodzin. Cieszymy
si´, ˝e mogliÊmy sp´dziç te wakacje razem.
Nasz 40-osobowy zespó∏ instruktorów, trenerów, wychowawców, pedagogów i specjalistów w ró˝nych dziedzinach nie tylko sportowych codziennie, przez 24 godziny, dok∏ada∏
staraƒ, by M∏odzi mieli w∏aÊciwà opiek´, zapewnione bezpieczeƒstwo i atrakcyjnie zorganizowany czas na Sportowiskach i Familiadzie. Zach´camy do dzielenia si´ z nami opiniami i spostrze˝eniami, Paƒstwa informacje
to zawsze dla nas cenne wskazówki.
Polecamy uwadze fotorelacje na naszej
stronie www.sportteam.pl oraz Facebooku:
Sportteam Zdrowy Styl. Filmowe prezentacje
udost´pniliÊmy na kanale YouTube Sportteam. Do zobaczenia na treningach i zimowym
festiwalu 2018 :).
Ze sportowymi pozdrowieniami
Zarzàd i kadra trenerska
Sportteam Zdrowy Styl

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Ju˝ nast´pnego dnia po zakoƒczeniu roku
szkolnego odby∏ si´ turniej koƒczàcy sezon
w Warszawskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y. Zawodnicy naszego klubu spisali si´ bardzo dobrze,
Czarek Bia∏ecki zajà∏ 1 miejsce w kat. do 20 lat,
Jakub Broniszewski równie˝ wygra∏ zawody
w kat. do 17 lat. Marcel Broniszewski by∏ drugi,
a Filip Sobel siódmy do lat 14 i wreszcie Kajtek
Moczyd∏owski by∏ 3 w kategorii do 11 lat.
W pierwszy poniedzia∏ek wakacji najm∏odsi
zawodnicy naszego klubu zacz´li obóz w Cz∏uchowie, gdzie by∏o bardzo ciekawie, m.in. wspinaliÊmy si´ w parku linowym, p∏ywaliÊmy, wzi´liÊmy udzia∏ w sp∏ywie kajakowym i byliÊmy
w ZOO. Oprócz tego codziennie ci´˝ko pracowaliÊmy na sali szermierczej, ˝eby dobrze spisaç si´
w mi´dzynarodowym turnieju im. dra Adama
Papee w Szczecinku, który mia∏ miejsce w czasie
trwania naszego obozu. Na nim te˝ wypadliÊmy

bardzo dobrze, Marcel Broniszewski oraz Kajtek
Moczyd∏owski wygrali turniej w swoich kategoriach wiekowych. Ponadto Szymon Grzegorek
by∏ drugi, a Filip Sobel, Szymon Skoczek i Karol
St´plewski zaj´li 3 miejsca. Po dwóch tygodniach, zm´czeni, ale za to z baga˝em fajnych
wspomnieƒ, wróciliÊmy do Warszawy.

QLTURKA

Nowa p∏yta Queens of the Stone Age –
Villains – Stopy Ci´ nie zawiod∏y, Josh!
Koncert Queens of the
Stone Age podczas Orange
Warsaw Festival 2014 by∏
niezapomnianym prze˝yciem. Kawa∏ki z wydanego
rok wczeÊniej przez zespó∏
albumu ...Like Clockwork
zda∏y egzamin „na ˝ywo”.
Do tej pory nie straci∏y nawet odrobiny Êwie˝oÊci, niejednokrotnie powracajàc na mojà playlist´. Nowy krà˝ek Villains
znaczàco ró˝ni si´ od swojego poprzednika.
I dowodzi, ˝e inne nie musi znaczyç gorsze. To
w∏aÊnie motyw zmian pojawia si´ ju˝ w doskona∏ym pierwszym kawa∏ku na p∏ycie.
Feets Don’t Fail Me Now zaczyna si´ d∏ugim
intrem troch´ przywodzàcym na myÊl The Desert
Sessions, czyli seri´ projektów muzycznych powsta∏à z inicjatywy wokalisty QotSA Josha Homme’a. Ale to tylko pierwsze skojarzenie. W wywiadzie dla „New York Timesa” Josh podkreÊli∏,
˝e grupie zale˝a∏o na zerwaniu z dotychczas
wypracowanym, charakterystycznym brzmieniem. „PomyÊleliÊmy, ˝e dla tego nagrania powinniÊmy zaryzykowaç naszà reputacj´” – zaznaczy∏. I zaryzykowali, mi´dzy innymi wybiera-

jàc jako producenta Marka Ronsona, znanego ze
wspó∏pracy z popowymi artystami takimi jak na
przyk∏ad Amy Winehouse, Adele czy Bruno Mars.
S∏uchajàc p∏yty, mo˝na si´ przekonaç, ˝e
i z ci´˝szym rockowym brzemieniem Ronson
dobrze wie, co zrobiç.
W pierwszych s∏owach piosenki Homme
zdradza nam dat´ i miejsce swojego urodzenia
(17 maja 1973 roku na pustyni). Takie otwarcie
sugeruje, ˝e projekt jest dla artysty wyjàtkowo
osobisty. Dalej Êpiewa, ˝e b´dàc jednà stopà
w rynsztoku, drugà w chmurach, musi wcià˝
posuwaç si´ naprzód. Ten p´d za ciàg∏à zmianà
i ch´ç bycia w ruchu sà bardzo odczuwalne. Refren pojawia si´ w numerze trzykrotnie, za ka˝dym razem w przeobra˝onej wersji. Troy Van
Leeuven na gitarze, Jon Theodore na b´bnach,
Michael Shuman na basie i Dean Fertita na klawiszach znakomicie wspó∏pracujà. Dajà zapowiedê wyÊmienitej stonerowej uczty w nowoczesnym wydaniu, z jakà mamy do czynienia na
ca∏ej p∏ycie.
The Way You Used To Do to jeden z dwóch
singli promujàcych album. Teledysk do piosenki
pojawi∏ si´ jednak ekskluzywnie tylko w Apple
Music. Takie rozwiàzanie rozczarowuje. Dla osób
nieb´dàcych subskryREKL AMA
bentami dost´pny jest
jedynie oko∏o pó∏toraPROJEKTY BUDYNKÓW, WN¢TRZ minutowy
teaser. Josh
Homme w skórzanej
kurtce, eleganckich
butach i bia∏ych skartel. 604-276-954
petkach taƒczy na nim
www.eurekaarchitekci.info
solo w rozleg∏ej sali.

12

Je˝eli ktoÊ jest zainteresowany przygodà
z bia∏à bronià, to serdecznie zapraszamy
dzieci ucz´szczajàce do szko∏y podstawowej
na treningi w naszym klubie.
Zaj´cia prowadzone sà przez wykwalifikowanà
kadr´, reprezentantów Polski, medalistów mistrzostw Êwiata, Europy i Polski. Szkolimy od podstaw oraz dajemy mo˝liwoÊç startu w zawodach.
Treningi grupy poczàtkujàcej odbywajà si´
we wtorek i czwartek w godz. 17:00–18:15, sà
to zaj´cia ogólnorozwojowe z elementami
szermierki.
Nasza sala znajduje si´ w Gimnazjum nr 119
(obecnie SP 385) przy ul. Klimatycznej 1, na drugim pi´trze. WejÊcie do sali od ul. Jana Paw∏a II.
Kontakt: 509-809-523, 513-231-364.
Serdecznie zapraszamy na treningi od 4 wrzeÊnia.
Krzysztof Grzegorek

Popisy na parkiecie wokalista przyp∏aci∏ dotkliwà
kontuzjà kolana. To tylko dodaje Homme’owi dodatkowej wiarygodnoÊci, gdy przekonuje, ˝e zale˝y mu, by ludzie taƒczyli do jego muzyki, by
by∏a Êcie˝kà dêwi´kowà do dobrych momentów
w ich ˝yciu. The Way You Used To Do ze swoimi
energetyzujàcymi riffami i weso∏ym beatem bez
wàtpienia zach´ca do poruszania si´ w rytm.
Jako drugiego singla wybrano The Evil Has
Landed. Kawa∏ek ciekawy, ale nie odstajàcy wyraênie od reszty. Warto zwróciç uwag´ na przyk∏ady zabawy s∏owem: „going on a living spree”
(going on a killing spree), „near life experience” (near death experience). Homme wprowadza
˝ycie w miejsce zabijania lub Êmierci, przekonuje, by korzystaç z niego do granic. Natomiast
„macabaret” (macabre+cabaret) to po∏àczenie
s∏ów: makabryczny i kabaret. Trzeba przyznaç,
˝e bardzo zgrabne.
Moim faworytem na p∏ycie jest najd∏u˝sza, bo
trwajàca 6 minut i 40 sekund kompozycja. Un-Reborn Again zmaga si´ z tematami poszukiwania nieÊmiertelnoÊci i wiecznej m∏odoÊci, hedonizmu i korzystania z substancji psychoaktywnych.
To mroczna wizja rozczarowania wynik∏ego
z ignorancji i naiwnoÊci. Szarpany mocny wokal
kontrastuje z bardziej melodycznymi wstawkami, gdzie pojawiajà si´ te˝ chórki. Instrumentalnie dostajemy du˝o niespodzianek i nieoczywistych rozwiàzaƒ. Mnie do gustu najbardziej przypad∏y zawodzàce, ale dynamiczne skrzypce.
Na wspomnienie zas∏uguje tak˝e przygotowanie graficzne Villains. Ka˝dy z dziewi´ciu kawa∏ków otrzyma∏ swojà w∏asnà ilustracj´. Pozwalajà one mocniej wczuç si´ w klimat ods∏uchiwanej
piosenki. Ok∏adka zaprojektowana przez Boneface’a to mocna pretendentka do tytu∏u najlepszej
ilustracji w Êwiecie muzyki w tym roku. Jednak
nowego albumu Queens of the Stone Age trzeba przede wszystkim pos∏uchaç! Takie p∏yty nie
zdarzajà si´ doÊç cz´sto!
Marcin Zajàc
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Wakacyjne wieÊci od szermierzy z MUKS Victor Warszawa

WESO¸A

Witajcie
wÊród
nas

Oto nasi kolejni najm∏odsi sàsiedzi. Ich rodzicom
˝yczymy wiele radoÊci. A Wy, Drogie Maleƒstwa,
witajcie wÊród nas i roÊnijcie zdrowo!

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.

Dzielnicowe kolonie nad morzem
W dniach 16–26 sierpnia br.
77 dzieci z terenu dzielnicy Weso∏a
atrakcyjnie sp´dza∏o czas w Smo∏dziƒskim Lesie nad Ba∏tykiem. Wyjazd sfinansowa∏a Dzielnica Weso∏a.
Uczestnicy kolonii mieszkali
w OÊrodku Kolonijno-Wypoczynkowym DAJA nad morzem, a o ciekawy program pobytu dba∏a Fundacja Kierunek Rozwój. Dzieci i m∏odzie˝ wzi´∏y udzia∏ m.in. w:
wycieczce rowerowej po pla˝y,
spacerze na ruchome wydmy, wejÊciu na wie˝´ Rowokó∏ (przepi´kne
widoki!), zwiedzaniu latarni morskiej i rezerwatu or∏a bielika. Podczas wycieczki do Ustki zwiedzi∏y Bunkry Blüchera oraz wystartowa∏y w zawodach strzeleckich
z replik starej broni.
Ârody zosta∏y ustanowione dniem sportu, zorganizowano zawody w takich dyscyplinach jak: pi∏ka

no˝na, siatkówka, badminton, bilard, skoki na skakance, przeciàganie liny, rzut szyszkà do kosza.
Program kolonii pod nazwà „Wakacje z profilaktykà” by∏ dobrà okazjà, aby zaszczepiç w dzieciach prawid∏owe nawyki. Wykwalifikowana ka-

Helenka Kur
Urodzi∏a si´ 18 kwietnia 2017 r.
Waga 3350 g, wzrost 55 cm.

dra trenerów i wychowawców porusza∏a z dzieçmi i m∏odzie˝à tematy dotyczàce profilaktyki
uzale˝nieƒ, korzystania z internetu i zwiàzanych
z nim zagro˝eƒ, a tak˝e zdrowego od˝ywania. Powa˝ne tematy przedstawione w formie warsztatów, quizu czy te˝ gry terenowej z pewnoÊcià na
d∏u˝ej zostanà w pami´ci aktywnych uczestników.
Organizowane przez Dzielnic´ Weso∏a kolonie
ka˝dego roku cieszà si´ ogromnym powodzeniem. W przysz∏ym roku równie˝ planowane sà
podobne wakacje dla dzieci. Warunkiem uczestnictwa jest regularne korzystanie z zaj´ç odbywajàcych si´ w placówkach wsparcia dziennego
prowadzonych przez Towarzystwo Przyjació∏
Dzieci, które znajdujà si´:
1. w Szkole Podstawowej nr 171 przy ul. Armii
Krajowej 39
2. w Zespole Szkó∏ nr 94 przy ul. Krótkiej 1
3. w Szkole Podstawowej nr 385 (poprzednio
Gimnazjum 119) przy ul. Klimatycznej 1
4. w Szkole Podstawowej nr 353 przy ul. Cieplarnianej 23.
Redakcja
na podst. mat. Urz´du Dzielnicy

REKL AMA

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

13

WESO¸A

Wrzesieƒ w OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a
3 wrzeÊnia Dniem Otwartym rozpocz´liÊmy nowy sezon w OÊrodku Kultury.
W nowym sezonie nowoÊcià jest mo˝liwoÊç wyboru
zaj´ç tak˝e przez Internet.
Dzi´ki takiej formie zapisów
ka˝dy b´dzie móg∏ za∏o˝yç swoje konto, wybraç
zaj´cia, Êledziç aktualny grafik, dokonaç p∏atnoÊci oraz sprawdzaç stan swoich op∏at. Zach´camy do zapisów online.
W najbli˝szà niedziel´,
10 wrzeÊnia w godz. 17.00–
–20.00 zapraszamy na mi´dzypokoleniowà potaƒcówk´, w której udzia∏ mo˝e
wziàç ka˝dy mi∏oÊnik taƒca.
W programie równie˝ batacuda show, czyli taneczne rytmy
z Brazylii w wykonaniu warszawskiego zespo∏u perkusyjnego RITMO BLOCO. Zach´camy do przyjÊcia w gronie rodziny, przyjació∏ i sàsiadów.
W tym miesiàcu zapraszamy tak˝e dzieci do
wys∏uchania koncertu Filharmonii Narodowej
dla dzieci pt. „Za rogatkà grand zabawa!”.
Piosenki, ballady, taƒce i zabawy, które wype∏nià
program koncertu, to autentyczne melodie z lat
mi´dzywojennych, ocalone od zapomnienia
w starych Êpiewnikach, a przede wszystkim
w pami´ci minionych pokoleƒ. Odtworzone pieczo∏owicie i wykonane na ówczesnych instrumentach przeniosà ma∏ych s∏uchaczy w tamte
miejsca i czasy. Grupy zorganizowane obowiàzujà zapisy, ale zapraszamy równie˝ uczestników
indywidualnych 22 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.
Natomiast 23 wrzeÊnia w godz. 12.00–19.00
na terenie przy Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej przy
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31 w ramach Warszawskich Dni Seniora odb´dà si´ „Senioralne spotkania pokoleniowe”. Organizatorem wydarzenia jest PKPS Zarzàd Dzielnicowy Warszawa-Weso∏a, a jednym z partnerów OÊrodek Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. „WiadomoÊci Sàsiedzkie” sprawujà patronat medialny nad
imprezà. W programie m.in. warsztaty, konkursy
z nagrodami, wyst´py zespo∏ów artystycznych,
pokaz sprz´tu przeciwpo˝arowego, wspólne
taƒce oraz wiele innych atrakcji.
Wrzesieƒ zakoƒczymy pokazem slajdów
i opowieÊciami z podró˝y Andrzeja Pas∏awskiego, który zabierze nas w podró˝ do Stambu∏u. Na to wydarzenie zapraszamy 30 wrzeÊnia
o godz. 17.00.

Kihnu to maleƒka wyspa zagubiona na Ba∏tyku, która formalnie nale˝y do Estonii, ale tak naprawd´
rzàdzi nià ktoÊ zupe∏nie inny.
Kobiety! Czy na wyspie ca∏y
czas panuje prawdziwy matriarchat? Z odpowiedzià przychodzi Artur Kot – podró˝nik
i dziennikarz – który na lato zatrudnia si´ w miejscowej latarni
morskiej. Miesiàc „z babami”
powoli ods∏ania przed
nim prawdziwe ˝ycie tej niezwyk∏ej wyspy, która na przekór
pokusom nowoczesnoÊci wcià˝
próbuje ˝yç po staremu. Na pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y zapraszamy 9 wrzeÊnia
o godz. 17.00.
Czy karmienie piersià jest
naturalne? Na to pytanie odpowiedzà
15
wrzeÊnia
o godz. 11.00 dwie promotorki karmienia piersià Centrum Nauki o Laktacji
– Marlena Âwirk i Justyna Makowska. Zach´camy wszystkie mamy oraz kobiety w cià˝y do
wzi´cia udzia∏u w spotkaniu, na którym porozmawiamy o tym, czy karmienie piersià jest naturalne, czy mo˝e trzeba si´ do
niego przygotowaç.
16 wrzeÊnia o godz. 18.00 odb´dzie si´ wernisa˝ wystawy gobelinów pt. „Powiàzania” Marii
W´grzyniak-Szczepkowskiej, artystki i historyka filozofii. B´dzie to
swoista w´drówka filozoficzna
pe∏na refleksji nad relacjami, które
w jakiÊ sposób opisujà cz∏owieka,
jego wymiar egzystencjalny, wskazujàc jednoczeÊnie na cechy indywidualne w przedstawieniach
„konkretnej osoby”, stanowiàc
studium kondycji dzisiejszego
cz∏owieka uwik∏anego we w∏asnà, niepowtarzalnà histori´, ale tak˝e w fundamentalne zagadnienia, takie jak czas i wiara. To pretekst do
zmierzenia si´ z nieuchronnie pojawiajàcymi si´

Nowy sezon artystyczny
na Pogodnej!

pytaniami o sens, przyczyny, cel, czyli o to, co
jest – nie tylko w filozofii – najwa˝niejsze. Wystawa potrwa do 8.10.2017 r.
Dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat i ich opiekunów przygotowaliÊmy cykl spotkaƒ i warsztatów
plastycznych pt. „BaÊniowa Sobota”. 23 wrze-

ODT Pogodna powakacyjnie wystartowa∏
2 wrzeÊnia, Dniem Otwartym pe∏nym atrakcji. Co
na Pogodnej w najbli˝szych dniach?

14

Ênia o godz. 16.00 us∏yszymy histori´
dziewczyny, która umia∏a tak pi´knie tkaç, ˝e jej s∏awa dotar∏a do
Êwiata wró˝ek. Od jednej z nich
otrzyma∏a za swà prac´ magiczny podarunek. Jej wspania∏e umiej´tnoÊci sprowadzi∏y do jej domu tak˝e groêny
Wicher Po∏udniowy. Dziewczyna odmówi∏a proÊbie Wichru
i zosta∏a za to ukarana, jednak za
sprawà odwa˝nego ukochanego
i cudownego przedmiotu podarowanego przez wró˝k´ ˝ycie dziewczyny zosta∏o ocalone. Spotkanie poprowadzi Alicja Kubas. Liczba
miejsc ograniczona. Bezp∏atne wejÊciówki do
odbioru od 18 wrzeÊnia od godz. 16.00. To samo spotkanie BaÊniowej Soboty zostanie
przeprowadzone 16 wrzeÊnia o godz. 16.00
w OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy przy ul. Starzyƒskiego 21. Tam wejÊciówki b´dzie mo˝na odbieraç od 11 wrzeÊnia od godz. 16.00.
23 wrzeÊnia w godz. 13.00-17.00 b´dzie mia∏o miejsce spotkanie „Weso∏ej Kostki”. Jest to
cykl dla mi∏oÊników gier planszowych. Prowadzenie: Dominik Pietrzak.
30 wrzeÊnia o godz. 19.00 odb´dzie si´ akustyczny koncert niezwykle wra˝liwej i wszechstronnej wokalistki Magdaleny Tul. Artystka wspó∏pracowa∏a z Teatrem Studio
Buffo oraz Teatrem Muzycznym Roma. Od wielu lat jest
wokalistkà w popularnym
teleturnieju muzycznym „Jaka to melodia”. Widzowie
znajà jà równie˝ z programu
Voice of Poland, a jej g∏os
cz´sto us∏yszeç mo˝na
w polskim dubbingu.
W 2011 r. reprezentowa∏a
Polsk´ na Mi´dzynarodowym Konkursie Eurowizji.
Podczas koncertu wokalistka, wykonujàc autorskie kompozycje, przeniesie nas w zupe∏nie inny
wymiar oraz poruszy najczulsze struny naszej
duszy. Podczas wydarzenia zapewniamy bezp∏atnà opiek´ dla dzieci w wieku 3–10 lat.
Zapraszamy do udzia∏u we wrzeÊniowych wydarzeniach.
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 dokonane po opublikowaniu programu imprez.
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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
Plener malarski

■

Pod koniec sierpnia w urokliwych miejscach
naszej dzielnicy mo˝na by∏o zobaczyç grupk´ zapaleƒców ze sztalugami, którzy bez wzgl´du na
deszcz czy s∏oƒce utrwalali na p∏ótnach jej pi´kno. Pierwsze dni by∏y pe∏ne deszczu, jednak
schronienia udzielili artystom w∏aÊciciele Villa
Park. Pod daszkami i w altanach tego pi´knego
hotelu mogliÊmy malowaç i poczuç klimaty po∏udniowych W∏och. Kamienne murki, wielkie donice z kwiatami, po∏udniowy koloryt architektury,
to wszystko podzia∏a∏o na nasze zmarzni´te cia∏a rozgrzewajàco. Obrazy sà pe∏ne ciep∏a i uroku.
Nast´pnego dnia ch∏odny ranek przywita∏ nas
w rezerwacie Bagno Jacka. Szeroki horyzont,
bia∏e pnie sosen, zwierciad∏o nieporuszonej wiatrem wody... PracowaliÊmy z zapa∏em, a z ka˝dà

■

Filia nr 2 w Zielonej – 194 ksià˝ki
Filia nr 3 w Woli Grzybowskiej – 131 ksià˝ek

Jeszcze raz serdecznie dzi´kujemy osobom, które odda∏y g∏os na nasze projekty. Zach´camy do
czytania i s∏uchania „partycypacyjnych” ksià˝ek!
W IV edycji Bud˝etu (na 2018 rok), której wyniki zosta∏y og∏oszone 14 lipca br., wÊród zwyci´skich projektów by∏y dwa, których beneficjentami b´dà nasi czytelnicy:
- projekt nr 2057 „OdÊwie˝amy bibliotek´” na
zakup ok. 680 ksià˝ek dla Filii nr 1 w Starej
Mi∏oÊnie na kwot´ 17 000 z∏,
- projekt nr 296 „Ksià˝ka oknem na Êwiat” na
zakup ok. 600 ksià˝ek dla Biblioteki G∏ównej
oraz filii w Zielonej i Woli Grzybowskiej na
kwot´ 15 000 z∏.
Bardzo serdecznie dzi´kujemy autorkom zwyci´skich projektów: Alicji Mroczek, Anieli Zaboklickiej, Martynie Paluch, Izabeli Frodynie i Ma∏gorzacie Pop∏awskiej.
Projekty zdoby∏y ∏àcznie 793 g∏osy. Bardzo
dzi´kujemy wszystkim, którzy swoje g∏osy oddali na te w∏aÊnie projekty.

Spotkanie autorskie
z Barbarà Buczek-P∏achtowà

godzinà s∏oƒce coraz bardziej przedziera∏o si´
przez chmury, by w koƒcu rozp´dziç pi´kne szaroÊci i zalÊniç na bagnie pe∏nià kolorów. Zdà˝yliÊmy si´ spakowaç, gdy nadesz∏a burza. Trzeci
i czwarty dzieƒ sp´dziliÊmy, malujàc stary i nowy
koÊció∏ w parafii Serca Jezusowego w Starej Mi∏oÊnie. Pe∏ny s∏oƒca dzieƒ pozostawi∏ niezatarte
Êlady w naszych pracach. Ostatniego dnia z dystansem popatrzyliÊmy na wszystkie prace i dokonaliÊmy niezb´dnych poprawek. W imieniu
wszystkich uczestników pleneru dzi´kuj´ za pomoc w organizacji pleneru dyrekcji Biblioteki Publicznej oraz Stowarzyszeniu Sàsiedzi dla Weso∏ej. (Kurator pleneru – malarka Gra˝yna Bany).
Efekty prac artystów amatorów mo˝na b´dzie
zobaczyç na wystawie poplenerowej, której wernisa˝ odb´dzie si´ 12 wrzeÊnia (wtorek) o godz.
18.30 w Bibliotece G∏ównej przy ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 31. Zapraszamy!

Bud˝et Partycypacyjny
na zakup ksià˝ek
W III edycji Bud˝etu Partycypacyjnego na rok
2017 w kategorii edukacja i kultura wygra∏y a˝
trzy nasze projekty. Na projekty oddano 531 g∏osów i to w∏aÊnie one zadecydowa∏y, i˝ projekty
zosta∏y zg∏oszone do realizacji. ¸àczna kwota
przeznaczona na ich realizacj´ wynosi∏a
25 750 z∏. W ramach tej kwoty ju˝ zakupiliÊmy
ksià˝ki i audiobooki:
■ Biblioteka G∏ówna – 451 ksià˝ek
■ Filia nr 1 w Starej Mi∏oÊnie – 86 audiobooków
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

19 wrzeÊnia o godz. 18.30 zapraszamy do
Biblioteki G∏ównej (ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31) na
spotkanie z Panià Barbarà Buczek-P∏achtowà,
mieszkankà
naszej
dzielnicy, autorkà d∏ugo oczekiwanej ksià˝ki
o historii i dziejach Starej Mi∏osny „Mi∏osna –
Stara Mi∏osna”. Na spotkaniu b´dzie prezentowana równie˝ poprzednia ksià˝ka naszego GoÊcia „Dzieje dóbr
Mi∏osna”. Rozmow´
z Autorkà poprowadzi
Adam Cieçwierz – varsavianista, pasjonat historii
lokalnej, mieszkaniec Starej Mi∏osny. Obie ksià˝ki
tego dnia b´dzie mo˝na nabyç w Bibliotece i oczywiÊcie otrzymaç autograf. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych historià naszej „ma∏ej ojczyzny”!

Komunikat – od 4 wrzeÊnia
wyd∏u˝enie godzin pracy bibliotek
Informujemy, ˝e dy˝ury sobotnie zosta∏y przeniesione z Biblioteki G∏ównej do Filii nr 1 w Starej
Mi∏oÊnie. W zwiàzku z tym wszystkich czytelników
zapraszamy od 9 wrzeÊnia w ka˝dà sobot´ w godz.
10–15 do Starej Mi∏osny przy ul. Jana Paw∏a II 25.
Od 4 wrzeÊnia na proÊb´ czytelników zosta∏y
wyd∏u˝one godziny pracy we wszystkich naszych
placówkach. Szczegó∏y poni˝ej:
■

Biblioteka G∏ówna
poniedzia∏ek 11.00–19.00
wtorek, czwartek, piàtek 11.00–18.00
Êroda 10.00–16.00

■

Filia nr 1 Stara Mi∏osna
poniedzia∏ek 11.00–19.00
wtorek, Êroda, piàtek 11.00–18.00
czwartek 10.00–16.00
sobota 10.00–15.00

■

Filia nr 2 Zielona
poniedzia∏ek 11.00–19.00
wtorek, czwartek 11.00–18.00
piàtek 10.00–16.00
(w Êrod´ nieczynna)

■

Filia nr 3 Wola Grzybowska
poniedzia∏ek 11.00–19.00
wtorek, czwartek, piàtek 11.00–18.00
(w Êrod´ nieczynna)
Zapraszamy!
Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Kàcik bibliofila
¸aweczka
pod bzem
Agnieszka Olejnik
Znana ju˝ zapewne Paƒstwu autorka, chocia˝by ze
zgrabnej opowieÊci
pod tytu∏em „Dante na tropie”, napisa∏a kolejnà ksià˝k´, równie lekkà i sympatycznà: „¸aweczka pod bzem”.
DoÊç banalnà fabu∏´ rekompensuje
Êwietny styl, j´zyk i odpowiednia dawka
humoru. Pokrótce: dwie przyjació∏ki
postanawiajà zagraç w Totolotka. Potencjalna wygrana jest bardzo wysoka,
a gdyby którejÊ z nich sprzyja∏o szcz´Êcie, ma si´ podzieliç z drugà. RzeczywiÊcie jedna z przyjació∏ek wygrywa...
Polecam!

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1.
2.
3.
4.
5.

Olejnik A. – ¸aweczka pod bzem
Miller M. – Emisja
Rudnicka O. – ˚ycie na wynos
Meyer D. – Kobra
Zimniak M. – Odezwij si´

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Nela ma∏a reporterka – Nela
i skarby Karaibów
2. Leaf M. – Mycie z´bów jest super

Literatura popularnonaukowa:
1. Brokken J. C. – Ba∏tyckie dusze
2. Wójcik P. – Robert Lewandowski:
z boiska na stadiony
Iza Zych
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1867 kg PRZEZ 4 LATA :)
W czerwcu tego roku klub MRS. SPORTY WESO¸A obchodzi∏ swoje 4 urodziny. „Wszystkie
Panie, które z nami çwiczà, majà ró˝ne cele. Najcz´Êciej sà to kilogramy, ale bardzo du˝o
paƒ przychodzi do nas z problemami z kr´gos∏upem, nadciÊnieniem, cukrzycà, insulinoopornoÊcià, s∏abà kondycjà i innymi problemami zdrowotnymi”, wyjaÊnia w∏aÊcicielka
klubu Beata Paziewska. Ka˝da z klubowiczek na comiesi´cznych indywidualnych spotkaniach z trenerem mo˝e omówiç wszystkie problemy i ustaliç dalszy plan dzia∏ania.
drog´ do zdrowia i zmiany siebie. Poszukujàc
swojego miejsca do çwiczeƒ, spotka∏a trenerki
Mrs. Sporty. DziÊ Joasia wspomina:
„Szuka∏am wówczas czegoÊ dla siebie,
poniewa˝ po przebytej operacji moje mi´Ênie wiotcza∏y. Potrzebowa∏am bardziej
indywidualnych çwiczeƒ dostosowanych
do moich potrzeb oraz mo˝liwoÊci”.

Joasia jest mamà 4 wspania∏ych dzieci oraz
babcià 6 wnuków. Ma 53 lata, nie pracuje zawodowo, gdy˝ ca∏y swój czas poÊwi´ca pracom
w ogrodzie, domu i zajmowaniu si´ wnukami.

Kolejna z unikatowych historii to opowieÊç
Joasi, która zacz´∏a si´ 18 miesi´cy temu problemami zdrowotnymi. Po operacji rozpocz´∏a
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åwiczenia w Mrs. Sporty to nie tylko trening
cia∏a, ale tak˝e trening umys∏u, chwila tylko dla
siebie, nawiàzywanie nowych, cz´sto nierozerwalnych przyjaêni i przede wszystkim Êwietnie
sp´dzony czas. Dzi´ki temu zyskujemy nie tylko
pi´knà sylwetk´, ale równie˝ wspania∏e samopoczucie i nowà energi´.
Zapraszamy wszystkie panie na indywidualny
trening, który mo˝e okazaç si´ poczàtkiem kolejnej wyjàtkowej historii!

Rady Aldony i Joasi:

Rok 2017 to historia Aldony, która straci∏a
w Klubie Mrs. Sporty 23 kg masy cia∏a, a jej wiek
metaboliczny spad∏ o 20 lat, co sprawi∏o, ˝e cia∏em sta∏a si´ jeszcze m∏odsza. Jej historia, to jak
w przypadku wielu kobiet, zatracenie si´ w obowiàzkach domowych, dzieciach, pracy i rozwoju
osobistym. W tej ciàg∏ej gonitwie Aldona zacz´∏a zapominaç o sobie. Jak sama mówi:

„Denerwowa∏y mnie moje ulubione ubrania, które mieÊci∏y si´ na jednà nog´, da∏y
si´ za∏o˝yç tylko do po∏owy i strzela∏y guzikami. Powiedzia∏am sobie doÊç. Postanowi∏am zaczàç çwiczyç i znalaz∏am Mrs.
Sporty, gdzie czuj´ si´ swobodnie, gdzie
nie ma szyderczych spojrzeƒ szczuplutkich dziewczàt, gdzie po prostu wszyscy
sà równi bez wzgl´du na wiek, wag´, wyglàd. Przychodzimy wszystkie po form´,
popraw´ sylwetki, relaks po ci´˝kim dniu
lub rano po si∏y nap´dowe”.

„Trening w Mrs. Sporty pomóg∏ mi nie tylko
uzyskaç wymarzonà sylwetk´ i wzmocniç
cia∏o, ale przede wszystkim zawalczyç o swoje zdrowie – dziÊ o zmaganiach z cukrzycà
pozosta∏y tylko wspomnienia!”, mówi Joasia.

1. Pó∏godzinny trening daje tyle energii, ˝e
rodzina te˝ na tym korzysta.
2. W grupie ∏atwiej zmobilizowaç si´ do pracy
nad sobà.
3. Niewielkie zmiany w codziennym ˝ywieniu
po pewnym czasie dajà wielkie efekty. Ka˝dy
mo˝e dostosowaç je do swoich mo˝liwoÊci.
4. Dieta i çwiczenia sprawiajà, ˝e czujemy si´
lepiej zarówno fizycznie, jak i psychicznie.
5. Tylko od nas zale˝y, czy zmienimy coÊ
w swoim ˝yciu.
6. Twoja motywacja to podstawa!
7. W klubie Mrs. Sporty otrzymasz fachowà
pomoc w realizacji swoich celów...
8. A dzi´ki zrównowa˝onej diecie po∏àczonej
z treningiem odkryjesz nowà siebie.
Klub Mrs. Sporty Weso∏a

Zapraszamy 3 października 2017 r. w godz. 8.00–20.00
Klub Mrs.Sporty Wesoła
ul. Jeździecka 21F, lok. nr 1
Stara Miłosna „Galeria Sosnowa”

tel. 22 123 44 11, kom. 512 774 212
klubwesola645@wp.pl
www.mrssporty.pl/club645
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Ka˝da historia jest inna, ka˝da jest wspania∏a,
jednak co roku wybierana jest Klubowiczka Roku,
która urzeka historià sukcesu. W 2014 r. by∏a to
Hania, emerytka, która swoim przyk∏adem pokaza∏a, ˝e w ka˝dym wieku mo˝na byç m∏odà duchem,
mieç dobrà kondycj´ i pi´knie wyglàdaç :) .
W 2015 r. Natalia udowodni∏a przede wszystkim
sobie, ˝e mo˝na mieç idealnà sylwetk´ mimo trudnych do zgubienia tzw. bryczesów. W kolejnym
roku 2016 Królowà zosta∏a Kasia. M∏oda mama,
która niepewnie pojawi∏a si´ na treningu ze swoimi nadprogramowymi kilogramami. Zgubi∏a ponad 40 kg i nadal pi´knie rzeêbi swojà sylwetk´.

Jak wi´kszoÊç kobiet mia∏a ma∏o czasu dla siebie.
Bardzo doceni∏a elastycznoÊç godzin otwarcia
klubu, jak i dowolnoÊç dobierania dni treningowych w zale˝noÊci od indywidualnych potrzeb.
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Kàcik seniora
Festiwal
„Dwa Brzegi”
Na prze∏omie lipca
i sierpnia odby∏ si´ 11 Festiwal Filmu i Sztuki
w Kazimierzu Dolnym.
Nazwa „Dwa Brzegi”
∏àczy Wis∏à Janowiec
z Kazimierzem Dolnym.
Dyrektor artystyczny imprezy Gra˝yna
Torbicka, jak zwykle niezmordowana,
z ogromnà klasà prowadzi∏a przez ca∏y tydzieƒ spotkania, zapowiada∏a i rekomendowa∏a ró˝ne wydarzenia. W ciàgu tego
czasu mo˝na by∏o obejrzeç prawie 100 filmów. Seanse odbywa∏y si´ w dwóch salach
zbudowanych specjalnie na potrzeby festiwalu. Jedna na 900, druga na 450 widzów.
Trzecie, bezp∏atne „Kino pod srebrnà
gwiazdà” znajdowa∏o si´ na Ma∏ym Rynku.
W cyklu „I Bóg stworzy∏ aktora” goÊciliÊmy
Andrzeja Seweryna. ObejrzeliÊmy filmy

WARTO ZOBACZYå:

Warszawskie
Dni Seniora
Tegoroczne obchody
Warszawskich Dni Seniora (dawniej Warszawski Tydzieƒ Seniora) odb´dà si´
w dniach 22 wrzeÊnia – 1 paêdziernika
2017 r. (na zakoƒczenie, w Ogrodzie Saskim – coroczny Jarmark KreatywnoÊci

z jego udzia∏em oraz monodram „Wokó∏
Szekspira”. Odby∏y si´ spotkania z wieloma artystami, m.in. A. Holland, J. Kidawà-B∏oƒskim, J. Zaorskim, A. Pàgowskim,
M. Boczarskà. Odby∏a si´ równie˝ premiera dokumentu „M∏ynarski – piosenka fina∏owa”. Re˝yserka Alicja Albrecht od 1990
roku zebra∏a do tego dwugodzinnego filmu
550 godzin materia∏u. Po projekcji odby∏o
si´ wzruszajàce spotkanie z rodzinà i przyjació∏mi Wojciecha M∏ynarskiego. Pojawi∏a
si´ ˝ona Adrianna Godlewska, córka Agata, wnuk Stanis∏aw Kieniewicz, Magda
Umer i Janusz Gajos.
Oprócz projekcji filmowych odbywa∏y si´
wystawy, warsztaty, wernisa˝e, promocje
ksià˝ek, koncerty i wyk∏ady.
Niema∏ym zaskoczeniem, nie tylko dla
mnie, by∏a wystawa malarstwa Tadeusza
Chy∏y, którego kojarzymy przede wszystkim
z przewrotnymi balladami. Nawet kazimierscy malarze nie wiedzieli, ˝e artysta by∏
absolwentem ASP.
Przy tak bogatym programie festiwalu ma∏o pozostawa∏o czasu na spacery i zwiedzanie. Cieszy∏am si´ z corocznych spotkaƒ

organizowany przez Stowarzyszenie „mali
bracia Ubogich”).
Warszawskie Dni Seniora (WDS) organizowane sà co roku na prze∏omie wrzeÊnia i paêdziernika z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Osób Starszych, to przede
wszystkim szereg ró˝nego rodzaju wydarzeƒ dla seniorów – warsztatów, spotkaƒ,
wystaw itp. poÊwi´conych m.in. kulturze,
turystyce, zdrowiu, nowym technologiom
w kilkudziesi´ciu miejscach na terenie
Warszawy (nasza dzielnica tak˝e w∏àczy∏a
si´ w t´ inicjatyw´, o czym przeczytacie
Paƒstwo w artykule „Dzielnicowa Rada
Seniorów poleca”). Celem Warszawskich

Szlakiem zabytków
techniki Górnego Âlàska
Na kolejnà wycieczk´ ko∏o PTTK w Weso∏ej zaprasza na Górny Âlàsk. Wycieczka odb´dzie si´
w dniach 20–22 paêdziernika 2017 r.
Górny Âlàsk, który od XIII a˝ do XX w. pozostawa∏ poza granicami Polski, stale pami´ta∏ o swojej narodowej przynale˝noÊci. Przekona∏ si´ o tym
król Jan III Sobieski, gdy wraz z wojskiem udawa∏
si´ pod Wiedeƒ, potwierdzi∏y to krwawe powstania Êlàskie po I wojnie Êw. Bogactwo tych terenów kryje si´ pod ziemià, dlatego i my poznamy
kopalni´ w´gla kamiennego w Zabrzu i srebra
w Tarnowskich Górach. Odwiedzimy te˝ m.in. Katowice, które sà administracyjnym, gospodarczym, handlowym i kulturowym centrum tego regionu, Gliwice, które zas∏yn´∏y za sprawà radiostacji rzekomo napadni´tej przez Polaków
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

w przeddzieƒ wybuchu II wojny Êw., i Piekary
Âlàskie, które sà duchowà stolicà tych ziem.
Program zwiedzania:
Piàtek:
- Tarnowskie Góry: kopalnia srebra i starówka
- Piekary Âlàskie: bazylika z Kalwarià Piekarskà
- Bytom: starówka
Sobota:
- Zabrze: kopalnia w´gla kamiennego „Guido”
- Gliwice: radiostacja, starówka
- Katowice: spacer po mieÊcie, Muzeum Âlàskie
Niedziela:
- Katowice: osiedle Nikiszowiec
- Âwi´toch∏owice: wie˝e KWK Polska

w Kazimierzu ze znajomymi z naszej dzielnicy, umawiajàc si´ z nimi ju˝ na nast´pny rok.

Nowy rok akademicki w UTW
Uprzejmie informuj´, ˝e uroczyste rozpocz´cie nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Weso∏ej odb´dzie
si´ 7 paêdziernika o godzinie 11 w szkole
podstawowej przy ul. Krótkiej 1 w Zielonej.

Tai-chi
Spe∏niajàc proÊb´ uczestniczek zaj´ç Tai-chi, pragn´ zarekomendowaç spotkania,
które odbywajà si´ w czwartki o godz. 9.00
w klubie „Mambo”. Tai-chi to specyficzna
forma ruchu, która pochodzi z Dalekiego
Wschodu i jest doskona∏ym narz´dziem poprawy zdrowia, relaksacji cia∏a i umys∏u.
Mo˝na çwiczyç niezale˝nie od wieku, kondycji i stanu zdrowia.
Informacje na temat zaj´ç prowadzonych
w UTW Weso∏a mo˝na uzyskaç pod adresem sekretariat@utw-wesola.org.
Gra˝yna Weber

Dni Seniora jest zwi´kszenie wiedzy seniorów na temat oferty ró˝nego typu podmiotów skierowanej do osób w wieku 60+
oraz pokazanie pozytywnego wizerunku
warszawskiego seniora jako aktywnego,
rozwijajàcego swoje pasje i zainteresowania, korzystajàcego z nowych technologii,
chcàcego wcià˝ uczyç si´ i rozwijaç.
O zbli˝ajàcych si´ Warszawskich
Dniach Seniora osoby starsze b´dà równie˝ informowane w trakcie imprezy plenerowej, jakà jest „Parada Seniorów”,
która planowana jest na 2 wrzeÊnia 2017 r.
Wst´p wolny.
Maria Surawska

- Cz´stochowa: Park Miniatur Sakralnych
Wyjazd: 20 paêdziernika 2017 r., zbiórka na
parkingu przy filii OÊrodka Kultury ODT „Pogodna” przy ul. Jana Paw∏a II/Pogodnej w Starej Mi∏oÊnie o godz. 6.30.
Powrót: w to samo miejsce 22 paêdziernika
2017 r. ok. godz. 21.00.
Wpisowe: 470 z∏ – doroÊli, 440 z∏ – dzieci do
15 roku ˝ycia, zaliczka w wysokoÊci 100 z∏ p∏atna w ciàgu 14 dni od zg∏oszenia.
Wy˝ywienie: obiad i kolacja 20 paêdziernika,
Êniadanie, obiad i kolacja 21 paêdziernika oraz
Êniadanie i obiad 22 paêdziernika.
Nocleg: Hotel Jantor na osiedlu Nikiszowiec.
Liczba miejsc: 48.
Zg∏oszenia: do 15 paêdziernika 2017 r. poprzez
naszà stron´ internetowà www.pttkwesola.pl.
Kierownik wyjazdu: Bo˝ena Jaêwiƒska, tel.:
510 079 422.
PTTK Weso∏a
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Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora s∏u˝à pomocà
Ju˝ od roku w ka˝dej dzielnicy Warszawy dzia∏ajà pr´˝nie Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora. Sà to
miejsca, w których osoby 60+
mogà otrzymaç indywidualnà,
darmowà porad´ dotyczàcà obs∏ugi komputera, tabletu, smartfona, aparatu cyfrowego itp. Nasi doradcy cyfrowi sà Êwiadomi, ˝e mogà
do nas przyjÊç osoby z ka˝dym poziomem umiej´tnoÊci – od osób, które dopiero zaczynajà przygod´ z technologià, po
zaawansowanych u˝ytkowników. Ka˝dy
z problemów jest dla nas tak samo wa˝ny.
Projekt powsta∏ jako odpowiedê na nowe
potrzeby seniorów. Jeszcze kilka lat temu wi´kszoÊç z nich nawet nie podejrzewa∏a, ˝e kiedykolwiek b´dà korzystali z Internetu. A czego
w nim szukajà obecnie? Rozk∏adów jazdy, wydarzeƒ kulturalnych, przepisów kulinarnych, pomys∏ów na wakacje... wszystkiego! Coraz cz´Êciej
sami kupujà laptopy, zamiast z tradycyjnego
aparatu robià zdj´cia smartfonami, a filmy oglàdajà na tablecie, jadàc komunikacjà miejskà.
A co je˝eli pojawia si´ problem? Osoby starsze
proszà o pomoc rodzin´, a ta czasami pomaga,
nie t∏umaczàc, jak radziç sobie z podobnà sytuacjà w przysz∏oÊci. Poza tym nowe technologie
ciàgle si´ zmieniajà i wymagajà od NAS sta∏ego
dokszta∏cania si´.

Je˝eli chcecie Paƒstwo zapisaç si´ na
porady, wystarczy umówiç si´ z nami
telefonicznie na konkretnà godzin´.
List´ punktów znajdziecie Paƒstwo
na naszej stronie internetowej
www.kreatywni50plus.pl. Informacje o PCWS dostaniecie Paƒstwo
tak˝e w Urz´dzie Miasta.
Najbli˝sze punkty znajdujà si´ pod
adresami:
REMBERTÓW
Wypo˝yczalnia dla Doros∏ych i M∏odzie˝y nr 55,
ul. Gaw´dziarzy 8
Zapisy: w czwartki w godzinach 12.00–15.00
pod numerem tel.: (22) 255-39-99
Wypo˝yczalnia dla Doros∏ych i M∏odzie˝y nr 57,
ul. Che∏m˝yƒska 27/35 lok. 31
Zapisy: we wtorki w godzinach 12.00–15.00
pod numerem tel.: (22) 612-05-90
WAWER
Wypo˝yczalnia dla Doros∏ych i M∏odzie˝y nr 82
(Miedzeszyn), ul. Agrestowa 1
Zapisy: w poniedzia∏ki, Êrody i piàtki w godzinach 13.00–18.00 oraz we wtorki i czwartki
w godzinach 11.00–16.00 pod numerem tel.:
(22) 872-43-78

Warszawskie Dni Seniora – wyk∏ad
w Google Campus i nie tylko
Zapraszamy tak˝e Paƒstwa na Warszawskie
Dni Seniora! W ka˝dej dzielnicy odbywaç si´
b´dà ciekawe spotkania, kursy, potaƒcówki
skierowane do seniorów! W tym roku wydarzenia zaplanowane sà od 22 wrzeÊnia do 1 paêdziernika. Natomiast ju˝ 21 wrzeÊnia o 14.00

zapraszamy Was na otwarty, bezp∏atny wyk∏ad
do Google Campus przy ul. Zàbkowskiej 33C!
Poka˝emy Wam, jak powstajà najnowsze technologie firmy Google, b´dzie te˝ wiele innych
atrakcji. Zapraszamy równie˝ na tematyczne
kursy zaawansowane z obs∏ugi komputera z te-

WESO¸A
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21 A
Zapisy: od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach
8.00–16.00 pod numerem tel.: (22) 773-44-12
PRAGA-PO¸UDNIE
Wypo˝yczalnia dla Doros∏ych i M∏odzie˝y nr 3,
Biblioteczny Punkt Informacji Kulturalnej,
ul. Waszyngtona 2 B
Zapisy: w poniedzia∏ki i Êrody w godzinach
10.00–16.00 pod numerem tel.: (22) 671-04-51,
wew. 116
Wypo˝yczalnia dla Doros∏ych i M∏odzie˝y nr 78,
ul. Majdaƒska 5
Zapisy: w poniedzia∏ki i Êrody w godzinach
10:00–16:00 pod numerem tel.: (22) 671-04-51,
wew. 116
Serdecznie zapraszamy!
Projekt realizowany
jest przez Stowarzyszenie „Kreatywni 50 Plus”
i jest wspó∏finansowany
przez m.st. Warszaw´.

Kreatywni

Stowarzyszenie
„Kreatywni 50 Plus”
matów: narz´dzia Google, fotografia, Facebook, komunikacja i tworzenie treÊci w internecie,
e-turystyka. Zapisy pod adresem mailowym:
kursy@kreatywni50plus.pl. Strona informujàca
o Warszawskich Dniach Seniora www.wds.org.pl
b´dzie dzia∏aç od 11 wrzeÊnia.
Od 12 wrzeÊnia b´dzie te˝ mo˝na uzyskaç
informacje poprzez Miejskie Centrum Kontaktu
pod numerem 19115.
Stowarzyszenie „Kreatywni 50 Plus”

Demencja i co dalej?

Oferta w ramach projektu „deMemo” jest bezp∏atna.

Fundacja Wsparcie zaprasza osoby zainteresowane tematykà chorób ot´piennych do
udzia∏u w projekcie „deMemo”. Jest to program edukacji i wsparcia dla osób cierpiàcych
na chorob´ Alzheimera i inne zespo∏y ot´pienne oraz ich rodzin i opiekunów. W ramach projektu mieszkaƒcy Warszawy mogà skorzystaç
z pomocy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób i rodzin osób chorych na Alzheimera i inne zespo∏y ot´pienne, Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dla rodzin, Zaj´ç Terapeutycznych dla chorych czy Dni Otwartych
ze specjalistami. Serdecznie zapraszamy na
spotkania ze specjalistami: psychologiem, lekarzem psychiatrà, neurologiem, geriatrà, prawnikiem, dietetykiem, fizjoterapeutà czy geronto-

Projekt wspó∏finansowany jest w ramach konkursu: „Utrzymanie samodzielnoÊci seniorów”
og∏oszonego przez Urzàd Miasta Sto∏ecznego Warszawy – Biuro Pomocy i Projektów Spo∏ecznych.
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Szczegó∏owe informacje dotyczàce projektu dost´pne sà na stronie: www.fundacjawsparcie.eu
w zak∏adce projektu „deMemo” oraz pod numerem telefonu: (48) 793 413 489.

pedagogiem. Do projektu Fundacja Wsparcie
zaprasza równie˝ Wolontariuszy, którzy majà
czas i ch´ç aktywnego udzielania si´ na rzecz
tej grupy lub którzy przygotowujà si´ do pracy
z tà grupà osób.
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K L I N I K A D E N T YST YC Z N A

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

Leczenie zachowawcze

w

Protetyka

w

Leczenie ortodontyczne

w

Chirurgia

w

Zabiegi estetyczne

w

Implantologia

w

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

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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„Znaleziono wirusa” – Jak nie daç si´ naciàgnàç?
Od kiedy telefon komórkowy zaczà∏ byç nie tylko urzàdzeniem do
dzwonienia, a podr´cznym komputerem, mobilnym centrum rozrywki
i jeszcze kilkoma przydatnymi rzeczami, cyberprzest´pcy zastanawiajà si´, jak wykorzystaç ten fakt.
Wirusy komputerowe do niedawna
nie kojarzy∏y nam si´ z telefonami,
a jednak coraz cz´Êciej w trakcie
przeglàdania witryn internetowych
mo˝na napotkaç „wyskakujàcy” komunikat typu: „Na Twoim telefonie
Android Generic (lub dok∏adnie podany model telefonu) wykryto wirusa”. Nast´pnie czytamy w wyÊwietlonym okienku porady, jak takiego wirusa usunàç. Przewa˝nie „porada” sprowadza si´ do
namawiania na klikni´cie w zielony, przyjaênie
wyglàdajàcy przycisk „Usuƒ wirusy”, po czym
przekierowuje na stron´, która prosi o wys∏anie
darmowego SMS-a do aktywacji programu antywirusowego. Jak ∏atwo si´ domyÊliç, jest to bardzo skuteczna, bo wykorzystujàca nasze obawy
i l´ki, forma manipulacji. Okno z informacjà jest
skonstruowane w taki sposób, aby u˝ytkownik
móg∏ jedynie potwierdziç przejÊcie do proponowanych rozwiàzaƒ problemu. Nie da si´ te˝ ominàç tej kwestii, u˝ywajàc przycisku „back” lub uruchamiajàc ponownie przeglàdark´, gdy˝ okno
z informacjà powróci. Nie radzimy klikaç w to
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okno, gdy˝ konsekwencje mogà byç bardzo dla
nas nieprzyjemne, zaczynajàc od zainfekowania
prawdziwym wirusem, na uruchomieniu niechcianej, p∏atnej us∏ugi SMS koƒczàc. WyjÊcie z tej
k∏opotliwej sytuacji jest jednak niezwykle proste
i w zasi´gu ka˝dego, nawet mniej obytego z obs∏ugà telefonu opartego na systemie Android u˝ytkownika. W Ustawieniach telefonu znajdziemy
zak∏adk´ Internet, gdzie znajdziemy opcj´ PrywatnoÊç i tam mo˝emy usunàç dane osobiste.
B´dzie to wiàza∏o si´ z utratà historii przeglàdania
oraz zapami´tanych hase∏, ale z∏oÊliwy komunikat
nie b´dzie si´ ju˝ pokazywa∏ przy kolejnym uruchomieniu przeglàdarki. Operacj´ t´ mo˝na te˝
wykonaç przez Managera aplikacji, gdzie czysz-

czenie danych i pami´ci mo˝na
przeprowadziç w opcjach naszej
zainstalowanej us∏ugi do surfowania
po stronach www (Chrome, Opera
itp.). W bardzo rzadkich wypadkach
wyjàtkowo ucià˝liwych komunikatów atakujàcych telefon mo˝e okazaç
si´, ˝e jedynà mo˝liwoÊcià pozbycia
si´ natr´ta jest przywrócenie ustawieƒ fabrycznych w telefonie, dlatego bardzo cz´sto w naszych artyku∏ach sugerujemy tworzenie kopii
zapasowych najbardziej istotnych
danych zarówno na komputerach,
jak i urzàdzeniach przenoÊnych. Nale˝y przyzwyczaiç si´ do tego, ˝e
wirusy i próby oszustw b´dà towarzyszyç rozwojowi technologii. Nie ma co jednak za∏amywaç
ràk. Zawsze znajdà si´ wyjÊcia z sytuacji, a my
b´dziemy o nich na bie˝àco informowaç.
PS.: Ju˝ niebawem doniesiemy Wam, jakie post´py poczyniliÊmy przy produkcji filmu „Cyberkapturek”, o którym pisaliÊmy ostatnio.
Aleksander Zawada, Adrian Pupek
Fundacja CyberEtyka
www.facebook.com/cyberetyka/
www.cyberetyka.pl
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Okiem coacha

koniecznoÊcià t∏umaczenia si´. JeÊli potrzebujesz
dopytaç o coÊ, sformu∏uj to inaczej: „co sprawia,
˝e...” lub „co jest powodem, przyczynà, ˝e...”.
Co wi´cej, tak zadane pytanie motywuje do precyzyjniejszej odpowiedzi.

SMALL TALK
– NAWIÑZYWANIE KONTAKTÓW.
PrzyjemnoÊç czy trudna sztuka?
Jesieƒ przyniesie nam nowe wyzwania, nowe kontakty i mo˝liwoÊci. Podstawà sà dobre relacje z otoczeniem, umiej´tnoÊç
zr´cznego prowadzenia konwersacji.
Small talk to prawdziwa sztuka. Pomaga nie tylko w nawiàzaniu znajomoÊci, ale tak˝e np. w wype∏nieniu kr´pujàcej ciszy w jakiejÊ sytuacji, wygenerowaniu sympatycznej atmosfery. Dzi´ki niej ∏atwiej jest znaleêç z rozmówcà (w relacji s∏u˝bowej
lub prywatnej) p∏aszczyzn´ porozumienia oraz nastawiç go do siebie pozytywnie. Okazuje si´ potrzebna i w negocjacjach biznesowych, i w czasie
s∏u˝bowych (i nie tylko) wyjazdów czy konwersacji
bezpoÊredniej, i na portalach spo∏ecznoÊciowych.
Niestety w naszym kr´gu kulturowym small talk
jest uwa˝ana za rozmow´ o niczym i nie posiedliÊmy tej sztuki w dostatecznym stopniu. Wydaje si´
nam to stratà czasu. A to b∏àd. Przechodzenie od
razu „do rzeczy” czasem mo˝e sprawiç, ˝e wydamy si´ komuÊ obcesowi. Dla narodów, które majà
sztuk´ konwersacji we krwi, na przyk∏ad Anglików, pomini´cie tego etapu we wzajemnych kontaktach mo˝e byç odebrane jako nietakt. Warto
mieç t´ ÊwiadomoÊç, gdy podró˝ujemy.

Pas startowy
Small talk jest to lekka, niezobowiàzujàca rozmowa na jakieÊ z gruntu neutralne tematy (takie
jak pogoda, jedzenie, podró˝e, wakacje, czas wolny, sport itp.), która jednak pozwala nam na wzajemne poznawanie si´. Daje nam okazj´ sp´dzenia kilku minut w swoim towarzystwie, dzi´ki czemu mo˝emy „wyczuç”, z kim mamy do czynienia.
Chodzi tu o kultur´ wypowiedzi, swoistà „chemi´”
lub jej brak. JeÊli rozmowa si´ nie klei, mo˝emy
bez problemu jà zakoƒczyç, a jeÊli okazuje si´
wciàgajàca, mo˝emy przejÊç do bardziej konkretnych wàtków. Jest to wi´c taki „pas startowy”, na
którym mo˝emy przyspieszyç lub... wyhamowaç.
A oto kilka zasad pomocnych w tej wst´pnej
konwersacji. Przyjmijmy, ˝e jesteÊmy na przyj´ciu, bankiecie, na którym spotykamy wiele nieznanych nam osób.
1. Zrezygnuj z banalnych formu∏ek
„Pi´kny dziÊ dzieƒ, nieprawda˝?” albo „Czy
myÊmy si´ ju˝ kiedyÊ nie spotkali?!” Choç mo˝e
si´ wydawaç, ˝e takà niezobowiàzujàcà rozmo-

w´ mo˝na zaczàç w jakkolwiek sposób, ale to
nieprawda. Bana∏ zniech´ca do rozmowy. Równie˝ zwroty typu „co s∏ychaç?” i „jak leci?” sà
bezsensowne w stosunku do osób, których nie
znasz. Wysil si´ wi´c odrobin´.
2. OdnieÊ si´ do sytuacji
To jeden z najbardziej naturalnych, a zarazem
prostych sposobów na rozpocz´cie rozmowy.
Komentujàc np. wystrój wn´trza, muzyk´, jedzenie, krajobraz, pogod´, mo˝esz bez wysi∏ku rozpoczàç dialog, mówiàc np. „podoba mi si´ tutaj,
lubi´ takie eklektyczne wn´trza” albo „có˝ za
pi´kna roÊlinnoÊç, szkoda, ˝e w naszej okolicy
nie ma tak pi´knych kwiatów”, po czym warto
oczywiÊcie zapytaç drugà stron´ o jej opini´.
3. Przerzucaj pi∏k´ na drugà stron´ boiska
Aby rozmowa toczy∏a si´ wartko, powinniÊmy
unikaç d∏ugich, a zw∏aszcza zbyt d∏ugich wypowiedzi. Szczególnie gdy nie znamy jeszcze zainteresowaƒ rozmówcy, mo˝emy go zanudziç jakimÊ tematem. Dajmy mu wi´c szans´, by móg∏ si´ do niego
odnieÊç, chocia˝by mówiàc „zupe∏nie si´ na tym
nie znam”. JeÊli nie doda przy tym „ale ch´tnie si´
czegoÊ dowiem”, lepiej skoƒczyç ten wàtek.
4. Bàdê uwa˝ny
Nie ka˝dy jest na tyle asertywny, by wyraziç
otwarcie, ˝e nie ma ochoty na d∏u˝szà rozmow´
z nami, wi´c warto byç uwa˝nym na wszelkie sygna∏y niewerbalne. JeÊli masz wra˝enie, ˝e mówisz do kogoÊ, kto nie jest zainteresowany (brak
lub gubienie kontaktu wzrokowego, rozmówca
stoi do ciebie bokiem, odsuwa si´, wierci na
krzeÊle), nie przed∏u˝aj rozmowy.
5. Zadawaj w∏aÊciwe pytania
Aby uzyskaç wyczerpujàcà odpowiedê, nale˝y
zadaç w∏aÊciwe pytanie. Na „podoba ci si´ tutaj?” mo˝na odpowiedzieç „tak” lub „nie”. Mo˝e
wi´c lepiej zapytaç „co sàdzisz o tym miejscu?”.
Staraj si´ te˝ nie u˝ywaç zbyt cz´sto s∏owa „dlaczego”, gdy˝ kojarzy si´ ono z wypytywaniem,

6. Nie wprawiaj rozmówcy w zak∏opotanie
Nawet neutralny temat, taki jak pogoda, mo˝e staç si´ k∏opotliwy, jeÊli np. jesteÊ w nim ekspertem i wykorzystujesz to. Nikt nie lubi, gdy
wykazujemy jego brak wiedzy. Pytanie „Jak sàdzisz, czy to stratusy czy fractostratusy? Zastanawiam si´, czy b´dzie padaç” brzmi bardziej jak
przechwalanie si´ ni˝ ciekawoÊç.
7. Nie zabieraj ca∏ej przestrzeni
W small talk z definicji nie poruszamy tematów zbyt osobistych (wiek, stan cywilny, praca
itp.) i newralgicznych (religia, polityka, pieniàdze
itp.), a tak˝e unikamy przesadnego mówienia
o sobie. Natr´tne wtràcanie „to zupe∏nie tak jak
ja”, „opowiem ci, jak by∏o ze mnà” to przejmowanie pa∏eczki i przekierowanie uwagi na siebie.
JeÊli chcesz wyraziç, ˝e masz podobne poglàdy
lub doÊwiadczenia, wystarczy zwrot „Êwietnie
ci´ rozumiem”, „ca∏kowicie si´ z tobà zgadzam”.
8. PoproÊ o rad´ lub rekomendacj´
To prawie zawsze dzia∏a. JeÊli nie wiesz, od czego zaczàç, pochwal element stroju – okulary, krawat, aktówk´, bi˝uteri´ lub torebk´. „Âwietna koszula, gdzie jà kupi∏eÊ?” JeÊli rozmówca z uÊmiechem rozwinie temat, jesteÊcie na dobrej drodze.
9. Wyka˝ si´ znajomoÊcià
JeÊli wiesz ju˝ coÊ na temat swojego potencjalnego rozmówcy, mo˝esz zagaiç, pytajàc o to,
czego si´ dowiedzia∏eÊ, np.: „Zauwa˝y∏em, ˝e
uczysz si´ taƒczyç. Jak ci idzie?”. To bardzo naturalne rozpocz´cie rozmowy.
10. Zadaj jakieÊ ciekawe pytanie
Nie przesadzaj oczywiÊcie, pytajàc, co byÊ zrobi∏,
gdyby na Ziemi wylàdowali Kosmici, ale mo˝e to
byç coÊ wymagajàcego wyobraêni, np. „wyobraê
sobie, ˝e masz bilet in blanko na ka˝dy lot – dokàd
chcia∏byÊ polecieç?”. To mo˝e byç ciekawa rozmowa, w której wiele dowiesz si´ o swoim rozmówcy.
11. Zapytaj o to, co interesuje rozmówc´
JeÊli z jakiegoÊ kontekstu zorientujesz si´, ˝e
ktoÊ ma dzieci, zwierz´ta lub jakàÊ pasj´, mo˝esz
o to taktownie zapytaç. Zazwyczaj ludzie ch´tnie
wypowiadajà si´ na wa˝ny dla nich temat. „Widz´, ˝e jesteÊ wegetariankà. Co ci´ sk∏oni∏o do
takiej decyzji?”
˚ycz´ Wam udanych znajomoÊci.
Joanna Godecka

REKL AMA

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

✓ ca∏odobowa opieka

piel´gniarska
✓ pobyt opiekuƒczo-leczniczy
✓ opieka po udarze mózgu
i rehabilitacja
✓ pobyt krótko- i d∏ugoterminowy
oraz dzienny

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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
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Historia koÊcio∏a OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej i jego parafii
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wa∏ polichromi´ na Êcianach koÊcio∏a oraz obrazy Drogi Krzy˝owej. Zaplanowa∏ specjalne
oÊwietlenie tego wn´trza poprzez ró˝nokolorowe witra˝e. Zaprojektowa∏ ˝yrandole, u∏o˝enie
i kolor posadzki.
KoÊció∏ OpatrznoÊci Bo˝ej nawiàzuje na zewnàtrz do tradycji Êredniowiecznej, jako prosty,
skromny budynek neoromaƒski, a wewnàtrz do
tradycji biznatyjskiej, gdzie g∏ównà dekoracjà sà
ikony, a w szczególnoÊci ikona Matka Boska
Oranta w postawie modlitwy. W absydzie prezbiterium koÊcio∏a króluje Matka Bo˝a – otwierajàca ramiona w modlitewnym geÊcie.
Wokó∏ prezbiterium, na którym usytuowany
jest prosty o∏tarz, namalowani sà Êwi´ci: Êw.
Agnieszka, Êw. ¸ucja, Êw. Anastazja, Êw. Kosma,
Êw. Damian, Êw. Szczepan, poni˝ej wyró˝nieni
biskup i papie˝e: Êw. Cyprian, Êw. Jakub, Êw. Pa-

Chrystusa na tle murów Jerozolimy jest symboliczne, bez grozy m´ki.
Obok koÊcio∏a usytuowany jest du˝y Dom Rekolekcyjny, a w nim kaplica ozdobiona polichromià ze scenami z Nowego Testamentu i stacjami
Drogi Krzy˝owej, której autorem jest równie˝
prof. Jerzy Nowosielski. Cykl polichromii w Kaplicy Domu Rekolekcyjnego ma charakter chrystologiczno-maryjny. Jerzy Nowosielski umieszcza w nim najwa˝niejsze sceny z ˝ycia Chrystusa i Matki Bo˝ej. Kompozycje sà bardzo
klarowne i pozbawione ekspresji ruchu. Sceny
zamknà∏ malowanymi ramami, które poprzez
cieniowanie sprawiajà wra˝enie, jakby w murze
wycina∏y tradycyjny Êrodek ikony, czyli pog∏´bienie pola Êrodkowego.
Dom Rekolekcyjny stanowi te˝ tzw. Gniazdo
Rodzinne, s∏u˝àce ludziom starszym.
Dzi´kujemy Ci, Panie, za
dar ˝ycia Ks. Pra∏ata, który
odszed∏ do wiecznoÊci w dn.
7.05.2017 roku, za Jego pos∏ugiwanie kap∏aƒskie w naszej parafii, której przez 31 lat
by∏ Proboszczem.
Po 31 latach sprawowania
pieczy przez Ks. Stefana
Wysockiego, kolejnym proboszczem zosta∏ mianowany
w 2003 roku ks. Zbigniew
Wojciechowski, który zadba∏
o otoczenie Êwiàtyni, ogrodzenie, chodniki, zbudowa∏
o∏tarz polowy, ociepli∏ koÊció∏, wprowadzi∏ w nim
drobne zmiany, tablice informacyjne, oznakowanie alei
na cmentarzu przy koÊciele,
nowe – estetyczne, rzeêbione
∏awki w koÊciele.
Z koƒcem sierpnia 2011
roku – Biskup Warszawsko-Praski ks. abp Henryk Hoser przekaza∏ piecz´
duszpasterskà nad parafià oraz Êwiàtynià
OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej, b´dàcà cennym
obiektem wspó∏czesnej sztuki sakralnej, Instytutowi Zakonnemu Chemin Neuf, mianujàc proboszczem Ojca Mariusza T∏okiƒskiego, a wikariuszem Ojca Instytutu Zakonnego Adama Strojnego,
a w 2016 r. ks. Artura Kasprzaka.
KoÊció∏ jest Domem Boga i miejscem modlitwy.
Niech b´dzie dla nas wszystkich miejscem, w którym odkryjemy Jego obecnoÊç i mi∏oÊç, niech b´dzie oazà, do której mamy ochot´ przyjÊç, aby
odpoczàç i powierzaç Jezusowi i Matce Bo˝ej nasze radoÊci, trudy i pragnienia. Tak zaleca Ekipa
Parafialna: o. Mariusz, o. Adam i ks. Artur.
Pi´kne wn´trze Âwiàtyni OpatrznoÊci Bo˝ej
w Weso∏ej zosta∏o docenione przez konserwatorów, wpisane do Rejestru i jest najwa˝niejszym
zabytkiem dzielnicy Weso∏a.
Fot. Przemys∏aw Jahr / Wikimedia Commons

Przyjmuje si´, ˝e nazwa dzielnicy Weso∏a wywodzi si´ od karczmy, która sta∏a w tej okolicy
pod takim szyldem. W okresie dwudziestolecia
mi´dzywojennego Weso∏a by∏a terenem wypoczynkowym, który stawa∏ si´ coraz bardziej „sypialnià” dla stolicy. Prawami miejskimi cieszy si´
dopiero od 1968 r., a cz´Êcià Warszawy sta∏a si´
w 2002 roku.
W∏aÊciciel dóbr ziemskich – ksià˝´, spo∏ecznik
filantrop, filozof, religioznawca Emanuel Bu∏hak,
˝yjàcy w latach 1865–1943, w okresie mi´dzywojennym ofiarowa∏ grunt pod budow´ koÊcio∏a, który zosta∏ zaprojektowany wg jego pomys∏u i jest obecnie jednym z najpi´kniejszych
obiektów architektonicznych w Weso∏ej.
Powo∏ano komitet budowlany Êwiàtyni. Budow´ rozpocz´to w 1934 r. Âwiàtynia Bo˝a stan´∏a
w stanie surowym w 1939 r. dzi´ki wielkiemu
zaanga˝owaniu okolicznych
mieszkaƒców i pomocy finansowej hrabiego Bu∏haka. Przywióz∏ on szkic rzymskiego
koÊcio∏a, zaprojektowanego
przez Luigiego Malgheriniego, na którym podobno oparto plany Êwiàtyni. Na ˝yczenie
fundatora, wielkiego mi∏oÊnika kultury wczesnochrzeÊcijaƒskiej, koÊció∏ zbudowano
w stylu romaƒskim.
KoÊció∏ jest jednonawowy,
bezwie˝owy, z niskim stropem.
Okna niewielkie, wykonane
w stylu neoromaƒskim, z witra˝ami. Do koÊcio∏a przylega
budynek zakrystii. KoÊció∏
stanà∏ w stanie surowym
w 1939 r., ale czeka∏ na kap∏ana do 1950 roku. Dopiero
jednak po II wojnie Êwiatowej
koÊció∏ zosta∏ konsekrowany
i przeznaczony na potrzeby
kultu religijnego. Dekretem Stefana Kardyna∏a
Wyszyƒskiego z dnia 27 czerwca 1950 r. z cz´Êci
parafii M.B. Zwyci´skiej w Rembertowie oraz cz´Êci parafii Âw. Anny w D∏ugiej KoÊcielnej utworzona zosta∏a parafia pw. OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej. Pierwszym proboszczem mianowany zosta∏
ks. Antoni Rutkowski, który s∏u˝y∏ w parafii 22 lata.
Za jego pracy w 1966 r. postawiono w prezbiterium o∏tarz projektu Krzysztofa Henisza.
W 1972 r. parafi´ objà∏ ks. Stefan Wysocki.
W 1979 r. nawa i prezbiterium Êwiàtyni zosta∏y
gruntownie przebudowane, ozdobione polichromiami i ikonami drogi krzy˝owej Via Crucis autorstwa prof. Akademii Sztuk Pi´knych im. Jana
Matejki w Krakowie – Jerzego Nowosielskiego. W wyniku tych prac koÊció∏ otrzyma∏ bizantyjski kanon wystroju wn´trza bez ikonostasu
i fresku Pantokratora nad chórem. W 2004 roku
zosta∏o to wpisane do rejestru zabytków.
Wn´trze koÊcio∏a uznawane jest za jedno
z najciekawszych dzie∏ wspó∏czesnej polskiej
sztuki sakralnej. Prof. Jerzy Nowosielski namalo-

we∏, Êw. Piotr, Êw. Klemens, a na koƒcu stoi pusty tron – tron dla Biskupa – to przypomnienie ˝e
ówczesny biskup jest obecny wÊród nas.
O∏tarz symbolizuje tu skromny grób Chrystusa. Wykonany jest z kamienia. Nad o∏tarzem
drewniana konstrukcja baldachimu, tak zwany
„templon”. Na templonie wsparty jest krzy˝,
który w przestrzeni prezbiterium wpisuje si´
w roz∏o˝one r´ce Maryi. Strefa o∏tarza przedstawiona jest w bardzo ciep∏ych barwach. Dalsza cz´Êç wn´trza koÊcio∏a to barwy zimne, biel
Êcian, czerƒ sufitu, granat przedsionka i antresoli organów.
Sufit – to abstrakcja, troch´ jak niebo, troch´
jak nieskoƒczony gwiazdozbiór. Witra˝e uzupe∏niajà pó∏okràg∏e okna, a tworzà je kolorowe figury geometryczne, które niezale˝nie od pogody
wprowadzajà do wn´trza efekty Êwietlne.
Âciany boczne ozdobione sà oryginalnymi
stacjami Drogi Krzy˝owej autorstwa prof. Nowosielskiego. Droga Krzy˝owa – to kolekcja
czternastu obrazów. Przedstawione tu cia∏o

Opracowa∏a: Krystyna Bilbin
cz∏onek sekcji ZNP
Nr 194 / Wrzesieƒ 2017

WESO¸A

Licencja Min. Fin. 9131/98

•
•
•
•

ponad 20-letnie doświadczenie
pełen zakres usług
korzystne ceny
pomoc w założeniu
działalności gospodarczej
• doradztwo podatkowe

Tel. 22 773-25-69, 500-036-889
www.podatkiwesola.pl
Warszawa-Wesoła, ul. Trakt Brzeski 54 A (pawilony handlowe)

www.B-DENTAL.com.pl

Specjalistyczny
Gabinet Stomatologiczny
dr n. med. Iwona Bzd´ga – lekarz stomatologii ogólnej
dr n. med. Wojciech Bzd´ga

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Zapraszamy na konsultacje ortodontyczne
w dniu 29.09.2017 i 27.10.2017

P.H.U. Topaz poszukuje do swoich
nowo otwieranych sklepów:
Warszawa-Rembertów (ul. Bellony)
Warszawa-Wawer (ul. Szpotaƒskiego)
pracowników na stanowiska:

KASJER-SPRZEDAWCA lub
SPRZEDAWCA DZIA¸U MI¢SNO-W¢DLINIARSKIEGO
Nasze oczekiwania:
● dyspozycyjnoÊç i motywacja do pracy,
● komunikatywnoÊç i budowanie pozytywnych relacji z Klientami,
● aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowoÊç
do ich uzupe∏nienia,
● mile widziane doÊwiadczenie na podobnym stanowisku

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

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

˚¸OBEK 600 Z¸ + WY˚YWIENIE

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

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

FACHOWO • SZYBKO • SOLIDNIE • TANIO

Oferujemy:
● umow´ o prac´ w pe∏nym wymiarze czasu,
● poza wynagrodzeniem – dodatki premiowe dla Pracowników,
● mo˝liwoÊç rozwoju i awansu zawodowego w stabilnej i dynamicznie
rozwijajàcej si´ firmie o silnej pozycji na rynku
CV mo˝na:
przes∏aç drogà elektronicznà na adres: rekrutacja@topaz24.pl w temacie
e-maila wpisujàc: Rembertów lub Wawer,
● przes∏aç przez formularz na stronie internetowej – www.topaz24.pl
(zak∏adka – praca w Topaz, w odpowiedzi na oferty do nowych sklepów
– Rembertów lub Wawer)
● przes∏aç zdj´cie cv smsem na nr tel. 509 680 261.
●

Prosimy o zamieszczenie w cv klauzuli: „Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb´dnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawà z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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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Lato w MieÊcie 2017 w SP 174
Gdy zaczynajà si´ wakacje,
w szko∏ach rusza akcja „Lato
w MieÊcie”. W tym roku w naszej
szkole akcja trwa∏a trzy tygodnie.
Dzieci w tym czasie mog∏y liczyç na
opiek´ i ró˝ne atrakcje. Mia∏y czas
na swobodne zabawy, integracj´,
nowe znajomoÊci. Ch´tnie korzysta∏y z proponowanych atrakcji na
miejscu: zaj´ç sportowych na sali
gimnastycznej, boisku szkolnym,
placu zabaw czy w ogrodzie. Ch´tnie wykonywa∏y ró˝nego rodzaju
prace plastyczne. Dwa razy w tygodniu korzysta∏y z zaj´ç na basenie w Aninie.
Dzieci wzi´∏y udzia∏ w pikniku inauguracyjnym
„Lata w MieÊcie” 2017 w Parku Agrykola. Odby∏y si´ liczne zaj´cia w muzeach: w Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta, Muzeum ¸owiectwa i Jeêdziectwa w ¸azienkach, Muzeum

Sztuki Nowoczesnej nad Wis∏à, w Muzeum Drukarstwa, tak˝e w Wilanowie dzieci mi∏o sp´dzi∏y
czas w parku i w pa∏acu, zwiedzajàc je z przewodnikiem. Oprócz warsztatów i lekcji muzealnych dzieci by∏y te˝ w ZOO, sali zabaw Blue City.
Dzieci bra∏y udzia∏ we wspania∏ym koncercie

z cyklu „Magiczne Ogrody” na dziedziƒcu Zamku
Królewskiego. W zwiàzku z rocznicà urodzin Marii Sk∏odowskiej-Curie uczestnicy „Lata w MieÊcie” poznali postaç noblistki, zastanawiali si´
równie˝, jakie cechy powinien posiadaç naukowiec. Bardzo ciekawe okaza∏y si´ warsztaty stacjonarne zorganizowane w naszej szkole „Wiem,
co jem” – dzieci samodzielnie przygotowa∏y
pyszne dania, które potem z apetytem zjad∏y.
Dzieci bra∏y udzia∏ w zawodach sportowych,
dwóch edycjach Mam Talent, na których prezentowa∏y swoje umiej´tnoÊci i zdolnoÊci. Bra∏y
udzia∏ w konkursie plastycznym na wakacyjny
znaczek/plakietk´ „Lata w MieÊcie”. Ostatniego
dnia bra∏y udzia∏ w Grze po Szkole, gdzie czeka∏y na nie ró˝norodne zadania do wykonania.
Wakacje to czas odpoczynku i radoÊci, mamy nadziej´, ˝e „Lato w MieÊcie” w∏aÊnie takie by∏o.
Tymczasem szko∏a przygotowuje si´ do kolejnego roku szkolnego 2017/2018. Z radoÊcià spotkamy si´ znowu z dzieçmi we wrzeÊniu!
Marzena Delak

Spotkanie w Krzy˝owej
To ju˝ prawie tradycja gimnazjum i liceum Bu∏haka, ˝e co roku uczniowie i absolwenci tej szko∏y wyje˝d˝ajà do Krzy˝owej w ramach wspó∏pracy polsko-niemieckiej.
W tym roku spotkanie mia∏o miejsce w dniach
17–22 czerwca.
Co powoduje, ˝e uczniowie, a nawet absolwenci szko∏y biorà co roku tak ch´tnie udzia∏
w tym wyjeêdzie? Przede wszystkim decyduje
o tym atmosfera, jaka towarzyszy spotkaniu, oraz
miejsce, w którym si´ ono odbywa. Do Krzy˝owej, zarówno z Niemiec, jak i z Polski, przyje˝d˝a
m∏odzie˝, która jest otwarta, ciekawa innych lu-

dzi, gotowa do nawiàzywania nowych znajomoÊci, a nawet przyjaêni. Natomiast wyjàtkowoÊç
miejsca gwarantuje polska wieÊ po∏o˝ona w województwie dolnoÊlàskim nad rzekà Pi∏awà. WieÊ
spokojna, cicha, w której m∏odzi ludzie odrywajà
si´ od cywilizacji i dzi´ki temu mogà bardziej skupiç si´ na budowaniu relacji i poznawaniu samych siebie. W takiej okolicy i w takich okolicznoÊciach nie mo˝na nie zwróciç uwagi na innego
cz∏owieka, podjàç próby poznania si´ nawzajem
oraz poznania historii i zwyczajów danego kraju.
W Krzy˝owej nie mo˝na si´ nudziç. Ka˝dy dzieƒ
jest wype∏niony atrakcjami. Na pewno jednà z nich

REKL AMA

jest zwiedzanie okolicy, np. niezapomniana wycieczka do cudownego Wroc∏awia oraz Âwidnicy,
gdzie zobaczyliÊmy KoÊció∏ Pokoju wpisany na list´
Êwiatowych zabytków UNESCO, czy sk∏aniajàca do
zadumy i refleksji wizyta w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen. Poprzez zwiedzanie poznajemy
sami histori´ naszego kraju, ale te˝ pozwalamy
poznaç jà kolegom i kole˝ankom z zagranicy.
Wspólne zabawy, gry terenowe, çwiczenia nie
tylko gwarantujà dobrà zabaw´, ale umo˝liwiajà poznanie si´ i prze∏amanie barier, chocia˝by
tych j´zykowych. Gdy wspólnie wykonuje si´ zadania, przestaje mieç znaczenie, z jakiego kraju
pochodzimy, zacierajà si´ ró˝nice, budujà si´ pozytywne relacje. Wszystko to powoduje, ˝e
w dniu wyjazdu nie potrafimy si´ rozstaç i ju˝
planujemy kolejny przyjazd w to cudowne miejsce, a nasze komórki roz∏adowujà si´ z powodu
liczby wys∏anych wiadomoÊci. Dobre wspomnienia zach´cajà do powrotu, dlatego nikogo ju˝
nie dziwi, ˝e co roku jest zawsze du˝o ch´tnych,
aby ten wyjazd powtórzyç.
Krzy˝owa zaprasza za rok.
Aleksandra Jankowska
uczennica klasy II LO
Wymiana zosta∏a dofinansowana ze Êrodków
Polsko-Niemieckiej Wspó∏pracy M∏odzie˝y.
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US¸UGI GEODEZYJNE
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•
•
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•
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ul. Jana Paw∏a II 25,
05-077 Warszawa-Weso∏a

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

wielospecjalistyczny

G

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

GABINET DENTYSTYCZNY

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

dr Maria Dawyniak

&

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna

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

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak

PRACOWNIA PROTETYCZNA
Majdan, gm. Wiàzowna

Periodontolog

tel.

PROTEZA CAŁKOWITA

662 822 340

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

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

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

Tel. 602-174-916

O G R O DY
PROJEKTOWANIE, ZAK¸ADANIE,
PIEL¢GNACJA, NAWADNIANIE

503 065 403

TRAWNIKI
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

tel. 507 221 820
– 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł
●

DU˚E DOÂWIADCZENIE

●

CI¢˚KIE PRZYPADKI

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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Szko∏a Demokracji
W roku szkolnym 2016/2017 SP nr 173 bra∏a
udzia∏ w drugiej edycji ogólnopolskiego programu „Szko∏a Demokracji”, prowadzonego przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program jest
realizowany pod honorowym patronatem
Ministra Edukacji Narodowej. Celem programu jest zwi´kszenie udzia∏u uczniów w ˝yciu
szko∏y oraz wzmocnienie samorzàdnoÊci
uczniowskiej. Aby uzyskaç certyfikat, musieliÊmy udokumentowaç spe∏nienie siedmiu kryteriów, które uznano za kluczowe.
1. WYBORY REPREZENTACJI – zgodne z demokratycznymi zasadami: powszechne, równe,
bezpoÊrednie, w tajnym g∏osowaniu, wszyscy
uczniowie majà czynne i bierne prawa wyborcze, znajà swoich kandydatów i ich programy.
2. KOMUNIKACJA I MEDIA: Uczniowie mogà
inicjowaç powstawanie i prowadziç szkolne
media. W∏adze SU i dyrekcja dbajà o dobrà
komunikacj´.
3. DZIA¸ANIA UCZNIÓW: W∏adze SU sà niezale˝ne oraz samodzielne w planowaniu i realizacji swoich przedsi´wzi´ç, zbierajà informa-

cje o potrzebach i pomys∏ach
uczniów,
uwzgl´dniajà je w planowaniu swoich dzia∏aƒ. Uczniowie mogà liczyç na pomoc w∏adz
SU i szko∏y w realizacji
swoich pomys∏ów.
4. PODEJMOWANIE DECYZJI: Istotne decyzje
dotyczàce uczniów sà
podejmowane w drodze
konsultacji lub wspó∏decydowania. Wa˝ne dokumenty szkolne sà
konsultowane z reprezentantami SU. Przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców spotykajà si´ regularnie.
5. UCZENIE SI¢ I NAUCZANIE: Kryteria oceniania sà znane i rozumiane przez uczniów. WSO
zosta∏ poddany konsultacjom z uczniami. Nauczyciele w∏àczajà uczniów w proces oceniania i udzielania informacji zwrotnej.

Lato w Zespole Szkó∏ nr 94
Ledwie ucich∏ szkolny gwar
i uczniowie rozpocz´li wakacyjny wypoczynek, a pani dyrektor wraz z panià wicedyrektor koƒczy∏y ustalanie
ostatnich szczegó∏ów organizacyjnych
akcji „Lato w MieÊcie 2017”. Nasza
szko∏a wakacyjny dy˝ur pe∏ni∏a od 17
do 28 lipca. Od lat ta forma sp´dzania
cz´Êci wakacji cieszy si´ wÊród Rodziców i dzieci du˝ym powodzeniem.
W tym roku w akcji letniej w naszej
placówce uczestniczy∏o 78 uczniów.
Dzieci mia∏y zapewnionà opiek´ od
7.30 do 17.00. Ka˝dego dnia wybiera∏y najbardziej atrakcyjne dla siebie zaj´cia, z których
cz´Êç odbywa∏a si´ na miejscu, a cz´Êç w formie
wycieczek. W czasie warsztatów lalkarskich
dzieci stworzy∏y kukie∏ki, na warsztatach florystycznych wykona∏y kompozycje z kwiatów
Êwie˝ych i suszonych, rozwija∏y logiczne i strategiczne myÊlenie na zaj´ciach „Szyfry i plansze”, uczy∏y si´ prawid∏owego zachowania

w sytuacji zagro˝enia zdrowia i ˝ycia, pozna∏y
histori´ ˝ycia i naukowych osiàgni´ç Marii Sk∏odowskiej-Curie, na warsztatach kulinarnych
przygotowa∏y zdrowy posi∏ek, codziennie relaksowa∏y si´ na zaj´ciach na basenie, na szkolnym
placu zabaw oraz grajàc w tenis sto∏owy, pi∏karzyki i bawiàc si´ w salce rekreacyjnej wielkimi
klockami piankowymi. Du˝ym powodzeniem
cieszy∏y si´ wycieczki: lekcje w Muzeum ¸owiec-

6. OTWARTA SZKO¸A:
Szko∏a zapewnia uczniom
mo˝liwoÊç wyznawania
ró˝norodnych wartoÊci
i poglàdów oraz obrony
naruszanych praw. Jest
równie˝ otwarta na dzia∏ania spo∏ecznoÊci lokalnej i umo˝liwia korzystanie ze swoich zasobów.
7. ZASOBY I KWESTIE
FORMALNE: W∏adze SU
majà mo˝liwoÊç korzystania ze Êrodków finansowych oraz zasobów
rzeczowych szko∏y lub RR
na jasnych i okreÊlonych
zasadach. Istnieje uchwalony przez uczniów, zgodny z ustawà o systemie oÊwiaty regulamin SU.
Spe∏niliÊmy wszystkie kryteria i znaleêliÊmy si´
w grupie 51 szkó∏, którym przyznano certyfikat
„Szko∏a Demokracji”.
Marianna Tomasiak
Opiekun SU

twa i Jeêdziectwa, w ¸azienkach Królewskich,
zaj´cia muzyczne na dziedziƒcu Zamku Królewskiego w ramach Dzieci´cych Ogrodów Muzycznych, przeja˝d˝ki tramwajem wodnym po WiÊle, zwiedzanie Komisariatu Policji w Weso∏ej,
zwiedzanie ZOO, warsztaty przyrodniczo-kulturalne „O!wady i zalety”.
28 lipca 2017 zakoƒczy∏a si´ akcja
„Lato w MieÊcie 2017”. Pani Dyrektor
Katarzyna Paroƒ-Bry∏a, dzi´kujàc za
wspólnie sp´dzone chwile, wr´czy∏a
uczestnikom oraz wychowawcom dyplomy. Po raz pierwszy wszyscy
uczestnicy akcji obecni w ostatnim
dniu otrzymali puzzle, z ˝yczeniami
mi∏ych chwil w kolejne wakacyjne dni.
Dwa tygodnie „Lata w MieÊcie 2017” w ZS nr
94 min´∏y bardzo szybko. W sierpniu przyszed∏
czas na prace porzàdkowe i renowacyjne budynku i wyposa˝enia szko∏y.
We wrzeÊniu uczniowie rozpocznà nauk´ tak˝e w klasie 7 dwuj´zycznej oraz 4 sportowej.
Zespó∏ Szkó∏ nr 94
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oraz kszta∏cenia s∏uchu. Jestem studentkà
Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka
Chopina. Swojà przygod´ z muzykà zacz´∏am 18 lat temu. Warsztat poczàtkowo szkoli∏am w szko∏ach muzycznych
I i II stopnia w Warszawie. Zapewniam
indywidualne podejÊcie do ka˝dego
ucznia, a tak˝e przyjaznà atmosfer´. Mój
numer telefonu: 888 870 053.
◗ Absolwent Politechniki Warszawskiej oferuje korepetycje z matematyki. Zakres:
gimnazjum, liceum. Przygotowania do
sprawdzianów, kartkówek, egzaminów.
tel. 516-309-589.
◗ Zaopiekuj´ si´ ma∏ym dzieckiem od paêdziernika 2017, posiadam doÊwiadczenie, jestem uczciwa i odpowiedzialna
– tel. 605-519-575.
◗ J´zyk angielski. Korepetycje i przygotowanie do egzaminów. Absolwent SGH.
25 z∏ u mnie, 35 u ucznia. 602-786-021.
Zapraszam!
◗ Sprzedam pianino cyfrowe Yamaha Clavinova CLP 230, stan idealny, prawie nieu˝ywane, cena do uzgodnienia, tel.
503 138 663.

GITARA – NAUKA GRY

TRAWNIKI

14
8

305

Z¸OTA RÑCZKA
DROBNE NAPRAWY I MODERNIZACJE

■

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

■

Cyklinowanie, lakierowanie
i olejowanie parkietów
i pod∏óg drewnianych

ParkietBart tel. 518-366-556

■
■

anteny TV i SAT
domofony

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

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

PODCINANIE GAŁĘZI

USŁUGI OGRODOWE
USZCZELNIANIE OKIEN

NAPRAWA
I REGULACJA GITAR
– fachowo i niedrogo

tel. 513 148 238

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

Tel. 660 473 628

Tel. 695-622-848

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

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

245

kamery CCTV
kontrola dost´pu

WYCINANIE DRZEW

PORZÑDKUJEMY
PIWNICE, STRYCHY,
KOMÓRKI, GARA˚E
503 065 403

196

M O N TA ˚ :
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◗ Ch´tnie udziel´ lekcji gry na fortepianie

lekcji z zakresu przedszkola, szko∏y podstawowej i gimnazjum. Stara Mi∏osna.
50 z∏. Tel: 733 250 300.
◗ Zatrudni´ pracownika do prac porzàdkowo-ogrodniczych 503 065 403.
◗ MATEMATYKA ogólniak, równie˝ zakres
rozszerzony. Stara Mi∏osna. tel. 514-3714-95.
◗ FORTEPIAN – lekcji gry udziela doÊwiadczony nauczyciel. Kontakt: 606 898 895.
◗ Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej
dla uczniów podstawówek i liceum, 17
lat doÊwiadczenia. tel. 694 210 279.
◗ J¢ZYK POLSKI, a tak˝e rosyjski, egzaminy, sprawdziany, MATURA 2018, nadrabianie zaleg∏oÊci w czytaniu, pisaniu,
gramatyce na ka˝dym poziomie nauczania. Polski dla cudzoziemców. Weso∏a
Centrum 22 7734 087.
◗ Korepetycje z j´zyka angielskiego,
wszystkie poziomy. Atrakcyjna cena, rzetelnoÊç i doÊwiadczenie. Dojazd do domu, materia∏y w cenie. Dodatkowo, t∏umaczenia i pomoc w zakresie specjalistycznego j´zyka medycznego. Sylwia
Szymaƒska. Tel. 504 94 88 37.
◗ Kupi´ bezpoÊrednio dom lub dzia∏k´ budowlanà Weso∏a-Centrum, Wola Grzybowska, Groszówka tel. 728 491 480.
◗ Prywatna szko∏a w Weso∏ej poszukuje
nauczyciela informatyki dla klas 1–3 sp
i osoby prowadzàcej zaj´cia teatralne.
Kontakt dyrektor@psp69wesola.edu.pl.

29
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◗ Nauczycielka j´zyka angielskiego udzieli

PORZÑDKOWANIE,
ZAK¸ADANIE, PIEL¢GNACJA
503 065 403

DRZEWA, KRZEWY
WYCINAMY, PODCINAMY,
KSZTA¸TUJEMY
503 065 403

25
6

Redakcja

www.dogadajciesie.pl

OGRODY

319

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).

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

13
7

OG¸OSZENIA DROBNE

251

LEKTOR J¢Z. W¸OSKIEGO
I ANGIELSKIEGO
Aleksandra Szewczyk
tel. 501 536 838

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

222

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

MALOWANIE W WEEKENDY

13
4

ZAK¸ADANIE, PIEL¢GNACJA,
NAWADNIANIE
503 065 403

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

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

„HORTUS”
US¸UGI OGRODNICZE
tel. 691 260 269
www.hortus.waw.pl
ANTENY satelitarne i naziemne,
DEKODERY, monta˝ naprawa,
ustawienia. Trwam, Cyfra, Polsat, N.
oraz zestawy bez op∏at, 30 kana∏ów po polsku. www.lemag-tvsat.waw.pl, ul. B. Czecha 29, tel: 22 815-47-25, 501-123-566. 80
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AUTO NA GAZ
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• Mechanika pojazdowa
• Monta˝ i serwis samochodowych instalacji gazowych
• Atrakcyjne ceny
• Wieloletnie doÊwiadczenie
• Klimatyzacja
• Wulkanizacja
• Diagnostyka komputerowa
• Prostowanie felg

ul. 1 Praskiego Pu∏ku 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
tel. 022 499 80 59
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

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

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968
27

WESO¸A

Wakacyjny Wyjazd Breakdance
„Ma∏ych Odkrywców” LATO 2017
Fundacja Ma∏ego Odkrywcy zorganizowa∏a dla dzieci wakacyjny wyjazd
w Pieniny na obóz breakdance. Na
uczestników czeka∏o wiele atrakcji. Na
Êwie˝ym powietrzu obozowicze grali
w ró˝ne gry zespo∏owe, bawili si´ na
placu zabaw oraz grillowali. Chodzili na
d∏ugie spacery wzd∏u˝ Dunajca. Zwiedzali zamki w Czorsztynie i Niedzicy. P∏ywali statkiem po Jeziorze Czorsztyƒskim.
W bacówce przyglàdali si´ produkcji tradycyjnych oscypków. Mogli wykazaç si´

kreatywnoÊcià podczas zaj´ç plastycznych. Wykonali pi´kne obrazki z piasku kinetycznego i ozdobili szkatu∏ki ze sklejki. Ka˝dego dnia doskonalili
swoje umiej´tnoÊci taneczne podczas zaj´ç breakdance. Podsumowaniem wyjazdu by∏ turniej i pokaz, na który zaproszono wczasowiczów i kolonistów wypoczywajàcych w Sromowcach Wy˝nych.
GoÊcie z zachwytem i niedowierzaniem podziwiali umiej´tnoÊci m∏odych tancerzy.
Wakacyjny wyjazd „Ma∏ych Odkrywców” do
Sromowców Wy˝nych to niezapomniane chwile
sp´dzone w mi∏ej atmosferze wÊród kolegów i kole˝anek, to czas integracji, niezwyk∏ych doznaƒ,
mo˝liwoÊç odkrywania siebie, swoich zdolnoÊci
oraz zainteresowaƒ.
Barbara Roguska
Nauczyciel w SP 353

Nowe wieÊci z Klimatycznej
W wyniku reformy oÊwiaty na edukacyjnej
mapie naszej dzielnicy pojawi∏a si´ w miejscu
dobrze Paƒstwu znanego Gimnazjum nr 119
nowa podstawówka. Jest nià Szko∏a Podstawowa im. Marsza∏ka J. Pi∏sudskiego nr 385.
Nowa placówka otworzy∏a swoje podwoje dla
oddzia∏ów przedszkolnych, klas I i III, IV, V,
VI i VII, wraz z nimi kontynuowaç b´dà nauk´
uczniowie kl. II i III dawnego gimnazjum. Zachowujàc status quo grona pedagogicznego gimnazjum, pozyskaliÊmy potrzebnych specjalistów
– zw∏aszcza w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, gwarantujàc tym samym odpowiedni poziom wychowawczy i edukacyjny.
Wszyscy uczniowie naszej szko∏y uczà si´ na
jednà zmian´ w utworzonych zgodnie z oczekiwaniami dotyczàcymi drugiego j´zyka i konfiguracji towarzyskich oddzia∏ach. Swoje pasje realizujà
w ramach zaj´ç obowiàzkowych, dodatkowych
i zaj´ç pozalekcyjnych. Uczniowie klas III gimna-

zjum uczestniczyç b´dà w zaj´ciach warsztatowych w celu jak najlepszego przygotowania si´
merytorycznego, psychologicznego i organizacyjnego do czekajàcych ich egzaminów zewn´trznych. Klasy II gim. i VII zapoznawane b´dà z planowanymi na przysz∏y rok rozwiàzaniami dotyczàcymi rekrutacji do szkó∏ ponadpodstawowych
w celu jak najlepszego zaplanowania przysz∏ej
Êcie˝ki edukacyjno-zawodowej. Planujemy dzia∏ania, wspó∏organizowane przez uczniów, na rzecz
integracji ca∏ego – tak zró˝nicowanego obecnie
wiekowo – Êrodowiska uczniowskiego.
Dzi´kujàc za zaufanie zw∏aszcza naszym nowym
uczniom i ich rodzicom, zapewniamy, ˝e do∏o˝ymy
staraƒ, aby stworzyç przyjaznà, nowoczesnà, bezpiecznà, gwarantujàcà wysoki poziom edukacyjny
i wychowawczy szko∏´ na miar´ XXI w.
Mamy do tego zasoby, sà nimi:
■ ˝yczliwoÊç rodziców i uczniów dla proponowanych rozwiàzaƒ,
■ potencja∏ dzieci i m∏odzie˝y,
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zapa∏, otwartoÊç na wyzwania i ch´ç dzielenia
si´ swoimi doÊwiadczeniami naszych nowych
kole˝anek i kolegów,
■ profesjonalizm, odpowiedzialnoÊç, umiej´tnoÊç
wspó∏pracy, kreatywnoÊç i dobre praktyki wypracowane przez grono pedagogiczne Gim. 119,
■ odpowiednio wyposa˝ony, dostosowany do
nowych potrzeb obiekt imponujàcy ciekawymi
rozwiàzaniami architektonicznymi (najwi´ksza
w dzielnicy hala sportowa, windy, aula, wyposa˝one w sprz´t multimedialny sale).
Majàc ÊwiadomoÊç licznych wyzwaƒ czekajàcych naszà szkolnà spo∏ecznoÊç, serdecznie zapraszamy rodziców i uczniów do twórczej, rzeczowej wspó∏pracy na rzecz doskonalenia funkcjonowania szko∏y, budowania przyjaznej atmosfery
i szukania najlepszych rozwiàzaƒ. W tym celu mamy nadziej´ wykorzystaç mo˝liwoÊci wynikajàce
z bezpoÊrednich kontaktów nauczycieli z rodzicami, aktywnà wspó∏prac´ z Radà Rodziców i Samorzàdem Uczniowskim oraz systematyczny kontakt
za pomocà dziennika elektronicznego.
W chwili redagowania artyku∏u trwajà ostatnie prace organizacyjne i remontowe. Wszystkie
informacje zamieszczamy na stronie internetowej nowej szko∏y.
Naszym uczniom ˝yczymy sukcesów edukacyjnych, wielu przyjació∏ i ciekawych, konstruktywnych doÊwiadczeƒ ˝yciowych, a ich rodzicom
pewnoÊci, ˝e ich dzieci ucz´szczajà do bezpiecznej i nowoczesnej szko∏y dzia∏ajàcej zgodnie ze
standardami XXI w.
■

Dyrekcja i grono pedagogiczne SP nr 385

28

Nr 194 / Wrzesieƒ 2017

WESO¸A

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

ZAPRASZAMY
wt.-pt. 12–18
sob. 10–14

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

692 905 352
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Licencja nr 51

POSZUKUJEMY: DOMÓW, MIESZKA¡
I DZIA¸EK W STAREJ MI¸OSNEJ

601 355 130

oddzwoni´

Dzwoƒ, korzystna i bezpieczna sprzeda˝!!
04-076 Warszawa
ul. Waszyngtona 79/81 m. 1
(przy rondzie Wiatraczna)

tel. 22 870 55 55
www.gadomska.pl
ewa@gadomska.pl

TŁUMACZENIA

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

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

Mieszkania od 30 m2

w Starej Miłosnej
tel. 781-860-600
 możliwość dopłaty z MDM
 realizacja III i IV kwartał 2017 r.

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

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