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WÊród wynios∏ych, pieniƒskich ska∏
I nikt na Êwiecie nie kocha∏ tak,
Samotnej skalnej drogi
Urwisk gdzie w dole buja ptak
I groza pieÊci nogi.
Naszà wypraw´ rozpocz´liÊmy
rekreacyjnie, od sp∏ywu tratwami
Dunajcem. Flisacy zasypywali nas
anegdotami i legendami (cz´Êç
niestety nie nadaje si´ do publikacji, bo mogà czytaç ten tekst dzieci...). S∏oneczko Êwieci∏o, a woda
wartko nios∏a nas poÊród wynios∏ych, stromych ska∏.
A potem by∏o ju˝ tylko
ciekawiej. Poczàtek w´drówki to prawie pionowe podejÊcie na Sokolic´ (na trasie ok. 1 km –
305 m ró˝nicy wysokoÊci). Po nieca∏ej godzinie mogliÊmy z góry
patrzeç na Dunajec
i p∏ynàce nim tratwy. I natychmiast jasne si´ sta∏y s∏owa przytoczonej jako motto piosenki...

nych szczytów zacz´∏y si´ sypaç kamienie i k∏ody drewna, a chwil´ póêniej do walki rzucili si´
zaczajeni w zasadzce górale... Przechodzàc wàwozem, ∏atwo sobie wyobraziç t´ scen´.
Na koniec dnia mieliÊmy jeszcze okazj´ zwiedziç malowniczo po∏o˝ony zamek w Niedzicy,
strzegàcy niegdyÊ od w´gierskiej strony polsko-w´gierskiej granicy (tak, by∏a taka kiedyÊ...).
Niedziela zacz´∏a si´ zwiedzaniem zamku
w Czorsztynie, b´dàcego polskim odpowiednikiem Niedzicy. Ciekawostkà jest fakt, ˝e jednym

a nieco bardziej doÊwiadczeni nad∏o˝yli
drogi i przez Gór´
Zamkowà zdobyli
Trzy Korony. Nagrodà dla wytrwa∏ych
by∏y przepi´kne widoki, w tym niezwykle wyraêna panorama Tatr.
A tak na
marginesie:
wàwóz Szeptycki, b´dàcy
w pewnym fragmencie skalnym parowem o Êcianach
wysokoÊci kilkudziesi´ciu
metrów, wed∏ug legendy by∏
tym miejscem, gdzie rozegra∏a si´ jedna ze s∏ynniejszych
scen z Potopu Henryka Sienkiewicza. Jadàcemu ze Âlàska królowi Janowi Kazimie-

Dalej grupa podzieli∏a si´ na trzy cz´Êci. Kilka
osób wróci∏o do Szczawnicy, reszta posz∏a przez
ca∏e Pieniny do Sromowców Ni˝nych po drodze
zdobywajàc Czertezik. Potem cz´Êç osób posz∏o
nieco krótszym szlakiem przez wàwóz Szeptycki,

ze starostów na zamku Czorsztyƒskim by∏ chyba
najs∏ynniejszy polski rycerz – Zawisza Czarny.
Nast´pnie trasa w´drówki zawiod∏a nas do wàwozu Homole – liczàcego kilka kilometrów d∏ugoÊci,
który fragmentami jest otoczony prawie pionowymi Êcianami skalnymi o wysokoÊci 120 m. W wàwozie sà ska∏y, zwane kamiennymi ksi´gami
(z boku wyglàdajà jak karty gigantycznej ksi´gi).
Wed∏ug legendy w ksi´gach tych spisane sà przysz∏e losy ludzi. Jednak jedynej osobie, która potrafi∏a te ksi´gi odczytywaç – proboszczowi z Lipnicy
– aby nie móg∏ przekazaç ludziom
wiedzy o ich przysz∏oÊci – Bóg
odebra∏ mow´.
Po póênym objedzie w „klimatycznym” zajeêdzie Czarda zm´czeni, ale pe∏ni wra˝eƒ, ruszyliÊmy
w drog´ powrotnà do Warszawy.
Marcin J´drzejewski
Fot. Bo˝ena i Marek Jaêwiƒscy

rzowi zastàpi∏ drog´ podjazd
szwedzki. Wówczas, b´dàcy
w orszaku Kmicic, jedynie
z trójkà wiernych sobie Kiemliczów rzuci∏ si´ naprzeciw ca∏emu oddzia∏owi nieprzyjació∏.
Gdy wynik tej nierównej walki
zaczà∏ przechylaç si´ na stron´ Szwedów, nagle z okolicz-
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Z prac Rady Dzielnicy
Szanowni Paƒstwo,
majowa sesja Rady
Dzielnicy odby∏a si´ 21 maja. Jej przedmiotem by∏o
m.in.: omówienie wykonania za∏àcznika bud˝etowego
za I kwarta∏ br.; wyra˝enie
opinii o: proponowanych
przez w∏adze miasta zasadach wynajmowania lokali w budynkach prywatnych na potrzeby lokali komunalnych, oraz lokalizacji salonu gier. Omawiano te˝ wnioski o rozpocz´cie prac nad planem zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Groszówka Po∏udnie
oraz o zainstalowanie dodatkowych kamer monitoringu. Ponadto przedstawiono informacje
o organizacjach pozarzàdowych dzia∏ajàcych
na terenie Dzielnicy, o stanie prac nad przebiegiem WOW, oraz o stanie uregulowaƒ w∏asnoÊci
gruntów pod drogami. Dodatkowo, ju˝ na sesji,
zosta∏ wniesiony nowy punkt – zaopiniowanie
nowych obszarów chronionych programem Natura 2000.
JeÊli chodzi o bud˝et, to I kwarta∏ tak naprawd´ nie jest w stanie zobrazowaç sprawnoÊci jego

realizacji. Przetargi na inwestycje sà dopiero
og∏aszane, wiele zadaƒ celowych z zakresu kultury, sportu i edukacji zaplanowano na okres
póêniejszy, wi´c w wielu pozycjach bud˝etowych
wykonanie by∏o – na razie – na poziomie 0%.
JeÊli chodzi o wniosek miasta w sprawie wynajmowania lokali na potrzeby mieszkaƒ komunalnych to, niestety, mimo zaci´tej dyskusji
przeszed∏ sporà wi´kszoÊcià g∏osów. Pisz´ „niestety”, bo polityka mieszkaniowa w∏adz miasta
jest dla mnie ca∏kowicie bezsensowna. Rozumiem potrzeb´ ludzi, którzy sà w bardzo trudnej
sytuacji finansowej. Rozumiem, ˝e nie mo˝na
ich zostawiaç bez pomocy, ale zakres tej pomocy wydaje si´ absurdalny. Z jednej strony za
bezcen (z 90-cio procentowà bonifikatà!) sprzedaje si´ posiadane lokale komunalne, z drugiej
wynajmuje si´ komercyjnie od osób prywatnych
nowe mieszkania, by udost´pniç je potrzebujàcym z olbrzymià dop∏atà do czynszu. Gdzie tu
logika i gdzie gospodarskie myÊlenie?
JeÊli chodzi o nowe kamery, to Rada zgodnie
zaproponowa∏a dodatkowe lokalizacje – róg
Azaliowej i Jana Paw∏a II, róg I Praskiego Pu∏ku
i ul. Mi∏ej, os. Plac Wojska Polskiego (przy sklepie

i na boisku), na ty∏ach centrum Pogodna (przy
zak∏adzie energetycznym) oraz na wyjeêdzie z Fabrycznej w Trakt Brzeski. Podobnie bez wàtpliwoÊci radni poparli wniosek o sporzàdzenie planu
zagospodarowania przestrzennego dla Groszówki.
Za to wniosek firmy „Casino Vegas” o wydanie opinii na temat lokalizacji salonu gier na rogu
Fabrycznej i Traktu Brzeskiego wywo∏a∏ szerokà
dyskusj´. O jej wynikach pisz´ w nast´pnym
artykule.
Podobnie goràcà dyskusj´ wywo∏a∏ projekt
wprowadzenia na terenie Warszawy dodatkowych obszarów chronionych programem Natura
2000. A to dlatego, ˝e jeden z planowanych
obszarów le˝a∏ na trasie proponowanego przez
w∏adze Weso∏ej i popieranego przez nasze organizacje spo∏eczne tzw. Samorzàdowego wariantu WOW. Dwa pozosta∏e – Bagno Jacka oraz
Rezerwat Jana III Sobieskiego – nie budzi∏y wàtpliwoÊci i zyska∏y opini´ pozytywnà.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana
jest 18 czerwca. Jej program ju˝ wkrótce b´dzie
dost´pny w internecie. Ch´tnych do udzia∏u
w niej ju˝ zapraszam, jak zwykle na godzin´ 14.00 i jak zwykle do sali obrad Rady w budynku Urz´du Dzielnicy.
Paƒstwa Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

ZTM pyta – warto odpowiedzieç
26 maja br. na stronie
www.ztm.waw.pl pojawi∏ si´
komunikat zapoznajàcy pasa˝erów komunikacji miejskiej ze zmianami, które zamierza wprowadziç ZTM na
terenie „szeroko poj´tego”
Wawra. Sugerowanie, ˝e
zmiany dotyczà tyko dzielnicy Wawer sà mocno mylàce, zwa˝ywszy, ˝e dotyczà one tak˝e mieszkaƒców Weso∏ej.
Oto propozycje ZTM dotyczàce Weso∏ej (wed∏ug numeracji rosnàcej):

137
• zmiana dotychczasowego oznaczenia na 245,
uruchomienie linii pod numerem 137 na trasie:
WOLA GRZYBOWSKA – ˚ó∏kiewskiego
– Armii Krajowej – I Praskiego Pu∏ku
– Niemcewicza – Wspólna – Korkowa
– Stepowa – Okularowa – Marsa – P∏owiecka – Grochowska – Wiatraczna – Dwernickiego – Podskarbiƒska – Miƒska – Terespolska – Stanis∏awowska (powrót: Stanis∏awowska – Dwernickiego) – Miƒska
– Chodakowska – ˚upnicza – Bliska –
DW. WSCHODNI
• cz´stotliwoÊç planowana: 10/15/15
• scalenie poda˝y w relacji Marysin – Grochów
(dotychczas linie 115, 173 i 315).

173
• po∏àczenie z linià 183
• cz´stotliwoÊç obecna: 30/30/30

183
• skierowanie na tras´:
STARA MI¸OSNA – Jana Paw∏a II – Pi∏sudskiego
– Moraczewskiego – Armii Krajowej – I Praskiego Pu∏ku – Niemcewicza – Wspólna – Szosowa
– Grzybowa – al. Komandosów – Ilskiego – Marsa – P∏owiecka – Grochowska – WIATRACZNA
• cz´stotliwoÊç obecna: 15/30/30
• cz´stotliwoÊç planowana: 15/15/15, w tym
kursy ze STAREJ MI¸OSNEJ 30/30/30, kursy
skrócone z WOLI GRZYBOWSKIEJ: 30/30/30
• wch∏oni´cie linii 173 w celu poprawy wykorzystania taboru i zachowania po∏àczenia Weso∏a – Rembertów (po likwidacji linii 514)
• poprawa dojazdu z rejonu Groszówki do stacji
Rembertów oraz (w szczycie) skomunikowania Rembertowa z Grochowem.

196
• skierowanie na tras´:
ZIELONA – Brata Alberta – Wspólna – Szosowa
– Grzybowa – al. Komandosów – Ilskiego – Marsa – Cyrulików – PKP Rembertów – al. ChruÊciela „Montera” – Republikaƒska – Frontowa
– Szatkowników – REMBERTÓW-KOLONIA
• cz´stotliwoÊç obecna: 30(10)/30/30
• cz´stotliwoÊç planowana: 12/15/15
• obs∏uga po∏udniowej cz´Êci Zielonej – dowóz
do stacji Rembertów.

315
• w∏àczenie do linii 137
• cz´stotliwoÊç obecna: 30/-/• w relacji Stara Mi∏osna – Weso∏a kursuje cz´sta linia 198

514
• likwidacja
• cz´stotliwoÊç obecna: 15/30/30
• przej´cie obs∏ugi po∏àczenia Weso∏a – Zielona
– Rembertów (dowóz do kolei) – P∏owiecka
przez linie 183 i odcinkowo 196; zwi´kszenie
cz´stotliwoÊci kursowania linii 520 w celu
utrzymania poda˝y na ciàgu ul. Ostrobramskiej.
Po pobie˝nej analizie widz´: likwidacj´ dwóch linii: 514 oraz 315. W zamian ZTM proponuje nam
nowà lini´ pod starym numerem – 137. Linia ma
mieç cz´stotliwoÊç 15/15/15, ale nie dla wszystkich mieszkaƒców, bo przystanek kraƒcowy Stara
Mi∏osna ma byç obs∏ugiwany przez co drugi kurs.
Dla mieszkaƒców Starej Mi∏osnej daje to pogorszenie spowodowane likwidacjà szczytowej linii 315.
Z kolei mieszkaƒcom Weso∏ej Centrum korzystajàcym z linii 514 sugeruje si´ dojazd linià 183
do Ronda Wiatraczna lub przesiadk´ w lini´ 520
w Marysinie. Przypomn´ tylko, ˝e linia 514, choç
w s∏abej cz´stotliwoÊci, ale dowozi∏a naszych
mieszkaƒców zarówno do PKP Rembertów, jak
równie˝ do stacji Metro Politechnika, ∏àczàc bezpoÊrednio tak˝e z Dworcem Warszawa-Centralna.
OsobiÊcie jestem zaanga˝owana w negocjacje
z ZTM o linie obs∏ugujàce Starà Mi∏osnà, sugerowa∏abym domaganie si´ od ZTM rozwiàzania
lepszego dla mieszkaƒców Weso∏ej.
Konsultacje spo∏eczne trwajà do koƒca czerwca.
Uwagi nale˝y kierowaç na adres: konsultacje
@ztm.waw.pl lub zg∏aszaç pod ca∏odobowym
numerem telefonu: 194-84 (po∏àczenie z telefonu
komórkowego nale˝y poprzedziç prefiksem 22).
Izabela Antosiewicz
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Dlaczego wraca stare?
Dlaczego do gry w Starej Mi∏oÊnie wróci∏y osoby,
które çwierç wieku temu,
majàc b∏ogos∏awieƒstwo
PZPR, ZMS i ró˝nych
s∏u˝b, rozpocz´∏y polubowne i si∏owe wykupy gruntów pod budow´ osiedla 50 lecia PRL? Niektórzy, pomimo problemów ze zdrowiem, zdecydowali si´ na wejÊcie do cia∏ statutowych Zrzeszenia. Dlaczego w Zrzeszeniu uaktywnili si´ potomkowie osób pe∏niàcych wiele lat temu kluczowe funkcje w Zespole? Dlaczego dochodzi
do zjednoczenia antagonistów i w efekcie
do przewrotu w Zrzeszeniu? Wybrany na przewodniczàcego Walnego Zebrania Andrzej Bem
dopuszcza do niezgodnego z prawem g∏osowania osób nieb´dàcych cz∏onkami Zrzeszenia.
Pan Bem wyraênie nie by∏ tego dnia w formie,
sk∏ad Komisji Skrutacyjnej nie zosta∏ przez niego
poddany pod g∏osowanie. Kandydatów jednoosobowo zatwierdzi∏ p. Bem. Moim zdaniem, zarówno wybór komisji, jak te˝ g∏osowanie osób
nieuprawnionych, decyduje o niewa˝noÊci Walnego i mam nadziej´, ˝e ten fakt zosta∏ lub zostanie zg∏oszony do organu nadzorczego.
Wspó∏pracujàc z dotychczasowym zarzàdem
Zrzeszenia wiem, ˝e podejmowa∏ on wielorakie
dzia∏ania, które mog∏y doprowadziç do wykrycia
wielu nieprawid∏owoÊci autorstwa osób w przesz∏oÊci i obecnie robiàcych interesy na majàtku
wspólnym mieszkaƒców. Najwidoczniej zarzàd
z Tadeuszem Opiekà na czele zaszed∏ tak daleko,
˝e kilka istotnych grup interesów uzna∏o, i˝ zagro˝enie jest zbyt du˝e i nale˝y ten zarzàd odwo∏aç.
Zgadzam si´ z Marcinem J´drzejewskim, ˝e
w demokracji trzeba mieç wi´kszoÊç, ale w naszym Êrodowisku wiele osób nie chce nawet raz
w roku przyjÊç na zebranie i podnieÊç r´k´
w czasie g∏osowania. Przy takim podejÊciu
wystarczy 30–40 osobowa grupa i mo˝na
odwo∏aç i powo∏aç kogo dusza zapragnie, a tym
razem pragnienie poparte by∏o du˝à dozà determinacji. Wiele osób zwiàzanych ze „starym”
obdzwania∏o wybranych mieszkaƒców Starej
Mi∏osny agitujàc do przyjÊcia na Walne i g∏osowania przeciwko zarzàdowi p. Opieki.
Komu si´ narazi∏ zarzàd T. Opieki? Mo˝na wyró˝niç trzy grupy, które ∏àczàc si∏y zadecydowa∏y o nowym rozdaniu. Pierwsza, to dzia∏acze ZMS i ich potomkowie skupieni wokó∏
Andrzeja Bema i Stanis∏awa Pawlika. Druga, to
pracownicy Spó∏ki Ziemskiej, w tym pracownicy
oczyszczalni „Cyraneczka”, sàdz´, ˝e z tej grupy
wielu wola∏o si´ nie nara˝aç, o prac´ teraz przecie˝ trudno... Trzecià grup´ przyprowadzi∏
K. Trzeszczkowski, a rekrutuje si´ ona spoÊród
najemców powierzchni przy ul. Jeêdzieckiej 20,
które dotychczas by∏y w dyspozycji Zrzeszenia
a kilka tygodni przed Walnym zebraniem przesz∏y ponoç we w∏adanie Trzeszczkowskiego.
Dotychczas sàdzi∏em, ˝e podzia∏ ∏upów na
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naszym osiedlu nastàpi∏ w latach dziewi´çdziesiàtych ubieg∏ego wieku, czy˝by obecnie mia∏a
byç dokonywana korekta?
W maju 1988 r. Andrzej Bem, Stanis∏aw Pawlik i Józef Uthke (cz∏onkowie zarzàdu Zespo∏u
i Spó∏ki Ziemskiej) utworzyli Zak∏ad Produkcyjno-Us∏ugowy Spó∏ka Akcyjna, której prezesem
zosta∏ Andrzej Bem. W 1989 r. Zarzàd Spó∏ki Akcyjnej przygotowa∏ emisj´ obligacji o wartoÊci 1,5 miliarda z∏otych i rozprowadzi∏ je wÊród
cz∏onków Zespo∏u. Nast´pnie za po˝yczone
od Zespo∏u pieniàdze (215 milionów z∏) Spó∏ka
Akcyjna zakupi∏a pod swojà siedzib´ 24700 m2
gruntów w Sulejówku.
W tym samym czasie Spó∏ka Akcyjna prowadzi∏a „wykup” majàtku ruchomego od Zespo∏u
w postaci specjalistycznego sprz´tu budowlanego, dêwigów, betoniarek, pomp, ci´˝arówek, materia∏ów budowlanych itp. By∏y to zakupy szczególnego rodzaju. Przy szalejàcej wówczas hiperinflacji przedmioty „transakcji” by∏y rozliczane
wed∏ug wartoÊci ksi´gowej bez przeszacowania,
co sprowadza∏o si´ do takich sytuacji, ˝e pompa
do betonu by∏a przew∏aszczana za kwot´ o wartoÊci kilku worków cementu. W ten sposób do majàtku Spó∏ki Akcyjnej zosta∏ przekazany wielkiej
wartoÊci majàtek ruchomy Zespo∏u. Po krótkim
(dwuletnim) okresie dzia∏ania Spó∏ka Akcyjna og∏osi∏a upad∏oÊç. Zarzàd spó∏ki w wy˝ej wymienionym sk∏adzie z Andrzejem Bemem na czele znalaz∏ si´ w kr´gu zainteresowania prokuratury. Blisko dziesi´cioletnie dochodzenie zosta∏o zakoƒczone we wrzeÊniu 1999 r. na mocy amnestii.
Tak si´ jakoÊ sk∏ada, ˝e osoby zwiàzane z Zespo∏em i Spó∏kà Ziemskà majà farta w kontaktach z wymiarem sprawiedliwoÊci...
Czy b´dzie dopisywa∏ Spó∏ce w wytoczonym
jej przez m.st. Warszawa procesie o wydanie
oczyszczalni „Cyraneczka” i odszkodowanie?
Stare przys∏owie mówi, ˝e „dopóty dzban wod´
nosi…”. Wydaje mi si´, ˝e tym razem spó∏kowicze nie b´dà mieli tak ∏atwo jak wczeÊniej bywa∏o, bo wynaj´ci przez miasto prawnicy to jedna z renomowanych kancelarii prawnych. Chyba
˝e uda im si´ znowu uciec w jakieÊ przedawnienia. Dotychczas Spó∏ka, pomimo, ˝e nie posiada∏a i nadal nie posiada wymaganych prawem
pozwoleƒ na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie oczyszczania Êcieków, przeÊlizgiwa∏a si´ pomi´dzy paragrafami i opiesza∏oÊcià urz´dników.
Niedawno wypuÊci∏a zas∏on´ dymnà w postaci
kilkustronicowej ulotki, w której znalaz∏o si´ sporo wymys∏ów, spekulacji i zwyk∏ej nieprawdy.
Nie b´d´ zajmowa∏ si´ sprawami dotyczàcymi
relacji z Warszawà, bo tutaj odpowiedni urz´dnicy podj´li ju˝ dzia∏ania wyjaÊniajàce. Odnios´ si´
natomiast do sprawy cen poruszanych w tej
ulotce. Do lipca ubieg∏ego roku ceny zrzutu Êcieków do oczyszczalni „Cyraneczka” i MPWiK by∏y
identyczne i wynosi∏y 3,53 z∏/m2. Od lipca 2008 r.
za odbiór 1 m3 Êcieków MPWiK pobiera 4,3 z∏,
w „Cyraneczce” zaÊ ceny pozosta∏y bez zmian.
Mo˝emy snuç ró˝ne hipotezy, nawet takie, ˝e

Spó∏ka w swojej dobroci dok∏ada do oczyszczania naszych Êcieków, ale prawdziwymi powodami sà: przyciskanie Spó∏ki przez zarzàd
Zrzeszenia oraz proces o wydanie Cyraneczki
wytoczony przez m.st. Warszawa. Regulamin
zrzutu Êcieków i zmiana cennika powinny byç
zatwierdzone uchwa∏à rady gminy, o co pewnie
by∏oby trudno, chocia˝ obecne cenniki te˝ nie sà
zatwierdzone. Nawiàzujàc do „korzyÊci” ukazanych w ulotce Spó∏ki jakie ponoç osiàgamy, to
miesi´czne zu˝ycie wody na jednà osob´ wynosi oko∏o 3 m3, z czego wynika, ˝e trzyosobowa
rodzina zu˝ywa oko∏o 9 m3 wody w miesiàcu, co
pomno˝one przez 0,77 z∏ ró˝nicy w cenie daje
nam ró˝nic´ w op∏acie 6,93 z∏ miesi´cznie. Trzeba si´ bardzo postaraç aby z wyliczeƒ wysz∏y
przytaczane w ulotce kwoty. Dotyczy to jednak
tylko tych, którzy majà pod∏àczonà kanalizacj´.
Osoby, które chcia∏yby skorzystaç z dobrodziejstw cywilizacji i odprowadzaç Êcieki
do oczyszczalni w wi´kszoÊci przypadków nie
otrzymujà od spó∏ki zgody na pod∏àczenie si´
do kanalizacji. Jakimi kryteriami kierujà si´
pracownicy spó∏ki przy wyra˝aniu zgody i odmowach nale˝a∏oby ich wypytaç, ale oni nie sà
nadzwyczaj rozmowni, dlatego jesteÊcie drodzy
czytelnicy skazani na domys∏y. W sprawie dotyczàcej przekazania Cyraneczki w ulotce czytamy, ˝e m.st. Warszawa nie spe∏ni∏o jakichÊ warunków, dlatego nie dosz∏o do podpisania aktu
notarialnego. Prawda wyglàda tak, ˝e spó∏ka
nie ma i nie mia∏a zamiaru przekazania
oczyszczalni do MPWiK a mo˝na do takiego
wniosku dojÊç analizujàc zdarzenia oraz
po lekturze wspomnianej ulotki. O tym, ˝e spó∏ka niech´tnie rozstaje si´ z przyw∏aszczonym
majàtkiem Êwiadczy równie˝ historia dzia∏ki,
którà dzielnica po trwajàcych ju˝ ca∏e lata
uzgodnieniach zamierza∏a i zamierza nabyç
pod budow´ przedszkola. W tym przypadku
samorzàd spe∏ni∏ wszystkie warunki spó∏ki,
z dosyç dziwnymi w∏àcznie. Co w takim razie
stoi na przeszkodzie aby podpisaç akt notarialny
i przenieÊç w∏asnoÊç tej dzia∏ki na dzielnic´?
Opowiadaç mo˝na ró˝ne rzeczy, ale z k∏amstwa prawdy zrobiç si´ nie da.
Józef WojtaÊ

Dy˝ury radnych
Radni Dzielnicy pe∏nià swoje
dy˝ury w ka˝dy poniedzia∏ek
w godz. 1700–1800 w budynku
Urz´du Dzielnicy. Radni ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego majà
dodatkowy dy˝ur w ka˝dy wtorek w godz. 2000–2200 w lokalu
Stowarzyszenia (budynek OSP
Stara Mi∏osna). Zapraszamy
tak˝e na forum internetowe
www.forum.staramilosna.org.pl
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M∏odym okiem

S∏ychaç Wakacje!
Zbli˝ajà si´ wakacje, uczniowie czujà coraz
wi´ksze rozpr´˝enie, a nauka znika z ich g∏ów
w mgnieniu oka. Zbli˝ajàca si´ przerwa oznacza
równie˝ chwilowe wstrzymanie pracy MRD.
Oficjalnie w wakacje nie pracujemy, jednak˝e
zapewniamy, ˝e nie porzucimy naszych obowiàzków!
Zanim jednak to nastàpi mamy do og∏oszenia
kilka ciekawych rzeczy.
Pierwszà z nich jest nasza obecnoÊç na Pikniku Weso∏a. MRD przeprowadzi ankiet´ wÊród
mieszkaƒców Weso∏ej, a przy naszym stanowisku zaistnieje „ksi´ga pomys∏ów”, majàca na

celu zebranie pomys∏ów m∏odzie˝y na zmiany
w naszej dzielnicy. Goràco zapraszamy do wype∏nienia ankiety, oraz udzielenia nam wskazówek za pomocà wspomnianej ksi´gi!
Kolejnà sprawà wartà uwagi jest ogólnopolski
konkurs pod tytu∏em „Zdarzy∏o si´ 20 lat temu
w Polsce”, og∏oszony przez Marsza∏ka Sejmu i Ministra Edukacji Narodowej. Konkurs ten dotyczy
zmian, jakie zasz∏y w Polsce w 1989 roku, a zadaniem uczniów-uczestników jest przygotowanie
plakatu, bàdê has∏a z tym zwiàzanego. Dok∏adniejsze informacje dotyczàce wydarzenia mo˝na
znaleêç pod adresem http://www.1989.edu.pl.

Chcàc dodaç nieco informacji dotyczàcych naszej pracy, pragniemy zawiadomiç, i˝ uda∏o nam
si´ z∏o˝yç do Rady Dzielnicy pismo dotyczàce
inicjatywy powstania skateparku, które zosta∏o
poparte przez przewodniczàcego Rady p. Stefana
S∏owikowskiego i przekazane do Zarzàdu.
W fazie przygotowaƒ jest równie˝ plan za∏o˝enia oficjalnego maila MRD Weso∏a na stronie
Urz´du Dzielnicy, w celu u∏atwienia kontaktu
z M∏odzie˝owà Radà.
Z uwagi na wczeÊniej wymienionà, nadchodzàcà przerw´ w pracy, ˝yczymy Wszystkim
czytelnikom udanych i spokojnych wakacji,
a tak˝e zach´camy do przesy∏ania nam swoich
pomys∏ów dotyczàcych dalszych dzia∏aƒ naszej
Rady!
Marek Jadczak
Karolina Zadworna

Dalszy ciàg wyjaÊnieƒ w sprawie listu spó∏ki ziemskiej do mieszkaƒców
W poprzednim numerze przedstawiliÊmy cz´Êç
odpowiedzi na pismo Spó∏ki Ziemskiej, skierowane
w kwietniu br., do mieszkaƒców osiedla Stara Mi∏osna. W tym numerze odnosz´ si´ do cz´Êci tego pisma, w którym Spó∏ka pisze o swojej dzia∏alnoÊci
dla „dobra” ogó∏u osiedla.
Charakter Spó∏ki najlepiej przedstawia reprezentujàcy jà adwokat Marek Szczygie∏ w odpowiedzi
na pozew Miasta w sprawie Cyraneczki. Oto cytat:
„Pozwana Spó∏ka w ˝adnym wypadku nie jest
spó∏kà powierniczà – nie jest to zresztà poj´cie
znane polskiemu prawu handlowemu. Prawdà jest
natomiast, i˝ na prze∏omie lat 80-tych i 90tych XX wieku Pozwana wykonywa∏a i wykona∏a zlecenie fiducjarnego nabywania i przew∏aszczania
gruntów na terenie osiedla Stara Mi∏osna, na rzecz
osób fizycznych które budowa∏y swoje domy na ww.
osiedlu. Zlecenie to zosta∏o wykonane – co pozostaje poza sporem, bowiem jest to okolicznoÊç
przyznana i wykazana niejednokrotnie przed wieloma Sàdami powszechnymi, a poza tym jest to fakt
notoryjny (osiedle to funkcjonuje, co jest faktem
powszechnie wiadomym).
Jak przy ka˝dym zleceniu – za jego wykonanie
nale˝y si´ wynagrodzenie (vide art. 735 KC), poniewa˝ zaÊ Spó∏ka nie pobiera∏a bezpoÊrednio z tytu∏u
wykonywanego zlecenia, tak od osób stawajàcych
do aktów notarialnych jak i od zlecajàcych tych
czynnoÊci, ˝adnego wynagrodzenia finansowego
z tytu∏u wykonania tego˝ zlecenia – a to pomimo
przew∏aszczenia tysi´cy dzia∏ek i wykonania szeregu
czynnoÊci w tym zakresie przez wiele lat – to wynagrodzenie przypad∏e Spó∏ce po wykonaniu jej czynnoÊci fiducjarnych (zleconych), stanowià pozosta∏e
Jej (w formie rzeczowej – dalio in sofutum) dzia∏ki
gruntów, które zosta∏y nieobj´te procesem tego
przew∏aszczenia. Spó∏ka bowiem od poczàtku lat
90-tych XX wieku, praktycznie od poczàtku przemian gospodarczych w Polsce, przejawi∏a wol´ traktowania nabytych nieruchomoÊci, a w szczególnoÊci
pozosta∏ych jej obecnie terenów, jako swojej w∏asnoÊci – co nie by∏o nigdy kwestionowane. Niewàtpliwie wi´c grunt na którym posadowiona jest
Oczyszczalnia Âcieków „Cyraneczka” nale˝y do pozwanej Spó∏ki jako jej w∏asnoÊç – co odzwierciedla
zresztà od wielu lat wpis widniejàcy w stosownej
Ksi´dze Wieczystej.
Nale˝y wyjaÊniç, i˝ wedle szacunków i wiedzy
piszàcego, pozosta∏e w ten sposób w∏asnoÊcià

Spó∏ki tereny stanowià oko∏o 7-8% z ca∏oÊci pierwotnie nabytych gruntów przez Spó∏k´ – co odpowiada raczej niskiemu poziomowi wysokoÊci wynagrodzenia, jakie zwyczajowo pobiera zleceniobiorca w takich wypadkach, a niewiele tylko przewy˝sza rynkowe stawki procentowego wynagrodzenia, jakie od obu stron obrotu ∏àcznie, pobra∏by poÊrednik w obrocie nieruchomoÊciami. Niezale˝nie od tego wywodu, nie od rzeczy jest wskazaç
i˝ pozwana Spó∏ka przew∏aszczy∏a nie tylko grunty
dla ponad 3000 w∏aÊcicieli mieszkaƒ i domów
na Osiedlu Stara Mi∏osna. Ponadto – w formie darowizny na rzecz m.st. Warszawy – przekaza∏a
ok. 3 hektary terenu pod budow´ gimnazjum funkcjonujàcego na osiedlu oraz wybudowanà od podstaw stacj´ uzdalniania wody. Po cenie zaÊ preferencyjnej – sprzeda∏a lokal na publiczny oÊrodek
zdrowia i bibliotek´, a tak˝e dzia∏k´ pod budow´
nowego KoÊcio∏a”.
Spó∏ka przedstawi∏a w piÊmie do mieszkaƒców
osiedla ostatnie dzia∏ania na rzecz mieszkaƒców
Starej Mi∏osny, które mia∏y miejsce oko∏o 10 lat
temu.
W czerwcu 2007 roku obecny Zarzàd Dzielnicy Weso∏a rozpoczà∏ rozmowy ze Spó∏kà
w celu uzyskania terenów pod budow´ niezb´dnych dla mieszkaƒców osiedla obiektów:
szko∏y i przedszkola oraz utworzenia osiedlowego parku w lasku przy ul. Jeêdzieckiej.
W ˝adnej z tych spraw nie uzyskaliÊmy ze
Spó∏kà porozumienia:
1) Teren pod budow´ szko∏y zosta∏ Miastu zaoferowany po cenach komercyjnych, dro˝ej ni˝ ostatecznie zakupiony na ten cel przy ul. Cieplarnianej. Ten sam teren po kilku tygodniach Spó∏ka
sprzeda∏a innemu podmiotowi za cen´ ni˝szà ni˝
oferowano Miastu.
2) Teren pod budow´ przedszkola mia∏ zostaç sprzedany Miastu po cenach preferencyjnych. D∏ugie
negocjacje, Miasto spe∏nia warunki Spó∏ki, Spó∏ka w ostatniej chwili wycofuje ofert´.
3) Teren pod park – brak zainteresowania Spó∏ki
zbyciem tego terenu na zasadach preferencyjnych.
Osobnym jest temat odszkodowania za
grunty, na których jest zlokalizowana wi´kszoÊç dróg na osiedlu. Tereny te, zakupione przez
Spó∏k´ za pieniàdze mieszkaƒców osiedla, by∏y
oÊwiadczeniami notarialnymi cz∏onków Zarzàdu

Spó∏ki przekazywane przed laty nieodp∏atnie na
rzecz Miasta. W 2005 roku Spó∏ka zmieni∏a zdanie
i wycofa∏a te oÊwiadczenia i wystàpi∏a o wyp∏at´ odszkodowania za grunty pod drogami.
Powy˝sze fakty w sposób jednoznaczny pozwalajà
oceniç wiarygodnoÊç deklaracji w∏aÊcicieli Spó∏ki
– pi´ciu osób fizycznych.
ZBDJiW Spó∏ka z o. o., jako podmiot prawa handlowego, podlega przepisom kodeksu spó∏ek handlowych. Nie ma w nim ani s∏owa o publicznej kontroli dzia∏alnoÊci spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià. Zarzàd Spó∏ki, zgodnie z prawem, ma obowiàzek realizowaç tylko i wy∏àcznie uchwa∏y wspólników. Tak wi´c spo∏eczne konsultacje, powo∏ywanie rady spo∏ecznej czy specjalnego funduszu celowego, o których pisze w swoim piÊmie ZBDJiW Sp.
z o.o. nie ma ˝adnych podstaw prawnych i jest kolejnym demagogicznym elementem, wprowadzajàcym w b∏àd mieszkaƒców. Póêniejszych dzia∏aƒ
w∏adz Spó∏ki, niezgodnych z obietnicami nikt nie
b´dzie móg∏ niestety rozliczyç.
Czas skoƒczyç z tà fikcjà. Jedynym gospodarzem, mogàcym wype∏niaç zadania pro publico bono jest, zgodnie z prawem, jednostka
samorzàdu terytorialnego. Zgodnie z Konstytucjà
RP administracjà miast, dzielnic, osiedli i innych
jednostek terytorialnych zajmuje si´ samorzàd terytorialny, podlegajàcy kontroli spo∏ecznej, pe∏niàcy
swe obowiàzki w cyklu kadencyjnym i wybierany
w wyborach powszechnych.
To w∏aÊnie dzia∏ania w∏adz Miasta majà na celu
zaspokojenie potrzeb wszystkich mieszkaƒców,
w tym równie˝ w∏aÊcicieli mieszkaƒ i domów
w osiedlu Stara Mi∏osna. To w∏aÊnie stopieƒ zrealizowania przez Miasto tych zadaƒ jest podstawowym
kryterium oceny dzia∏aƒ samorzàdu.
Poniewa˝ wyczerpa∏y si´ wszystkie mo˝liwoÊci
polubownego rozwiàzania spornych spraw, istotnych dla mieszkaƒców Starej Mi∏osny, pozosta∏a jedynie droga sàdowa i pozew przeciwko Spó∏ce
ZBDJiW. Stwierdzam jednak zdecydowanie, ˝e post´powanie sàdowe przeciwko ZBDJiW Sp. z o.o.
nie powoduje ˝adnych negatywnych konsekwencji
dla mieszkaƒców.
Edward K∏os
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy
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Nakr´tki: ma∏e, a cenne
W wielu miejscach
spotykamy si´ z wystawionymi kartonikami
i proÊbà o wrzucanie
plastikowych nakr´tek od butelek. Dziwne? Niekoniecznie. To
doÊç nietypowa, ale
skuteczna forma zbierania pieni´dzy.
˚oliborskie Stowarzyszenie „Dom Rodzina Cz∏owiek” zbierajàc plastikowe
nakr´tki pomaga w zakupie wózków
inwalidzkich. Mechanizm jest banalnie prosty. Do produkcji nakr´tek
u˝ywa si´ najlepszej jakoÊci granulatu
plastikowego, dlatego producenci

wyrobów plastikowych np. siatki ogrodzeniowej, najch´tniej skupujà w∏aÊnie
te cz´Êci z butelek. O jakich iloÊciach
mówimy? Cena skupu 1 kg nakr´tek
waha si´ od 40 gr do 1 z∏, na jeden

Marzenia ma∏ych i skutecznych
Chwilowo jest po wyborach. Jest okazja napisaç par´ s∏ów o gospodarce bez emocji
towarzyszàcych kampanii wyborczej.
My – mali, Êredni
i bardzo mali wytwórcy
wi´kszoÊciowej masy
PKB w Polsce pragniemy trzech rzeczy:
1. PrzewidywalnoÊci, która pozwoli
na rachunek ekonomiczny bie˝àcych
i najbli˝szych dzia∏aƒ: kursy walut sà

ma∏o przewidywalne i niestabilne!!!
Deficyt bud˝etowy ma swoje granice
wzrostu (w Polsce). Nadmierny
wzrost szybko doprowadzi do inflacji,
zepsucia z∏otego, spadku oszcz´dnoÊci i krachu gospodarczego!!!
MY naprawd´ wiemy, ˝e bogactwo
jest nast´pstwem ci´˝kiej pracy, wyrzeczeƒ, oszcz´dnoÊci i umiej´tnym
inwestycjom tych˝e.
2.Nadzoru nad finansami w Polsce.
Istnieje mo˝liwoÊç „psucia” aktywów w Polsce. Ludzie nazbierali

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Weso∏ej
Inicjatywa utworzenia UTW w Weso∏ej cieszy si´ du˝ym zainteresowaniem.
Bardzo dzi´kujemy za wype∏nione ankiety.
Dzi´ki nim ju˝ teraz wiemy,
˝e propozycje tematyczne
wyk∏adów sà ciekawe.
Z ogromnà przyjemnoÊcià,
podczas pe∏nionych w piàtki
dy˝urów, spotykamy si´ ze
wszystkimi zainteresowanymi uczestnictwem w zaj´ciach UTW.
Pracujemy aktualnie nad
szczegó∏owym planem I semestru. Ostatecznà wersj´ zaj´ç podamy we wrzeÊniowym
numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Ustalamy wp∏at´ wpisowego i op∏at´ semestralnà za wyk∏ady i seminaria
1 lub 2 razy w tygodniu. Warsztaty b´-
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dà p∏atne, a wysokoÊç op∏at zale˝y
od iloÊci osób w grupie.

Zapisy do UTW rozpocznà si´ 31
sierpnia i trwaç b´dà do 18 wrzeÊnia
we wszystkich bibliotekach w Weso∏ej
wed∏ug za∏àczonego harmonogramu.

wózek inwalidzki potrzeba oko∏o 3–4
ton tej plastikowej drobnicy. Nie musz´ jednak przekonywaç nikogo, ˝e
liczy si´ ka˝da nakr´tka, bo na ton´
zbo˝a te˝ zbierajà si´ maleƒkie ziarna.
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna postanowi∏o przy∏àczyç si´ do akcji
zbiórki nakr´tek. Prosimy o przynoszenie zebranych nakr´tek w ka˝dy
wtorek w godz. 20–22 do siedziby stowarzyszenia (budynek OSP, wjazd
od ulicy GoÊciniec). Zapraszam do
wspó∏pracy szko∏y, przedszkola, zak∏ady pracy. Niech w ca∏ej Weso∏ej
pojawià si´ tajemnicze kartoniki z napisem – tu wrzuç plastikowà nakr´tk´.
Razem mo˝emy pomóc.
Izabela Antosiewicz
700.000.000.000 z∏ oszcz´dnoÊci (dobrych i p∏ynnych!!!).
Istnieje koniecznoÊç ochrony ich
przed zamianà na „gorszego rodzaju
i mniej p∏ynne”.
Na razie by∏o dobrze i.... niech tak
pozostanie. Ale samo si´ nie zrobi!!!
3. Wi´kszego zaanga˝owania Rzàdu,
Opozycji i wszelkich struktur Samorzàdowych do likwidacji powstajàcych
zatorów, zaniechaƒ, zaniedbaƒ....,
utrudniajàcych wszelkie dzia∏ania naprawcze w gospodarce i pomocy spo∏ecznej (potrzebujàcym).
wiceprezes KPiE przy PTE
dr Jacek Rembiszewski
Dy˝ury w bibliotekach:
• ul. 1 Pu∏ku Praskiego 31
poniedzia∏ek 12.00–15.00
piàtek 15.00–18.00
• ul. Jana Paw∏a II 25 (Stara Mi∏osna)
poniedzia∏ek 15.00–18.00
Êroda 12.00–15.00
• ul. Warszawska 55 (Zielona)
wtorek 13. 00–1600
• ul. Starzyƒskiego 21 (MOK)
czwartek 13.00–16.00
W czasie zapisu s∏uchacz UTW
otrzyma legitymacj´ i Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Aktualne informacje znajdujà si´ w bibliotekach i WS. Planujemy, aby ulotka
z informacjami bie˝àcymi o UTW znalaz∏a si´ w ka˝dej skrzynce pocztowej we
wrzeÊniu.
Sekretarz Zarzàdu
Regina Kozerska
e-mail: utw.wesola@wp.pl
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Idà wakacje – potrzebna krew
Krew to nie jest
zwyk∏a ciecz. Z punktu widzenia fizjologii
to w∏aÊciwie bardzo
z∏o˝ony narzàd tyle,
˝e p∏ynny. Licznych
funkcji, jakie spe∏nia
ona w organizmie nie
mo˝e zapewniç ˝aden sztuczny substytut. Umiej´tnoÊç uzupe∏niania jej braków lub dysfunkcji krwià drugiego
cz∏owieka jest wielkà zdobyczà wspó∏czesnej medycyny i tylko samej krwi

• oznaczenie grupy krwi w uk∏adzie
A B 0 i Rh,
• pe∏nej morfologii krwi,
• aktywnoÊci aminotransferazy alaninowej – ALAT,
• znaczników wirusowego zapalenia wàtroby typu B i C, AIDS (HIV-1/HIV-2)
oraz zaka˝eƒ ki∏à.
Przy tej okazji, ca∏kiem za darmo,
dowiemy si´ zatem w jakiej jesteÊmy
formie i upewnimy si´, ˝e nie czai si´
w nas ˝adna groêna choroba zakaêna,
czego byç mo˝e w innym wypadku

byÊmy nie sprawdzili.
Jednorazowo oddajemy oko∏o 450 ml
krwi, czyli oko∏o 10% tego, co mamy.
W ciàgu kilku godzin po pobraniu organizm uzupe∏nia te braki, mobilizujàc
uk∏ad krwiotwórczy. To kolejna korzyÊç
– ka˝dy mechanizm w organizmie, aby
zachowaç sprawnoÊç, powinien od czasu do czasu potrenowaç.
Jest w tym i korzyÊç i przygoda i satysfakcja. Naprawd´ warto spróbowaç.
Dorota Wroƒska

Moje
auto...

ciàgle ma∏o. Szczególnie ostro niedobory krwi dajà o sobie znaç w okresie
letnim, kiedy chorób nie ubywa, urazów jest wi´cej a krwiodawcy sà na
wakacjach.
Dlatego w∏aÊnie teraz dobrze by∏oby
wspomóc stacje krwiodawstwa.
Jak zrobiç ˝eby nasza krew pop∏yn´∏a
w ˝y∏ach potrzebujàcego cz∏owieka?
NajproÊciej wybraç si´ do pobliskiej
stacji krwiodawstwa np. do Centrum
Zdrowia Dziecka w Mi´dzylesiu. Tam
w ciàgu niespe∏na godziny zostaniemy
przebadani. Badanie obejmuje wywiad
i analiz´ krwi obejmujàcà:

MOTOLAB
Warszawa-Wesoła
Trakt Brzeski 1
tel.: 022 773 22 49
www.motolab.bosch-service.pl
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Weso∏owskie Las Vegas
Prawdziwe Las Vegas
powsta∏o w sercu pustyni.
Prawdopodobnie niektórym Weso∏a te˝ si´ jawi jako pustynia, bo powoli stajemy si´ mekkà hazardu.
Prekursorem by∏a firma
„Casino Vegas”, której Rada Dzielnicy odmówi∏a pozytywnej opinii, a co za tym idzie – nie dostali
koncesji na salon gier. Wi´c korzystajàc z dost´pnych prawnie mo˝liwoÊci otworzy∏a swój
lokal nie majàcy statusu salonu gier, co ogranicza mo˝liwà iloÊç zainstalowanych automatów
oraz wysokoÊç wygranych. Obecnie firma
chcia∏a rozszerzyç swojà dzia∏alnoÊç. Przedstawiciele wnioskodawcy przekonywali radnych, ˝e ten salon nie ma ˝adnego negatywnego oddzia∏ywania na otoczenie, ˝e to tylko rozrywka, ˝e wszystko jest pod pe∏nà kontrolà, itp.
Oferowali tak˝e pakiet wsparcie w ramach specjalnego programu dzia∏aƒ opiekuƒczo-wychowawczych.
Jednak zdecydowana wi´kszoÊç radnych nie
da∏a si´ przekonaç. Powo∏ywano si´ na statystyki policyjne wskazujàce ten rejon jako
miejsce cz´Êciej wyst´pujàcych negatywnych
zdarzeƒ i wykroczeƒ, na zagro˝enia dla dzieci
i m∏odzie˝y oraz na fakt, ˝e adresatami us∏ug
salonu w wi´kszoÊci by∏yby osoby przyjezdne.
W konsekwencji, z nielicznymi wyjàtkami,
Rada wyrazi∏a negatywnà opini´ o lokalizacji
salonu gier. Co to oznacza w rzeczywistoÊci?
W∏aÊciwie niewiele. Obecnie istniejàcy punkt
b´dzie dzia∏a∏ w dotychczasowej formule, bo
na nià ˝adnej zgody nie potrzebuje. Nie rozszerzy jedynie swojej dzia∏alnoÊci o inne gry
hazardowe.
Przy okazji, radni zwrócili uwag´ na inne tego typu salony. O ile ten przy ul. Fabrycznej
stara si´ jakoÊ ucywilizowaç swojà dzia∏alnoÊç, o tyle inne – ma∏e punkty gier korzystajàc z luk w przepisach rosnà jak grzyby po
deszczu. Cz´sto ofiarami takich salonów sà

dzieci i niepe∏noletnia m∏odzie˝, przegrywajàc tam swoje kieszonkowe. Dlatego Komisja
Zdrowia i Spraw Spo∏ecznych wystàpi∏a do Zarzàdu Dzielnicy o przygotowanie zakrojonej
na szerokà skal´ akcji kontrolowania tych
punktów i wszcz´cia wszelkich dost´pnych
prawem dzia∏aƒ, by ograniczyç ich rozwój
i funkcjonowanie.
Ja ze swej strony chcia∏bym zaapelowaç
do w∏aÊcicieli lokali, szczególnie sklepów czy
punktów gastronomicznych, aby przemyÊleli,
czy dla kilku dodatkowych groszy dochodu warto si´ anga˝owaç w tego typu dzia∏alnoÊç.
Wszak hazard, nawet jeÊli to tylko gry nisko nomina∏owe, to ˝erowanie na s∏aboÊciach ludzkiego charakteru. Warto te˝ pomyÊleç, czy rodzice
dzieci, zagro˝onych uzale˝nieniem od hazardu
nieporównywalnie bardziej ni˝ doroÊli, nie zacznà omijaç waszych lokali. Mo˝e te kilka groszy
dodatkowego dochodu to tak naprawd´ skórka
za wyprawk´?
JednoczeÊnie chcia∏em zadeklarowaç, ˝e
ka˝demu sklepowi czy lokalowi który wycofa
si´ z prowadzenia punktu gier, zapewnimy bezp∏atnà promocj´ na ∏amach WS. To si´ wam
naprawd´ op∏aci, a dla nas mieszkaƒców b´dzie
to wielka ulga.
Do mieszkaƒców Weso∏ej zwracam si´ z apelem o wi´kszà aktywnoÊç w przeciwdzia∏aniu
pojawiajàcych si´ w takich punktach patologi´.
JeÊli widzicie grajàce tam dzieci lub m∏odzie˝
informujcie o tym policj´ i stra˝ miejskà, notujàc jednoczeÊnie dat´ i godzin´ zg∏oszenia
oraz przekazujcie te informacje radnym, abyÊmy mogli skutecznie dopilnowaç sumiennoÊci interwencji s∏u˝b mundurowych.
Niestety, polskie prawo w zakresie automatów
hazardowych jest dosyç liberalne i tylko wspólnym wysi∏kiem mo˝emy spowodowaç, ˝e
Weso∏a nadal b´dzie znana jako zielone, malownicze osiedle na skraju Warszawy, a nie jako
polskie Las Vegas.
Marcin J´drzejewski

Dziecko psika – zàbek znika!
Latem, zw∏aszcza w miejscowoÊciach
wypoczynkowych, mo˝na natrafiç na s∏odycze w postaci sprayu do wpsikiwania
do buzi. Dla dzieci to ciekawa atrakcja,
ale naukowcy-stomatolodzy przeprowadzili badania kliniczne. Chodzi o to, ˝e
ten rodzaj s∏odyczy jest ekstremalnie
kwaÊny. Du˝o kwaÊniejszy ni˝ gazowane
napoje, czy os∏awiona Coca Cola, która
– jak wiadomo – rozpuszcza ˝elazne klucze. Do tego ma w∏aÊciwoÊci buforu, czyli
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po przyklejeniu si´ do z´bów tà swojà
kwaÊnoÊç utrzymuje wyjàtkowo skutecznie i d∏ugo. Jest to oczywiÊcie zaproszenia dla próchnicy, ale to wiadomo
od dawna i naukowcom, ostrzegajàcym
przed tymi s∏odyczami chodzi∏o o coÊ
innego. Udowodniono mianowicie, ˝e
kwas ten jest wystarczajàco silny, ˝eby
doprowadzaç do rozpuszczania si´ i erozji szkliwa sam z siebie, nawet bez udzia∏u próchnicotwórczych bakterii! To ju˝

Listy do redakcji
W sprawie Êmieci
Zgadzam si´ z panià Barbarà C., która
w majowym numerze WiadomoÊci pisze
o brudnym kana∏ku wawerskim. RzeczywiÊcie jest brudny i smutny, a móg∏by byç
ozdobà. Ch´tnie przy∏àcz´ si´ do akcji sprzàtania. Problem w tym, ˝e bez pomocy w∏adz
dzielnicy nie wywieziemy zebranych Êmieci.
A zatem nale˝y chwil´ zastanowiç si´
nad systemem okresowego sprzàtania kana∏ku przez mieszkaƒców i nie tylko. Spychanie
obowiàzków na innych (Wojewódzki Zarzàd
Melioracji), choç mo˝e i sprawiedliwe, nie
sprawi, ˝e b´dzie czysto. „Posprzàtajmy kana∏ek” – najpierw sami. Kiedy zniknà Êmieci
i rupiecie, trudniej b´dzie beztrosko wrzucaç
do niego stare kalosze, styropian, garnki, po∏amane deski itp.
Natomiast psie kupy to rzecz jeszcze trudniejsza, tym bardziej ˝e w Starej Mi∏osnej nie
ma na nie koszy. W Weso∏ej sà, a tu nie. KtoÊ
nie pomyÊla∏?
Zróbmy coÊ wreszcie. Razem.
Anna B.
Poniewa˝ to ju˝ drugi list w sprawie sprzàtania Kana∏ku Wawerskiego, pozwoli∏em sobie
w imieniu zainteresowanych poczyniç pewne
uzgodnienia. JeÊli tylko b´dà ch´tni do sprzàtania Kana∏ku Wawerskiego to Dzielnica nie
tylko sfinansuje akcj´ wywiezienia zebranych
Êmieci, ale tak˝e wszystkim, którzy wezmà
w niej udzia∏ zapewni r´kawice i worki. Zresztà
burmistrz Edward K∏os zapowiedzia∏, ˝e jeÊli
akcja dojdzie do skutku, to on sam ch´tnie si´
do niej przy∏àczy. Dlatego aby „kuç ˝elazo póki
goràce” zapraszam wszystkich zainteresowanych, w szczególnoÊci pomys∏odawczynie,
na spotkanie w dniu 23 czerwca godz. 20.00
do lokalu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, aby
omówiç szczegó∏y organizacyjne i umówiç si´
na konkretny termin.
Marcin J´drzejewski

wystarczajàcy powód, ˝eby te s∏odycze
omijaç z daleka, ale odkàd moje dzieci
kupi∏y sobie coÊ takiego nad morzem,
wiemy jak mo˝na sobie zaszkodziç tym
psikaczem w inny sposób. Bawiàc si´ nim
∏atwo jest prysnàç sobie w nos lub oko.
Nast´pstwem sà sceny rodem z horroru
„Obcy ósmy pasa˝er Nostromo”: wycie
z bólu i czerwone Êlepia. Gad˝et jest
oczywiÊcie drogi i sprzedaje si´ Êwietnie,
wpisujàc si´ kwaÊnà nutà w d∏ugà histori´
ludzkiej g∏upoty.
Dorota Wroƒska
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Kàcik Adopcyjny Zwierzàt
Witam. Mam do oddania w dobre r´ce szczeniaki. Sà to
dwa pieski i suczka, majà 7 tygodni, samodzielnie jedzà, sà
bardzo udomowione, weso∏e. Urodzone w Sulejówku.
Prosimy o pomoc w znalezieniu im domu.
Kontakt – Ma∏gosia,
tel. 022 760 01 54.

SMACZNE JEDZENIE W SÑSIEDZTWIE
SÑSIEDZTWIE
Zapraszamy
Miłosnej
Zapraszamy do dwóch restauracji w Starej Miłosnej
UZ
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Zapraszamy na
potrawy z nowej
karty menu

Rezerwacje i catering:

022 773 11 32
502 277 010
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O
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z
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Zapraszamy
na przyj´cia w otoczeniu
pi´knej zieleni
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Bezpieczne wakacje, bezpiecznie na wakacjach
Ju˝ za chwileczk´ ju˝ za momencik i niektórzy
z nas b´dà mogli z ulgà zanuciç za Kazikiem
Staszewskim: „Wyjechali na wakacje wszyscy
nasi podopieczni”… Niektórzy jednak pojadà
w Êlad za podopiecznymi i zostawià swoje wymuskane domowe gniazdka na ∏asce…
No w∏aÊnie. Wi´kszoÊç z nas ma alarmy i korzysta z us∏ug ochrony. Ale z∏odzieje i tak wykorzystujà naszà nieobecnoÊç. Alarmy czasem zawodzà. To prawda. Mo˝emy zatem zrezygnowaç
z wakacyjnych wyjazdów. Jest to mniej wi´cej
tak samo dobry pomys∏, jak okratowanie okien
i zamurowanie drzwi od Êrodka. Nie chodzi o to,
˝eby ˝yç w twierdzy i ˝eby nasze mieszkanie
stawa∏o si´ wi´zieniem. Chodzi o to, ˝ebyÊmy
odpoczywali na dalekich i bli˝szych pla˝ach bez
poczucia ciàg∏ego niepokoju, co mo˝e si´ wydarzyç w domu.
Zazwyczaj przed wakacjami policja przypomina o pewnych zasadach, które skutecznoÊç naszego domowego alarmu znaczàco wzmacniajà.
Tzw. bezpieczne postawy to – poza zabezpieczeniami technicznymi – wa˝ny dodatek do naszej
polisy na bezpieczne mieszkanie w wakacje.
A jakie postawy sà „bezpieczne”? Oto ma∏y
przeglàd – taka przedwakacyjna Êciàga. Warto
przy tym zwróciç uwag´, ˝e istotnà rol´ w naszym poczuciu bezpieczeƒstwa odgrywajà sàsiedzi… Czyli – alarm alarmem, ale dobry sàsiad to skarb.
1. Gdy wyje˝d˝asz na kilka dni, zostaw znajomym kluczyk do skrzynki pocztowej. Zalegajàca korespondencja sygnalizuje, ˝e w mieszkaniu nikogo nie ma. PoproÊ te˝ sàsiadów,
aby zbierali ulotki spod drzwi.
2. Sàsiada albo przyjaciela mo˝na poprosiç, aby
przychodzi∏ do mieszkania i otwiera∏ okna. Ty
przed wyjazdem koniecznie je zamknij.
3. ˚yczliwy sàsiad mo˝e te˝ zajrzeç wieczorem
i zapaliç Êwiat∏a. Ostatecznie mo˝na zainstalo-

„Wschód s∏oƒca”
niebo
zapala lamp´ dnia
rozprasza Êwiat∏o w przestrzeni
wiatr
faluje odcieniami wschodu
w kropelkach rosy
dr˝y roÊlinnoÊç
w obj´ciach Êwitu
Êwiergot ptaków
zag∏usza cisz´
nad horyzontem
czerwona kula
zmienia barwy poranka
Irena ¸ukszo
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waç urzàdzenie zapalajàce Êwiat∏o z nadejÊciem zmroku.
4. Nie opowiadaj w osiedlowym sklepiku, ˝e
w∏aÊnie wyje˝d˝asz na egzotyczne wakacje.
Bezpieczniej podzieliç si´ wra˝eniami po powrocie.
5. Gdy zorientujesz si´, ˝e ktoÊ obcy by∏
w mieszkaniu, natychmiast zawiadom policj´.
Nic nie ruszaj, nie zamykaj okien, nie sprzàtaj.
6. Zawiadom te˝ policj´, gdy zaniepokojà ci´ odg∏osy dochodzàce z mieszkania sàsiadów.
Nag∏a przeprowadzka sàsiadów, wizyta kilku
panów u samotnej sàsiadki lub wyjàcy pies
powinny wzbudziç Twoje podejrzenie.
7. Zainteresuj si´ obcymi na klatce schodowej,
zapytaj kogo szukajà.
Stuprocentowej gwarancji nigdy nie ma, ale te
zachowania mogà zdecydowanie poprawiç bezpieczeƒstwo. Zw∏aszcza, je˝eli wejdà nam
w krew. I wyjrzymy przez okno, s∏yszàc dziwne
odg∏osy na sàsiednim podwórku.
Kiedy mieszkanie ju˝ jest (w miar´) bezpieczne, mo˝emy wyruszyç na letnie woja˝e.
Tu jednak te˝ nara˝amy si´ na ró˝ne niebezpieczeƒstwa. Niezale˝nie, czy jedziemy z podopiecznymi, czy nie. Podopiecznych (dzieci)
te˝ dobrze uczuliç na pewne sytuacje, które
wyglàdajà niewinnie, a mogà mieç niemi∏e
konsekwencje.
Z myÊlà o podró˝ujàcych policja równie˝
przygotowa∏a oddzielny katalog dobrych rad.
W zasadzie nie odkrywa tu Ameryki, ale w podró˝nej goràczce cz´sto zapominamy o podstawowych zasadach. Dlatego poni˝szy zestaw
wskazówek mo˝na wyciàç z gazetki i schowaç… No, na pewno nie do portfela. Ale warto
je mieç pod r´kà i czasami zerknàç.
Co robiç, aby z wakacji przywieêç wy∏àcznie
mi∏e wspomnienia?
1. Wyje˝d˝ajàc, pozostaw najbli˝szym
informacj´, gdzie i z kim b´dziesz sp´dzaç czas. Zostaw wszystkie mo˝liwe numery telefonów – swoje i przyjació∏.
Umów si´ na okreÊlone has∏o, które wypowiedziane przez Ciebie b´dzie oznacza∏o, ˝e czujesz si´ zagro˝ony i potrzebujesz
pomocy.
2. Nie afiszuj si´ zbytnio z posiadanymi
dobrami – nigdy nie wiesz, kto mo˝e ci´
obserwowaç. Podczas p∏acenia staraj si´
nie pokazywaç zawartoÊci portfela. Dobrym wyjÊciem jest noszenie przy sobie
drobnych sum. Sposobem na natr´tnych
wy∏udzaczy mogà byç drobne w kieszeni,
na odczepne. Korzystaj jednak z takiego
rozwiàzania tylko wtedy, gdy sytuacja
staje si´ napi´ta, a wy∏udzacz – agresywny. Ostatecznie nie jesteÊ instytucjà charytatywnà. Warto wtedy si´ upewniç, ˝e
napastnik nie „przyklei∏ ci si´ do pleców”.
3. Podró˝ujàc pociàgiem zajmuj miejsca
z dala od podejrzanych osób i – jeÊli to

mo˝liwe – blisko konduktora bàdê s∏u˝by
ochrony kolei. Nie siadaj samotnie w przedziale i trzymaj si´ blisko ludzi.
Staraj si´ nie podró˝owaç nocà.
4. Nigdy te˝ nie podró˝uj autostopem sam. Nie
wsiadaj do auta, je˝eli kierowca od razu nie
wzbudzi Twojego zaufania lub b´dziesz mieç
jakiekolwiek wàtpliwoÊci.
5. Wracajàc z imprezy nocà, nigdy nie korzystaj
z ofert podwiezienia przez obcych.
6. Kiedy ktoÊ ci´ zaczepia, nie wdawaj si´ w rozmowy – czasami lepiej udaç, ˝e si´ nie s∏yszy,
i iÊç dalej. Kiedy zaczepki si´ nasilà, odpowiadaj pewnie, krótko, bez wdawania si´ w dyskusj´. Nie obra˝aj napastnika. Kiedy ktoÊ Ci´
celowo potràci, nie odwracaj si´ i idê dalej.
7. Przebywajàc na pla˝y, p∏ywalni czy w wakacyjnym t∏umie, uwa˝aj na swojà torb´, portfel,
telefon. Nie noÊ portfela i dokumentów razem
i nigdy nie wk∏adaj ich do tylnej kieszeni. Dok∏adnie zapinaj plecaki i torby. Torebk´ trzymaj,
obejmujàc jà ca∏à od spodu, pami´taj, aby zawsze by∏a zamkni´ta. WartoÊciowe rzeczy noÊ
tylko w zamykanych kieszeniach. JeÊli bawisz
si´ na imprezie, nigdy nie pozostawiaj swoich
rzeczy bez opieki – kradzie˝e torebek, portfeli,
telefonów komórkowych zdarzajà si´ w klubach niezwykle cz´sto. Z∏odziej prowadzi wnikliwà obserwacj´, wybierajàc ofiary.
8. Zawsze i wsz´dzie pilnuj swoich napojów. Nigdy nie przyjmuj napojów od nieznanych lub
ma∏o znanych Ci osób. Przypadki dosypywania i dolewania ró˝nych specyfików sà coraz
wi´kszym problemem.
9. Nigdy nie wybieraj si´ na dyskotek´ sam – zawsze w gronie znajomych. Nie wychodê
z dyskoteki samotnie – staraj si´ wracaç
do miejsca zamieszkania w towarzystwie
przyjació∏.
10. Wakacje to okres wzmo˝onej dzia∏alnoÊci dilerów narkotykowych. Pami´taj, ˝e mitem
jest, i˝ „dopalacze” pomagajà w dobrej zabawie. Naucz si´ odmawiaç!
11. Wakacje to czas relaksu i zabawy, ale nie
ka˝dy pomys∏ na zabaw´ jest dobry. Nierzadko poczàtek wakacji jest dla m∏odych ludzi
poczàtkiem wielkiego pijaƒstwa, a wraz z nim
– wielkiego ryzyka. Uwa˝aj na alkohol, jego
iloÊç, pochodzenie i towarzystwo, z którym
– je˝eli ju˝ musisz – spo˝ywasz procenty.
12. Wakacje to te˝ czas intensywnego werbunku
do sekt. Nie opowiadaj nowo poznanym ludziom o swoich k∏opotach czy marzeniach –
bezwzgl´dnei to wykorzystajà, a jeÊli masz
k∏opoty – ch´tnie wyciàgnà pomocna d∏oƒ. Taka pomoc mo˝e w rezultacie wiele kosztowaç.
Nastraszy∏am Was troch´, drodzy czytelnicy?
No, mo˝e. Ale mo˝e dzi´ki temu unikniecie przykrych wakacyjnych niespodzianek i lato 2009
pozostawi Wam tylko dobre wspomnienia.
Czego Wam ˝ycz´!
Anna Paw∏owska-Pojawa
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Aktualne Inwestycje
“OSIEDLE POD D¢BAMI”
Stara Mi∏osna, ul. Kruszyny
domy w zabudowie bliêniaczej
W naszej ofercie równie˝ nieruchomoÊci z rynku wtórnego:
MIESZKANIA SPRZEDA˚:
• Stara Mi∏osna, ul. Jeêdziecka, 50 m2, 2 pokoje, wykoƒczone, 400 000 z∏
• Stara Mi∏osna, ul. Jeêdziecka, 53 m2, 2 pokoje, wykoƒczone bez zabudowy kuchennej, 410 000 z∏
• Stara Mi∏osna, ul. PoÊwiaty, 87 m2, 4 pokoje, ogródek, 655 000 z∏
• Wola Grzybowska, ul. Chodkiewicza, 73 m2, 4 pok, gara˝ wolnostojàcy, ogródek, do remontu, os.
zamkni´te, cisza i spokój, 435 000 z∏
• Weso∏a Zielona, ul. Urocza, 50 m2, 3 pokoje, 2002 r., wysokie pomieszczenia, 358 500 z∏
DOMY SPRZEDA˚:
• Halinów, 180/700 m2, bliêniak stan developerski, 620 000 z∏
• Stara Mi∏osna, 175/400 m2, dwurodzinny, 1 300 000 z∏
• Weso∏a Zielona, 200/620 m2, wolnostojàcy, lux, 1 250 000 z∏
• Stara Mi∏osna, 240/160 m2, segment, lux, 950 000 z∏
• Stara Mi∏osna, 200/620 m2, wolnostojàcy, lux 1 250 000 z∏
• Weso∏a, 250/670 m2, 10 pokoi, dwa wejÊcia, 920 000 z∏
• St. Mi∏osna, 185/185 m2, segment Êrodkowy, stan deweloperski wzbogacony, 610 000 z∏
• Weso∏a /Zielona, 331/819 m2, wolnostojàcy, 7 pok., Lux, 1 890 000 z∏
• Sulejówek Mi∏osna, 297/800 m2, wolnostojàcy typu dworek, 2008 r., 1 430 000 z∏
DZIA¸KI:
• Stara Mi∏osna, 2111 m2, budowlana, 1 600 000 z∏
• Weso∏a Zielona, 964 m2, wszystkie media, prostokàt, wokó∏ zabudowa jednorodzinna, 776 000 z∏
• Stara Mi∏osna, 705 m2, budowlana, media, warunki zabudowy na dom jednorodzinny, 461 000 z∏
• Weso∏a, 9000 m2, sà warunki zabudowy na budownictwo wielorodzinne do 3,5 kondygnacji, oferta dla
dewelopera, 6 700 000 z∏
• Stara Mi∏osna, 585 m2, budowlana, super punkt, media: pràd, gaz, woda w ulicy, 515 000 z∏
LOKALE:
• Stara Mi∏osna, 103 m2, lokal w nowo wybudowanym Pawilonie handlowo us∏ugowym Galeria Sosnowa
MIESZKANIA WYNAJEM:
• Stara Mi∏osna, Jeêdziecka, 70 m2, 3 pokoje, super wyposa˝one, nowe, jeszcze nie zamieszkane, 2200
z∏/mc +op∏aty licznikowe

Biuro sprzeda˝y: Galeria Sosnowa, ul. Jeêdziecka 21F
Tel. (022) 401 33 33, www.konstans.com.pl

Weso∏a-Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 21F/17
II pi´tro
Galeria Sosnowa
tel. 0-22 40 30 765
Godziny otwarcia:
Pon.–pt. 900–2000
Sob. 900–1400
• Medycyna Estetyczna i Kosmetologia Lekarska
- Usuwanie zmarszczek: Botox, kwas hialurunowy
- Zabiegi laserowe VPL: depilacja, fotoodm∏adzanie,
naczynka, przebarwienia (wszystkie zabiegi poprzedzone
konsultacjà lekarskà)
- Mezoterapia ig∏owa i bezig∏owa (ExcellDerm) – zmarszczki,
cellulit, wypadanie w∏osów
- Peelingi medyczne (migda∏owy, Yellow Peel)
- BIOeReF – radiofrekwencja bipolarna – uj´drnianie skóry,
sp∏ycanie zmarszczek, redukcja tkanki t∏uszczowej i cellulitu

• Kosmetyka twarzy i cia∏a w oparciu o produkty firm:
Jean d'Arcel, Norel, Ericson Laboratoire
-

Mikrodermabrazja diamentowa, peeling kawitacyjny
Piel´gnacja d∏oni i stóp – fotel masujàcy SPA
Masa˝ podciÊnieniowy, masa˝ relaksacyjny
Zabiegi piel´gnacyjne dla kobiet w cià˝y

• Promocje sezonowe, kupony upominkowe, rabaty dla
sta∏ych klientów

ZAPRASZAMY!

GABINETY LEKARSKIE:
Dr n. med. Joanna Pieles
ginekologia, po∏o˝nictwo, USG, szczepienia HPV,
cukrzyca w cià˝y
Dr n. med. Ma∏gorzata ˚mijewska
endokrynologia
Dr Ewa Rudnicka
dermatologia ogólna i estetyczna
Dr Beata Longota
pediatria, dietetyka, leczenie oty∏oÊci
Dr Urszula Reszotnik-WiÊniewska
kosmetologia lekarska, medycyna estetyczna
Dr Krzysztof Jacko
interna, medycyna pracy, medycyna tropikalna, USG,
wizyty domowe, badania kierowców
Dr Dariusz Szewczyk
chirurgia, USG
Dr Igor WiÊniewski
ginekologia, po∏o˝nictwo, USG, szczepienia HPV
Badania USG: ginekologiczne i po∏o˝nicze, 3D/4D,
USG piersi, tarczycy i jamy brzusznej;
USG-Doppler – przep∏ywy naczyniowe

Zapisy telefoniczne:

0-22 40 30 765
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OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a zaprasza!
●

●

OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy zaprasza do udzia∏u
w warsztatach komputerowych
„50+”. W ramach cyklu grupowych
zaj´ç praktycznych omówimy podstawy obs∏ugi komputera oraz korzystania z Internetu. Szkolenia odbywajà
si´ w ma∏ych, 10-osobowych grupach.
Op∏ata za kurs wynosi 150 z∏. Informacje i zapisy w OÊrodku Kultury
lub pod nr tel. 022 773 61 88.
Z radoÊcià informujemy, ˝e dzia∏ajàcy przy naszym OÊrodku Kultury
chór Il Canto Magnificat pod dyrekcjà pani Marty Zamojskiej-Makowskiej zajà∏ III miejsce w IV edycji
Festiwalu Chóralnego „Mater Misericordiae”. Festiwal organizowany
jest przez Ogólnopolski Zwiàzek

WyÊpiewana
nagroda
W sobot´ 23 maja Chór Il Canto
Magnificat pod dyrygenturà Pani Marty Zamojskiej-Makowskiej wystàpi∏ na
IV Festiwalu Muzyki Chóralnej
„Mater Misericordiae”. ZaprezentowaliÊmy tam 4 utwory, w tym dwa o tematyce Maryjnej: Stabat Mater i Fac Ut
Giovanniego Battisty Pergolesiego,
Ave Maria Giulia Cacciniego oraz
Lacrimosa
Mozarta.
Po naszym
wyst´pie
wiele osób
podchodzi∏o do
nas i gratulowa∏o
nam.
O godzinie 18 odby∏a si´ uroczysta Msza Âwi´ta z udzia∏em wszystkich chórów, a po niej
nastàpi∏o og∏oszenie wyników i wr´czenie nagród. Chór zosta∏ pochwalony za Êwietnà technik´ muzycznà
i otrzyma∏yÊmy 3 miejsce. Nast´pnie
odby∏ si´ koncert laureatów, podczas
którego zaÊpiewa∏yÊmy jeden z utworów konkursowych.
Justyna ¸ukomska
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Chórów KoÊcielnych Caecilianum
i odby∏ si´ 23 maja w parafii Mi∏osierdzia Bo˝ego w Zàbkach k. Warszawy.
Gratulujemy i ˝yczymy dalszych sukcesów!
●

KOBIETA W KOLORZE RETRO
20 czerwca (sobota) o godz. 18.00
OÊrodek Kultury Weso∏a przy ul.
Starzyƒskiego 21 zaprasza mi∏oÊników rewii i kabaretu na spektakl
s∏owno-muzyczny w wykonaniu aktorów Teatru Wariacja. Doskona∏e teksty Fryderyka Jarosego, dowcipne
monologi J. Tuwima i M. Hemara
oraz szlagiery takie jak „Ada to nie
wypada” czy szmoncesu „Rebeka”
przeniosà Paƒstwa w klimat przedwojennej Warszawy.

●

AKCJA „LATO W MIEÂCIE”
dla dzieci od 6 do 15 lat
Poniedzia∏ek–piàtek
w godz. 9.00–15.00
OÊrodek Kultury Weso∏a
ul. Starzyƒskiego 21
6–24 lipca 2009
OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych
„Pogodna”
ul. Jana Paw∏a II 25
27 lipca–14 sierpnia 2009

Udzia∏ w akcji jest bezp∏atny. IloÊç
miejsc ograniczona!
Informacje o programie i zapisy
pod nr tel. 022 773 61 88 (OK Weso∏a)
i 022 427 37 74 (Pogodna).

Wiosna w Bibliotece Publicznej
Kwiecieƒ i maj w Bibliotece obfitowa∏y w wiele wydarzeƒ kulturalnych.
SPOTKANIA Z GEOGRAFIÑ
W kwietniu, maju i czerwcu powróciliÊmy
do cyklu spotkaƒ z geografià, organizujàc spotkania „Podró˝ bez biletu” dla uczniów wi´kszoÊci szkó∏ podstawowych i gimnazjów w Weso∏ej. Przewodnikami byli paƒstwo Agata i Kamil
Poraziƒscy, którzy sà magistrami geografii
i cz∏onkami Stowarzyszenia Geografów Polskich i Przyjació∏ Geografii. Opowiedzieli oni
o Australii, Japonii, Stanach Zjednoczonych,
Meksyku, Islandii, Korsyce, Karpatach i Morzu
Ba∏tyckim. Prelekcjom towarzyszy∏ pokaz slajdów, co z pewnoÊcià przybli˝y∏o s∏uchaczom
mniej i bardziej egzotyczne rejony Êwiata.
SPEKTAKLE TEATRU „WARIACJA”
W trzeci czwartek kwietnia i maja
w Bibliotece G∏ównej goÊci∏ Teatr
„Wariacja”. W kwietniu na spektakl
pt. „PiotruÊ i wilk” zaprosiliÊmy
uczniów klas I–III ze szko∏y podstawowej nr 174. Dzieci mia∏y okazj´
Êledziç przygody ciekawego Êwiata
ch∏opca, który wraz z zaprzyjaênionymi zwierz´tami musi zmierzyç si´
z groênym wilkiem. Trzymajàca
w napi´ciu, okraszona humorem
opowieÊç pokaza∏a m∏odym widzom,
jak wielka jest wartoÊç i moc przyjaêni oraz ˝e powinniÊmy dà˝yç do wyznaczonych sobie celów, bez wzgl´du na stajàce na drodze trudnoÊci.
W maju Teatr „Wariacja” wystawi∏ przedstawienie pt. „S∏owik” na motywach baÊni Ander-

sena z muzykà Strawiƒskiego. Tym razem wraz
z aktorami dzieci z klas 0 ze SP nr 171 przenios∏y si´ do pa∏acu cesarza w Chinach. Bogata
scenografia, pi´kna muzyka oraz prawdziwy
Êpiew s∏owika sprawi∏y, ˝e maluchy z uwagà
oglàda∏y to, co dzia∏o si´ na scenie. Spektakl zosta∏ nagrodzony rz´sistymi brawami.
TEATRZYK JAÂ W ZIELONEJ
W kwietniu i w maju zaprosiliÊmy dzieci ze
szko∏y podstawowej w Zielonej na dwa spektakle
teatrzyku „JaÊ”. Podczas pierwszego z nich zatytu∏owanego „Zdrowo i weso∏o” widzowie wspólnie
z aktorami szukali sposobu na dobry nastrój
i zdrowy tryb ˝ycia. Wszyscy mogli si´ przekonaç,
˝e Êwiat jest wart ciàg∏ego odkrywania oraz ˝e nie
wystarczy siedzieç ca∏e dnie przed telewizorem,
opychajàc si´ chrupkami, by byç szcz´Êliwym.

Na proÊb´ aktorów dzieci czynnie uczestniczy∏y
w przedstawieniu, wcielajàc si´ w wybrane postaci. Kolejnà propozycjà teatrzyku „JaÊ” by∏o „Jajko
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czy kura”. Spektakl odby∏ si´ 19 maja. Tak˝e to
spotkanie by∏o okazjà do zadania sobie wa˝nych
pytaƒ o wartoÊci. Dzieci razem z bohaterami
przedstawienia zastanawia∏y si´ czy w ˝yciu dobra
materialne nale˝y przedk∏adaç nad przyjaêƒ.
LEKCJA HISTORII W GIMNAZJUM 119
W zwiàzku z rocznicà uchwalenia
Konstytucji 3 Maja Biblioteka we
wspó∏pracy z Fundacjà ART zorganizowa∏a spotkanie dla uczniów
Gimnazjum nr 119 w Starej Mi∏oÊnie. Pó∏toragodzinny wyk∏ad pt.
„Konstytucja 3 Maja: próba ratowania Polski” poprowadzi∏ kustosz
Muzeum Zamku Królewskiego, pan
S∏awomir Szocki, a zwiàzane z tym
wydarzeniem teksty literackie czytali aktorzy: Maria Reif i Stanis∏aw
Banasiuk. Prelekcji, na którà zaprosiliÊmy wszystkich uczniów Gimnazjum, towarzyszy∏ pokaz multimedialny. Wa˝ne wydarzenia z historii Polski, przedstawione w przyst´pnej formie, ubogaci∏y wiedz´
zarówno uczniów jak i tych, którzy edukacj´
szkolnà majà ju˝ dawno za sobà.

ci przygotowa∏y pi´kny plakat, na którym przedstawi∏y swoje wymarzone ksià˝ki.
Mali czytelnicy oglàdali ksià˝ki przeznaczone
dla nich oraz poznali zasady korzystania z biblioteki. Na koniec nie oby∏o si´ oczywiÊcie bez
wspólnego czytania bajek i wr´czenia ka˝demu
drobnego upominku.

ZAJ¢CIA CYKLICZNE
W kwietniu i maju Biblioteka kontynuowa∏a
prowadzenie zaj´ç cyklicznych dla dzieci i m∏odzie˝y. Ostatnie przed wakacjami „Radosne
igraszki” odb´dà si´ 29 czerwca, a „Wieczór
Bajek” we wtorek, 30 czerwca. Wszystkich
serdecznie zapraszamy.
LATO W BIBLIOTECE
Tradycyjnie ju˝ Biblioteka przy∏àcza si´ do akcji „Lato w mieÊcie”. Zaj´cia b´dà si´ odbywa∏y:
7, 9, 14 i 16 lipca w godz. 10.30–12.30. Zapraszamy dzieci i m∏odzie˝ na warsztaty wykonywania kwiatów z papieru i krepiny; odb´dziemy
podró˝ do staro˝ytnych Chin i Grecji oraz poznamy Siedem Cudów Âwiata.
Szczegó∏owe informacje na temat zaj´ç mo˝na
znaleêç na naszej stronie www.wesola.e-bp.pl,
na plakatach lub uzyskaç pod numerami tel:
022 773 40 08 lub 022 773 83 66.
Ma∏gorzata Kazimierska

DZIE¡ BIBLIOTEKARZA
W dniach 8–15 maja trwa∏ Tydzieƒ Bibliotek,
ogólnopolski program realizowany od 6 lat przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W zwiàzku z przypadajàcym w tym okresie (8 maja)
Dniem Bibliotekarza, Biblioteka G∏ówna mia∏a zaszczyt goÊciç w∏adze Dzielnicy Weso∏a. Z ˝yczeniami przybyli do nas panowie burmistrzowie:
Edward K∏os, Marian Mahor, Krzysztof Kacprzak
oraz Naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty i Wychowania,
pani Jolanta Skweres. W spotkaniu wzi´li udzia∏
wszyscy bibliotekarze pracujàcy w czterech
placówkach Biblioteki Publicznej w Weso∏ej.
INNE WYDARZENIA
7 maja uczniowie gimnazjum z Weso∏ej spotkali si´ w Bibliotece G∏ównej z panià Katarzynà Kotowskà. Tematem przewodnim by∏y zagadnienia
zwiàzane z adopcjà. Pani Katarzyna zaprezentowa∏a swoje ksià˝ki poÊwi´cone tej tematyce („Je˝”,
„Wie˝a z klocków”) i rozmawia∏a z m∏odzie˝à, opowiadajàc o realiach panujàcych w domach dziecka,
pytaniach, jakie stawia sobie rodzina adopcyjna,
wzajemnych obawach i nadziejach dzieci oraz doros∏ych, którzy majà szans´ odmieniç swoje ˝ycie.
15 maja Bibliotek´ G∏ównà odwiedzi∏a grupa
dzieci i nauczycieli, uczestników europejskiego
programu Comenius, realizowanego pod has∏em
„Ucz´ si´, bawi´ si´, doceniam”. Uczniowie
i nauczyciele pochodzàcy m.in. z Bu∏garii, Grecji,
Hiszpanii, Rumunii, W∏och i Polski poznali histori´ Biblioteki, dowiedzieli si´ jak funkcjonujà
wszystkie jej placówki. By∏a te˝ oczywiÊcie wolna chwila, by zag∏´biç si´ mi´dzy rega∏y i obejrzeç ksi´gozbiór. GoÊcie z zagranicy przyjechali
do Polski na zaproszenie SP Nr 171.
26 maja do Filii Nr 1 w Starej Mi∏oÊnie zawitali wychowankowie Akademii Malucha, dzia∏ajàcej przy OÊrodku Pracy Twórczej Pogodna. Dzie-

11

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Karawaning w Weso∏ej i nie tylko...
Zbli˝ajà si´ wakacje, a aura staje si´
coraz przyjemniejsza. Jest jednak grupa ludzi, która nawet zimà planuje
urlopowe krótkie wypady za miasto
i dalekie podró˝e. Takich osób jest te˝
du˝o w Weso∏ej. O kim mowa? O karawaningowcach!
Na wst´pie wypada∏oby wyt∏umaczyç
dok∏adniej samo poj´cie karawaningu.
Wbrew pozorom nie jest ono szeroko
znane wÊród Polaków, chocia˝ ta forma
turystyki cieszy si´ w naszym kraju ca∏kiem du˝à i stale rosnàcà popularnoÊcià. Chodzi mianowicie o podró˝owa-

nie i sp´dzanie wolnego czasu w ró˝nych miejscach, mieszkajàc w przyczepie lub samochodzie kempingowym –
kamperze. Któ˝ nie widzia∏ tego obrazka: zapakowany baga˝em samochód,
a za nim ma∏a przyczepka z Niewiadowa? Taki w∏aÊnie stereotyp „zestawu
wycieczkowego” utrwali∏ si´ w g∏owach
wielu Polaków jeszcze za czasów PRL.
Obecnie, w czasach wolnego rynku i,
bàdê co bàdê, dobrobytu, mieszkaƒcy
naszego kraju przewa˝nie sà w posiadaniu u˝ywanego, ale za to wi´kszego
i lepiej wyposa˝onego sprz´tu importowanego z Zachodu. OczywiÊcie dominujà przyczepy (sà zdecydowanie taƒsze), ale coraz cz´Êciej na drogach widaç te˝ kampery. Niestety, na razie nie
mo˝emy si´ porównywaç do europejskich pot´g karawaningu: Holandii,
gdzie rodziny posiadajà czasem nawet 2–3 przyczepy i Niemiec, z którego
to kraju turyÊci najliczniej odwiedzajà
Polsk´. Mimo wszystko sytuacja si´ poprawia, a cz∏onków karawaningowej
braci przybywa.
Trzeba przyznaç, ze na poczàtku mo˝e si´ wydawaç, i˝ ta forma sp´dzania
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wolnego czasu nie jest tanià „zabawà”.
Faktycznie, najpierw trzeba ponieÊç
koszt zwiàzany z zakupem sprz´tu i akcesoriów, a nierzadko równie˝ z drobnymi naprawami. Pami´tajmy jednak,
˝e nabytek b´dzie s∏u˝y∏ przez lata,
wi´c po pewnym okresie „zwrócà” nam
si´ pieniàdze, które musielibyÊmy wydaç mieszkajàc w hotelach. Na szcz´Êcie obecnie mo˝emy ju˝ przebieraç
w ofertach u˝ywanych pojazdów sprowadzonych zza granicy. Ka˝dy znajdzie
coÊ na swojà kieszeƒ.
Jako, ˝e tytu∏ artyku∏u traktuje o Weso∏ej, musz´ przytoczyç kilka swoich spostrze˝eƒ.
W naszej dzielnicy, podobnie jak w ca∏ym kraju, popularnoÊç aktywnej turystyki wzrasta. Tylko w samej
Zielonej uda∏o mi si´ naliczyç cztery przyczepy kempingowe i jeden samochóda jest to przecie˝ najmniejsza cz´Êç Weso∏ej. Nie mam
wàtpliwoÊci, ˝e równie˝
w Centrum oraz Starej Mi∏osnej mieszkajà sympatycy
karawaningu, zw∏aszcza ˝e
jednego z nich znam jako
internaut´ z najwi´kszego karawaningowego forum w Polsce. Ponadto w naszej dzielnicy istnieje równie˝ komis
oraz salon z kamperami i przyczepami.
W obu tych miejscach dzia∏ajà tak˝e
wypo˝yczalnie. Jak widaç
te˝ i w Weso∏ej, „zielonych
p∏ucach Warszawy”, znajdujà si´ osoby, które w czasie
urlopu pragnà uciec od codziennoÊci w ten ciekawy
sposób.
Na koniec jeszcze par´
s∏ów o spo∏ecznoÊci karawaningowej. Obecnie w kraju
dzia∏ajà dwa znaczàce pisma o tej formie turystyki –
najstarszy (aczkolwiek niespe∏na czteroletni...) i najpopularniejszy Polski Caravaning
oraz niedawny debiutant – Caravaning Ekspert. Jednak najwa˝niejszymi
„miejscami”, gdzie zbiera si´ braç sà
fora internetowe. Podobnie jak
w przypadku magazynów, te˝ najwa˝niejsze sà dwa – Karawaning.pl oraz
CamperTeam (skupia posiadaczy samochodów kempingowych). Obie

Szanowni Paƒstwo,
Towarzystwo Przyjació∏
Dzieci uruchomi∏o w Warszawie, dzi´ki dofinansowaniu ze Êrodków PFRON,
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób niepe∏nosprawnych, ich rodzin
i opiekunów „Centrum
Rodziny i Praw Dziecka”.
W ramach dzia∏alnoÊci
Punktu bezp∏atnych porad
udzielajà: prawnik, psycholog, doradca zawodowy oraz
seksuolog. SpecjaliÊci przyjmujà na Krakowskim PrzedmieÊciu 6 w Warszawie
(tel. 022 826 17 78) oraz na
ul. Dzia∏dowskiej 12 m. 28a
(tel. 0 664 506 509).
Bli˝sze inforamcje znajdujà si´ na naszej stronie internetowej www.tpdzg.org.pl
Aneta Purzycka
Kierownik Punktu

strony sà prawdziwà encyklopedià
wiedzy o mobilnej turystyce, ale te˝
sposobem na integracj´ i poznawanie
innych mi∏oÊników karawaningu.

Przydatne strony:
http://www.pfcc.eu/
http://www.forum.karawaning.pl/index.php
http://www.camperteam.pl/forum/
http://www.fanklub-niewiadowek.com/
http://pttcc.org/
Karol Dziwiƒski
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Âwiatowy Tydzieƒ Dzia∏aƒ w SP 171
Global Action Week (Âwiatowy Tydzieƒ Dzia∏aƒ) odbywa si´ co roku w trzeciej dekadzie
kwietnia i ma na celu propagowanie kampanii
Edukacja dla wszystkich pod egidà UNESCO
i UNICEF oraz EI (Education International).
W tym roku g∏ównym punktem GAW by∏o Wielkie Czytanie.

Ta ogólnoÊwiatowa kampania promuje ide´,
zgodnie z którà ka˝dy ma prawo do bezp∏atnej,
dobrej jakoÊci edukacji publicznej.
Tysiàce szkó∏ i organizacji nauczycielskich
w ponad 100 krajach mobilizujà rzàdy, by podejmowa∏y maksymalne wysi∏ki na rzecz rozwoju
edukacji.
W tym roku przewodnim tematem akcji by∏y
problemy analfabetyzmu i niskiego poziomu
umiej´tnoÊci czytania zawarte w haÊle „Otwórz
ksià˝k´ – otwórz drzwi”.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na fakt,
˝e tylko co piàty doros∏y mieszkaniec naszego
globu potrafi czytaç. Uczniowie i nauczyciele
apelujà o popraw´ tego stanu rzeczy.
22 kwietnia o tej samej porze na ca∏ym
Êwiecie odby∏a si´ Wielka Âwiatowa Lekcja
– Wielkie Czytanie.
Szko∏a Podstawowa nr 171 w Warszawie
Weso∏ej z entuzjazmem wzi´∏a udzia∏ w akcji.
ZaprosiliÊmy do naszej szko∏y mistrza
olimpijskiego w zapasach Andrzeja Suprona, burmistrza ds. spo∏ecznych Mariana Mahora oraz dziennikark´ Joann´ Godeckà. Zaproszeni goÊcie oraz dyrektor
szko∏y Bogumi∏a Banasiak-Kowalik rozmawiali z naszymi uczniami na temat wartoÊci
czytania, jego znaczenia w ˝yciu ludzi. Nast´pnie uczniowie mieli przyjemnoÊç wys∏uchania fragmentów ulubionych ksià˝ek czytanych przez naszych goÊci i panià dyrektor.
Akcja to tak˝e wystawa plakatów przygotowanych przez uczniów pod kierunkiem
Katarzyny Grodeckiej oraz wychowawców
klas 1–3 i oddzia∏ów zerowych.
Inne nasze dzia∏ania to przygotowane przez
starszych uczniów prezentacje multimedialne
pod czujnym okiem Doroty Strupiechowskiej
oraz konkurs literacki zorganizowany przez Renat´ Wnukowskà. Wszystkie prace odnosi∏y si´
do poruszanego w kampanii problemu analfabetyzmu oraz apelowa∏y do stworzenia mo˝liwoÊci
nauki dzieciom na ca∏ym Êwiecie na odpowiednim poziomie.
Uczniowie klasy czwartej pod opiekà Gra˝yny
Tucholskiej postanowili podzieliç si´ swojà
na dystansie 10 km (kategoria
Open) okaza∏ si´ ARTUR B¸ASI¡SKI
(New Balance-Team) z czasem
31:44, II miejsce zajà∏ Artur Jab∏oƒski (Horod∏o)
z czasem 31:52, a Marek Dzi´gielewski (K.B. im.
P. S´kowskiego) by∏ trzeci z czasem 31:57.

II Bieg Marsza∏ka
La∏o, zacina∏o, wia∏o. W pochmurnà sobot´
13 czerwca rozegra∏ si´ II Bieg Marsza∏ka w Sulejówku. Organizatorzy mieli pecha, nie przewidzieli takiego za∏amania pogody. Na szcz´Êcie zawodnicy pokazali Êwietnà form´
i w pi´kny sportowy sposób rywalizowali
na 10-kilometrowej trasie Biegu.
II Bieg Marsza∏ka rozpoczà∏ si´, podobnie jak w roku ubieg∏ym, krótkà uroczystoÊcià pod Pomnikiem Niepodleg∏ej. Do zawodników i kibiców przemówi∏a Pani Alicja
Zdanowicz, informujàc o przedwojennych
marszach Sulejówek–Belweder, do których
Biegi nawiàzujà. Poprosi∏a zebranych o minut´ ciszy, upami´tniajàc zmar∏à 21 stycznia 2009 r. dyrektor L.O. im. Paderewskiego w Sulejówku panià Halin´ Zieliƒskà (która w ubieg∏ym roku bra∏a udzia∏ w pracach
Komitetu Organizacyjnego I Biegu).
Pod Pomnikiem Niepodleg∏ej mia∏ miejsce
start honorowy, po czym zawodnicy przeszli pod
budynek Liceum, gdzie nastàpi∏ start ostry.
Dyrektorzy Biegu – Witold Kikolski i Grzegorz
Grabowski wystartowali zawodników. Najszybszy

WÊród kobiet (10 km kategoria Open) tryumfowa∏y: I miejsce Dominika Stawczyk (Entre.pl. Team) z czasem 38:34, II miejsce Joanna Banaszek
(K.B. Galeria W-wa) z czasem 38:57 i III miejsce
Beata Anders (Entre.pl. Team) z czasem 40:04.

umiej´tnoÊcià czytania z m∏odszymi kolegami
w pobliskim przedszkolu „Pod D´bami” czytajàc
dzieciom bajki.
W klasach odby∏y si´ specjalne lekcje poÊwi´cone poruszanym problemom.
Nasi goÊcie i pani dyrektor podpisali specjalnà deklaracj´ do w∏adz krajów, by wszystkie
dzieci mia∏y dost´p do dobrego kszta∏cenia.
Swoje podpisy z∏o˝yli te˝ nasi uczniowie i nauczyciele. Wszystkie prace i materia∏y zostanà
przes∏ane do Brukseli za poÊrednictwem ZG ZNP.
To by∏ bardzo wa˝ny tydzieƒ w ˝yciu naszej
szko∏y. Nad ca∏oÊcià dzia∏aƒ czuwa∏a wicedyrektor Beata Bielska-Karwot oraz El˝bieta Pol-Lubczyƒska.
Beata Bielska-Karwot
W biegu na 3 km, zorganizowanym dla dzieci, m∏odzie˝y i tych doros∏ych, którzy bieganie
traktujà bardziej rekreacyjnie, wygrali: Kamil Gajewski (Tow. Aktywny Relaks) z czasem 12:35
wÊród m´˝czyzn i Dominika S∏owiƒska z czasem 16:46 wÊród paƒ.
Burmistrz Miasta Sulejówka Waldemar Chachulski wr´czy∏ nagrody
dla najszybszych biegaczy z naszego
miasta.
Nagrody w pozosta∏ych konkurencjach wr´czali: pose∏ Czes∏aw Mroczek, przewodniczàcy Rady Miasta
Krzysztof Gruziƒski oraz radni.
Zawodnicy i publicznoÊç, czekajàc
na rozdanie nagród, mogli obejrzeç
wystaw´ pamiàtek po Józefie Pi∏sudskim ze zbiorów w∏asnych W. Soszyƒskiego oraz wys∏uchaç koncertu
odbywajàcego si´ na Muzycznej Scenie M∏odych. Dzieci mog∏y bawiç si´
w Fikolandzie. Niestety, deszcz i ch∏ód
pozbawia∏y wszystkich nastroju do zabawy.
W przysz∏ym roku zapowiadamy s∏oƒce, po
prostu pogod´ dla biegaczy.
Jolanta Knap
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Weê buty na wakacje i biegaj!
Wakacje to znakomity moment, ˝eby
zaczàç biegaç. Bo pogoda najcz´Êciej
dopisuje, bo nie musimy rano si´ spieszyç, bo wieczory sà d∏ugie, bo odpoczywajàc czasami chcemy zrobiç coÊ
niezwyk∏ego. Ale… wakacje to te˝ idealny moment, ˝eby przestaç biegaç. Bo
jesteÊmy daleko od domu, nie znamy
tras, nie mam sprz´tu, bo…
Dla tych, którzy ju˝ biegajà, mam
jednà rad´ – nie rezygnujcie z biegania
na wakacjach, bo powroty sà trudne.
Dla tych, którzy si´ zastanawiajà, czy
chcà biegaç – mam innà rad´: spróbujcie. Potem bieganie b´dzie Wam si´
dobrze kojarzy∏o z czasem letniego wypoczynku i tym ch´tniej b´dziecie
do niego wracaç. A z wakacji wrócicie
l˝ejsi i z wi´kszà energià.
A dla wszystkich – kilka rad, jak to
robiç, czyli wakacyjne bieganie. Po
pierwsze sprz´t. Bieganie nie potrzebuje wielkiego sprz´tu.
Najwa˝niejsze sà buty
I tak na wakacje zabieramy jakieÊ
buty sportowe. Tym razem mogà to
byç buty do biegania. Jedna para
zupe∏nie wystarczy, buty sportowe
nie sà specjalnie ci´˝kie (wa˝à ok.
280–300 g).

Ubranie
Na wakacjach cz´sto nosimy si´ bardziej na sportowo, tak˝e z ubraniem
nie powinno byç problemu. Panom wystarczy, je˝eli z zabieranych T-shirtów
jeden czy dwa b´dà z tkanin oddychajàcych. Paniom wystarczà koszulki
na ramiàczkach, tak˝e oddychajàce, albo równie˝ T-shirty. OczywiÊcie do tego bielizna – stanik biegowy obowiàzkowo. Jeden powinien wystarczyç, wi´c
te˝ nie jest to wielkie obcià˝enie baga˝u. Spodenki – krótkie legginsy za∏atwiajà spraw´. No i skarpetki. Wystarczy jeden komplet ubraƒ, bo zak∏adam,
˝e biegamy rano, a potem mo˝emy lekko przepocone rzeczy przepraç i wyrzuciç na s∏oƒce i do kolejnego treningu na pewno wyschnà. Na mokre lato
mo˝emy zabraç dwa komplety strojów.
Trasy
Tu opcji jest kilka. Mo˝emy korzystaç
z map albo gps-ów. Mo˝emy te˝
po prostu wyjÊç z hotelu/oÊrodka itp.
i pobiec przed siebie. W takim przypadku warto zwracaç uwag´ na szczegó∏y
topograficzne, które u∏atwià nam powrót. Warto pami´taç albo mieç zapisanà nazw´ hotelu i ewentualnie adres. I,
je˝eli to mo˝liwe, zabraç ze sobà tele-

fon komórkowy, ˝eby w razie problemów z powrotem zawiadomiç bliskich.
Bieganie po wakacyjnych miejscowoÊciach, szczególnie rano, ma swoje zalety – dzi´ki temu mo˝na zobaczyç o wiele wi´cej ni˝ spacerujàc w turystycznych
godzinach szczytu, mo˝na odkryç rzeczy, których przeci´tny przechodzieƒ
nie ma szans zobaczyç. Sama kiedyÊ
w Bu∏garii na porannym wybieganiu
odkry∏am cerkiewk´, której wczeÊniej
szukaliÊmy przez dwa dni – zas∏ania∏y jà
stragany i parasole restauracji.
Kiedy biegaç? Najlepiej rano. Mo˝e
nie przed Êwitem, ale tu˝ po. Zanim
wzejdzie s∏once i temperatura podniesie si´ do takiego poziomu, przy którym spacer sprawia problem. W∏aÊnie
dlatego, ˝e rano, zanim powietrze si´
nagrzeje, jest ch∏odniej. W wakacyjnych kurortach o tej porze jest te˝ pusto, mamy ca∏e uliczki dla siebie. A poza tym przy Êniadaniu mo˝na si´ wtedy
pochwaliç przebiegni´tym dystansem
czy okryciami z wycieczki. No, i poranne bieganie nie krzy˝uje naszych innych wakacyjnych planów ani planów
naszych towarzyszy. Dzi´ki czemu
wspomnienia z biegowych wakacji b´dà
jeszcze milsze.
Anna Paw∏owska-Pojawa

VI Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP 173
Tradycjà w Szkole Podstawowej nr
173 sta∏ si´ coroczny Turniej Szachowy
o Puchar Dyrektora Szko∏y.
W sobot´ 16 maja rozegrano taki
turniej ju˝ po raz szósty.
W zawodach brali udzia∏ uczniowie
naszej szko∏y z klas I–VI.

Najlepszymi wÊród nich
okazali si´:
• w kategorii klas I–III:
I miejsce – Piasecki
Kacper
II miejsce – K∏opocki
Bernard
III miejsce – Krent Katarzyna
• w kategorii klas IV–VI:
I miejsce – Pastuszko
Kinga
II miejsce – K∏opocki
Karol
III miejsce – Prokop
Jan
Najlepsza zawodniczkà turnieju zosta∏a Kinga Pastuszko.
Puchary, medale i dyplomy zwyci´zcy otrzymali z ràk pani dyrektor Katarzyny G∏usek-Wojciechowicz.
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Wszystkim zawodnikom gratulujemy
osiàgni´tych wyników. Do zobaczenia
za rok.
Teresa Osypiuk
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Turniej Judo oraz Festyn z okazji Dnia Dziecka
30 maja na Hipodromie
Po raz drugi zorganizowaliÊmy
na Hipodromie w St. Mi∏osnej imprez´
z okazji Dnia Dziecka. By∏ Turniej Judo przeprowadzony pod wielkim namiotem oraz „Wioska S∏owiaƒska” dka
dzieci. Nie zabrak∏o równie˝ urzàdzeƒ
plenerowych, takich jak zamek do skakania, karuzela oraz byk do uje˝d˝a-

nia. Ca∏oÊç imprezy obs∏ugiwa∏a wieloosobowa obs∏uga animatorska bawiàc
najm∏odszych ró˝norodnymi niespodziankami.

Organizatorami Festynu by∏y: przedszkola z Weso∏ej „ABC” i „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”, o catering dla
dzieci zadba∏y Restauracje „Aplauz”
oraz „U Szymona”. Turniejem sportowym zajà∏
si´ UKS Judo Fight Club
z Weso∏ej, który dla swoich ok. 120 zawodników
zorganizowa∏ Mistrzostwa
Klubu. Odby∏y si´ one
na dwóch matach w dwudziestu kategoriach wiekowo-wagowych, poczàwszy ju˝ od rocznika 2004
na 1997 koƒczàc. Zawody
mia∏y charakter doÊç sympatycznej, ale i niejednokrotnie zaci´tej rywalizacji, czego Êwiadkiem byli
licznie zgromadzeni kibice, którzy dopingowali
ma∏ych sportowców. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiàtkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, zawodnicy za miejsca I–III okaza∏e medale, a zwyci´zcy
poszczególnych kategorii statuetki
chwa∏y. W∏adze dzielnicy Weso∏a w du-

˝ej cz´Êci sfinansowa∏y zawody judo,
za co Klub oraz zawodnicy z rodzicami
serdecznie im dzi´kujà. W pe∏ni zosta∏a zrealizowana idea imprezy na

sportowo i rodzinnie. Obszerna relacja
zdj´ciowa dost´pna jest na stronie
www.judofightclub.pl.
Ze sportowym pozdrowieniem
Rados∏aw Lechowicz

M∏odzie˝ spisa∏a si´ na medal
Podczas Warszawskiej Olimpiady
M∏odzie˝y 2009 w Badmintonie, która
odby∏a si´ na Goc∏awiu w dniach 23–24
maja, m∏odzi zawodnicy nszej dzielnicy
spisali si´ na medal – w przenoÊni i dos∏ownie.
Zawody zosta∏y rozegrane w kategoriach wiekowych: juniora (uczniowie
szkó∏ ponadgimnazjalnych), juniora
m∏odszego (uczniowie gimnazjum),
m∏odzika (uczniowie klasy 5 i 6 szkó∏
podstawowych, dzieci (uczniowie klasy
czwartej i m∏odsi).
M∏odzie˝ klubu UKS Dwójka Weso∏a zdoby∏a ∏àcznie 7 bràzowych medali.
Najlepiej spisa∏ si´ w kategorii juniorów Jakub Franke, który zdoby∏ 2 medale: w singlu i w deblu.
Poni˝ej pe∏na lista medalistów Klubu
UKS Dwójka Weso∏a:
Juniorzy
Jakub Franke – singiel
Jakub Franke / Piotr Karolak – debel
Adam Ciok / Adam MaÊnik – debel

Juniorzy m∏odsi
Marcin Ciok – singiel
M∏odzicy
Anna Ciok/Aleksandra Tyburczy – debel
Dzieci:
Adam Kuta.
Jak widaç klub z Weso∏ej-Zielonej zdominowa∏o uzdolnione badmintonowo rodzeƒstwo Ciok (Adam, Marcin,
Anna).
Poni˝ej klasyfikacja klubowa po podsumowaniu indywidualnych wyników startujàcych zawodników ze wszystkich kategorii wiekowych:
1. AZSWAT Warszawa – 220
pkt.
2. UKSB Milenium Warszawa – 169 pkt.
3. AZSUW Warszawa – 161 pkt.
4. UKS Dwójka Weso∏a – 60 pkt.
5. ÂKB Harcownik Warszawa – 58 pkt.
6–7. UTS Akro-Bad Warszawa – 31 pkt.

Na zdj´ciu zadowoleni medaliÊci z Zielonej.

6–7. KS Weso∏a – 31 pkt.
8. UKS Victor Stara Mi∏osna – 15 pkt.
Andrzej Janecki
– trener UKS Dwójka Weso∏a
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5. Polakowa T. – Przytul mnie mocno
6. Pratchett T. – ¸ups!
7. Pilch J. – Tysiàc spokojnych miast

Kàcik bibliofila
Strefa cienia
Wiktoria Zender
Kolejna powieÊç rodzimego pisarstwa – debiut literacki ukrywajàcej
si´ pod pseudonimem
Wiktoria Zender jednej
z wielu ofiar nadal Êciganego listem goƒczym
Eugeniusza G. porównywanego do Kalibabki lub Hannibala Lectera.
Autorka, jeszcze bardzo m∏odziutka, zwiàza∏a si´
ze swoim póêniejszym, du˝o od siebie starszym
oprawcà. Ich burzliwy, toksyczny zwiàzek
przetrwa∏ lat kilka, a˝ w koƒcu zniewolona i udr´czona psychicznie dziewczyna postanowi∏a
zerwaç. Skoƒczy∏o si´ to dla niej tragicznie, zosta∏a trwale okaleczona.
Ksià˝ka to wynik d∏ugiej autoterapii. Autorka
poddawana by∏a licznym operacjom i intensywnemu leczeniu i chocia˝ na poczàtku wydawa∏o

jej si´, ˝e ci´˝ar tragedii jest nie do udêwigni´cia
– wytrzyma∏a, wygra∏a i ˝yje mimo wszystko,
mimo cierpienia, upokorzenia i kalectwa, bo
przecie˝ jak sama napisa∏a we wst´pie: „Nie
u∏omnoÊç fizyczna jest prawdziwym nieszcz´Êciem i ˝yciowym dramatem, lecz udr´czenie
psychiczne, zniewolenie i brak nadziei”.
Polecam Paƒstwu t´ pozycj´ pomimo ogromu
bólu i smutku zawartego na jej stronicach. To
jasne przes∏anie, w czym tak na prawd´ tkwi
pi´kno cz∏owieka.
Iza Zych

***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Zender W. – Strefa cienia
2. Veloso A. – Bàdê zdrowa Lizbono
3. Fija∏kowski J. – Emil czyli kiedy szcz´Êliwe sà psy
4. Larson E. – Grom z jasnego nieba

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Stanecka Z. – Basia i Mama w pracy
2. Mycielska W. – Fikus
3. Rowicki P. – Gryêgo idzie w Êwiat
4. Driscoll L. – Dobranoc Tuptusiu
5. Rallison J. – Mam talent
Literatura popularnonaukowa:
1. Moor R. – Nazywam si´ Moor: autobiografia
2. PysznoÊci z piekarnika: zapiekanki,
pizze, grzanki: 167 przepisów
3. Steuden S. – Szcz´Êliwi po pi´çdziesiàtce
4. Murray L. V. – By∏am feministkà
5. Zanini G. – Tajemnice historii
6. Rokicki M. – ˚ycie po skoku
Iza Zych

Qlturka

Muzyczny Napoleon i jego duchy
NINE INCH NAILS
„Ghosts I-IV”
Mimo, ˝e jest ju˝ czerwiec
roku 2009, warto przypomnieç sobie jeszcze rok poprzedni, czyli 2008. Otó˝,
stawiam przed wami pytanie: Jaki album by∏ bestsellerem roku 2008? S∏ysz´ g∏osy, ˝e nowy album
Britney Spears albo Madonny. Niestety (albo raczej na szcz´Êcie!) nie jest to prawid∏owa odpowiedê. Wed∏ug Amazon. com jest to album projektu Nine Inch Nails, czyli „Ghosts I-IV”.
Chyba nikt si´ tego nie spodziewa∏. Utrzymany w ambientowej stylistyce, totalnie niekomercyjny album nieznanego masom kontrowersyjnego konusa czyli Trenta Reznora osiàga gigantyczny sukces. Ten niepozorny osobnik (bo
mierzàcy niewiele ponad 160 centymetrów
wzrostu), zwany przez niektórych Cz∏owiekiem
z Blazà na Twarzy stworzy∏ niebanalne dzie∏o.
MyÊlicie, ˝e skoro to takie wielkie dzie∏o
na pewno kosztuje majàtek. Niezupe∏nie. Owszem, wersja wydana na czterech p∏ytach, którà mo˝ecie kupiç w sklepach, kosztuje wi´cej
ni˝ przeci´tny album muzyczny. Ale po co kupowaç p∏yt´, skoro mo˝na mieç ca∏y album
w wersji mp3 zupe∏nie za darmo?
Powiecie zaraz, ˝e to nic wyjàtkowego, ˝e
ka˝dà muzyk´ mo˝na Êciàgnàç z Internetu. Owszem. Ale nie ka˝dà legalnie. Trent Reznor, który
pewnego dnia wÊciek∏ si´, ˝e p∏yty kosztujà tak
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du˝o pieni´dzy, postanowi∏ za∏o˝yç w∏asnà wytwórni´ muzycznà, która wypuszcza wszystkie
p∏yty, poza sprzeda˝à tradycyjnà, równie˝ w Internecie. Pierwsza p∏yta, którà udost´pni∏ w takim systemie kosztowa∏a 5 dolarów i by∏o to
w∏aÊnie „Ghosts I-IV”. Po sukcesie tego albumu
i odkryciu, ˝e mo˝na zarabiaç
czyniàc jednoczeÊnie rewolucj´
w sprzeda˝y muzycznej, postanowi∏ pójÊç z ciosem i swój
ostatni album „The Slip” udost´pni∏ w Internecie ju˝ nie
za symboliczne 5 dolarów,
a za dos∏owne zero.
Brzmi jak bajka? A to prawda.
W dodatku album nie jest ch∏amem, na którym i tak si´ nie zarobi, tylko ambitnym dzie∏em. Ponadto Trent to
nie ktoÊ, kto zaczyna dopiero karier´ i wydaje
p∏yty za darmo, ˝eby wypromowaç w∏asnà, nieznanà muzyk´. To cz∏owiek z wyrobionà pozycjà
w Êwiecie muzyki alternatywnej, który zas∏ynà∏
g∏ównie krà˝kiem „The Downward Spiral”, który
opowiada∏ o drodze do samobójstwa oraz hitem
z tego albumu „Closer”, którego refren zna ka˝dy szanujàcy si´ fan muzyki, a którego tu nie
przytocz´ ze wzgl´dów estetycznych.
Powróçmy jednak do „Ghosts I-IV”. Na tym albumie Trent po raz pierwszy porzuci∏ industrial
na rzecz zupe∏nie nowej stylistyki. W swoim w∏asnym, domowym studio, z pomocà nikomu nie
znanych muzyków stworzy∏ kilkadziesiàt kompozycji po raz pierwszy w jego karierze ca∏kowicie

pozbawionych wokalu. Klimat jest momentami
przyjemny, dobry do s∏uchania wieczorami, nieraz
mroczny, a wr´cz wzbudzajàcy dreszcze, innym
razem tajemniczy i niepokojàcy. Wszystko, wbrew
pozorom, wciàga i nie daje spokoju. Mamy wra˝enie jakbyÊmy naprawd´ obcowali z Êwiatem pozazmys∏owym, z zaÊwiatami. Nie
jest to jednak p∏yta, której da si´
wys∏uchaç za jednym razem. Jest
bogata, a momentami zbyt przyt∏aczajàca, ˝eby znieÊç wszystko
na raz. Jednak nie bójcie si´, naprawd´ warto tego pos∏uchaç.
Ponadto do ka˝dego utworu
mamy dodane klimatyczne, inspirujàce zdj´cie, czasami ze
studia nagraniowego, innym razem przedstawiajàce wytwory matki natury.
Ok∏adka, jak zresztà widzicie, nie zapowiada rewolucji jaka znajduje si´ w Êrodku. Jest totalnie
niepozorna i, jak ca∏a p∏yta, niekomercyjna.
A jednak wszystko razem jest na tyle genialne, ˝e
osiàga rekordy sprzeda˝y.
Zach´ceni? JeÊli tak, to konieczne zajrzyjcie
na stron´ Festiwalu Malta w Poznaniu. To co
prawda festiwal teatralny, ale przy okazji przedstawieƒ scenicznych mo˝na tam b´dzie zobaczyç na ˝ywo Trenta Reznora. 23 czerwca,
za nieca∏à stówk´ (tyle kosztujà bilety do drugiej
strefy) mo˝na b´dzie prze˝yç coÊ niesamowitego. Ja ju˝ mam bilety, do pierwszej strefy. A wy?
Biegnijcie do punktów Eventimu!
Martyna Nowosielska

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
Oto kolejni nasi
najm∏odsi
sàsiedzi. Ich rodzicom, a tak˝e
rodzicom wszystkich innych weso∏owskich
maluchów, ˝yczymy wiele
radoÊci. A wy, drogie
maleƒstwa,
serdecznie
witajcie wÊród nas! RoÊnijcie
zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla swoich rodziców.
Mieszkacie w malowniczo po∏o˝onej dzielnicy, wokó∏
sà pi´kne lasy i czeka na was spore grono nieco tylko
starszych kolegów i kole˝anek.

Witajcie
wÊród
nas

Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od naszego sponsora – sklepu Baby Boom. Upominki sà do odbioru w sklepie. Nieposiadajàcym portretu nowonarodzonego maleƒstwa
nasz kolejny sponsor, firma Foto-OSKAR takie zdj´cie wykona za darmo! Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´
10x15 cm. Wykonane w∏asnor´cznie zdj´cia mo˝na zostawiç w sklepie
Baby Boom – ul. Jana Paw∏a II (róg Diamentowej). Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
(zdj´cie musi byç zeskanowane conajmniej na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy
do 15 sierpnia 2009 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej.
Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna

Piotr Stachyra
Urodzi∏ si´ 6 lutego 2009 r.
Waga 4300 g, wzrost 57 cm.

Hania Maicka
Urodzi∏a si´ 18 maja 2009 r.
Jest siostrzyczkà Adasia.

Uruchamiamy mailowe powiadamianie
o imprezach organizowanych na terenie Weso∏ej.
Zaloguj sie na stronie www.staramilosna.org.pl a b´dziesz
otrzymywa∏ biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna.
Zapraszamy!

SOLARIUM ZULUS
W naszej ofercie znajdziecie Paƒstwo
3 urzàdzenia opalajàce najwy˝szej klasy
renomowanych firm Êwiatowych

1. ¸ó˝ko ERGOLINE 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem
posiadajàce lampy podwójnie bràzujàce.
2. ¸ó˝ko SOLTRON 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem,
NOWE LAMPY PODWÓJNIE BRÑZUJÑCE.
3. TUBA (∏ó˝ko stojàce) posiadajàce 180 watowe lampy
z efektem bràzujàcym.
– W sprzeda˝y kosmetyki przed i po opalaniu
– Kàcik dla dzieci
– Karnety, karty sta∏ego klienta, promocje

promocja
ZBIERAJ PUNKTY – ODBIERAJ
NAGRODY
1 min. = 1 pkt.
Serdecznie Zapraszamy
pn.–pt. 10–20, sobota 11–16
tel. +48 600 133 333
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. C1
06-077 Warszawa Weso∏a
(obok poczty i przychodni)
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Piknik Weso∏a 2009
W sobot´ 6 czerwca, jak co roku w pierwszej
po∏owie czerwca odby∏a si´ najwi´ksza w naszej
Dzielnicy impreza – „Piknik Weso∏a 2009” organizowany przez Rad´ i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy.
Od godziny 12.00 teren Szwadronu Jazdy RP
w Starej Mi∏oÊnie – tradycyjne miejsce kolejnych
Pikników Weso∏a – zape∏niony by∏ atrakcjami.

Od poczàtku imprezy ze sceny bawi∏ wszystkich swym bezgranicznym humorem Pawe∏
„KONJO” Konnak, a przed wyst´pami gwiazd
mo˝na by∏o obejrzeç sobowtóry ELVISA PRESLEYA oraz SABRINY. O godzinie 18.00 wystàpi∏
zespó∏ ZDOBYWCY PEWNYCH OSKARÓW,
a gwiazdà wieczoru by∏ THE JET SET, który zagra∏ porywajàcy koncert.
W imieniu Zarzàdu
Dzielnicy
Weso∏a
dzi´kujemy wszystkim s∏u˝bom, które
przyczyni∏y si´ do organizacji i zabezpieczenia tegorocznego
Pikniku: Policji, Stra˝y
Miejskiej, Ochotniczym Stra˝om Po˝arnym, Samodzielnemu
Zespo∏owi Publicznych Zak∏adów Lecznictwa Otwartego, Zarzàdowi Dróg Miej-

Dzi´kujemy tak˝e wszystkim osobom i firmom, dzi´ki wk∏adowi finansowemu których
uda∏o si´ zapewniç na PIKNIKU tyle atrakcji.
A sà to:
G¸ÓWNI SPONSORZY:
• „POLPAIN PUTKA” Piekarnie – Cukiernie
• K&M Delikatesy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na g∏ównej estradzie prezentowa∏y swoje osiàgni´cia dzieci i m∏odzie˝ z naszych
placówek oÊwiatowych i kulturalnych.
RównoczeÊnie dzia∏a∏ imponujàcy plac
zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym
oraz olbrzymi plac zabaw dla dzieci
i m∏odzie˝y, Dzi´ki bogatszej w tym roku
ofercie uda∏o si´ uniknàç ucià˝liwych kolejek na obu terenach rekreacyjnych.
Mo˝na by∏o spróbowaç swoich si∏
w konkurencjach sportowych, na stacjach zadaniowych, wziàç udzia∏ w turnieju siatkówki i pi∏ki no˝nej, zagraç w nowe gry rekreacyjne minigolf, krykiet, bocce. Wszystkie atrakcje by∏y bezp∏atne.
Czynne by∏y stoiska gastronomiczne,
gdzie serwowano goràce dania i zimne
napoje oraz stoiska handlowe pe∏ne kolorowych zabawek, balonów, waty cukrowej i popcornu.
Równolegle, na terenie Pikniku, odbywa∏y si´ zawody Hippiczne zorganizowane przez Klub Jeêdziecki „Szwadron Jazdy RP” oraz turniej szachowy dla m∏odzie˝y.
1. Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza KoÊciuszki oraz Wojskowa Komenda Uzupe∏nieƒ Warszawa Praga Po∏udnie zorganizowa∏y fantastyczny Punkt Promocji Wojska gdzie
dzieci mog∏y zwiedziç wóz bojowy BRDM.
Po raz kolejny Samodzielny Zespó∏ Publicznych Zak∏adów Lecznictwa Otwartego zorganizowa∏ tzw. „Festyn Prozdrowotny”. Tak jak w zesz∏ym roku i w tym mo˝na by∏o zrobiç pomiar
poziomu cukru, ciÊnienia i tkanki t∏uszczowej,
równie˝ uzyskaç informacje w punkcie konsultacyjnym szczepieƒ ochronnych.
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Pozostali sponsorzy:
APLAUZ Restauracja
AQUAPARK WESOLANDIA
Auto Nobile – Autoryzowany Dealer Forda
AVON
Bank Spó∏dzielczy w Halinowie
BRUKER Przedsi´biorstwo Drogowe
Dukiewicz Styl Auto Autoryzowany Dealer Fiata
ED HAN Supersam
KAR – GOS
„¸API¡SCY” s. j. – wykonawca prac ogrodniczych i drogowych
„Nowal” Âlusarka Aluminiowa
Marcin Dekor S. J.
Masters Sp. z o.o. Nawierzchnie i Obiekty
Sportowe
Multi Sport
PGE – Zak∏ad Energetyczny Warszawa – Teren S.A.
PKO BP – Oddzia∏ 72 w Warszawie
ROUDFIELD
Skoda Sinclan Bis Sp. J.
SOKO¸ÓW S.A. Zak∏ady Mi´sne
TOYOTA RADOÂå
WAWA TAXI
ZEPTER INTERNATIONAL POLAND SP. Z O. O.
VILLA PARK WESO¸A Hotele i Restauracje

Dzi´kujemy równie˝ za obj´cie patronatem
medialnym: TVN WARSZAWA, Radio KOLOR,
„˚ycie Warszawy”, „MIESZKANIEC”.
Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

skich, Zarzàdowi Transportu
Miejskiego, pracownikom
OÊrodka Kultury w Weso∏ej
oraz pracownikom Urz´du
Dzielnicy Weso∏a.
Dzi´kujemy wspó∏organizatorom:
• Biuro Polityki Zdrowotnej
Urz´du m.st. Warszawy,
• Stowarzyszenie Szwadron
Jazdy Rzeczypospolitej
Polskiej.
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Spacerujàc z g∏owà w chmurach…
trami, du˝ym nas∏onecznieniem. Tylko od 1 maja do 30 wrzeÊnia), 9.00–18.00
ich prawid∏owy dobór, dostosowanie (1–30 kwietnia oraz 1–31 paêdziernido warunków oraz fachowe wykonanie ka) 9.00–15.00 (1 listopada–31 marca,
ogrodu gwarantuje spektakularny bez wst´pu na dach). Znajduje si´
efekt, jaki mo˝emy oglàdaç spacerujàc na rogu ulic Dobrej i Lipowej, na
alejkami ogrodu BUW. PowiÊlu. Dojazd autobusami 118, 150,
Poniewa˝ oprócz warto- 506, E-6 (przystanek „Biblioteka
Êci estetycznych zielone Uniwersytecka”). WejÊcie gratis.
dachy (zwane równie˝ Wi´cej informacji na stronie internedachami naturalnymi lub towej www.buw.uw.edu.pl.
ekodachami)
poprawiajà
warunki ˝ycia
w miastach
(pozytywnie
oddzia∏ywujà
na Êrodowisko i psychik´
cz∏owieka),
stajà si´ coraz bardziej
WejÊcie na dach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
doceniane
po pochylni obroÊni´tej barwinkiem i sp∏ywajàcà kaskadowo wodà
i popularne.
(Sieraƒska 2007)
Dach zieloszych i najpi´kniejszych ogrodów da- ny na dachu BUW-u (o pochowych w Europie. Ogród, b´dàcy in- wierzchni ok. 2000 m2) jest
tegralnà cz´Êcià ca∏ego systemu zieleni podzielony na strefy cechuOgród z∏oty z widokiem na Stare Miasto (Sieraƒska 2007)
otaczajàcego budynek Biblioteki, jàce si´ odmiennà kolorystyOgrody BUWu zosta∏y udost´pnione
o ∏àcznej powierzchni ok. 17 000 m2, kà i doborem gatunkowym, dostarczajàce ró˝norodnych dla zwiedzajàcych w roku 2002. JeÊli
wra˝eƒ estetycz- jeszcze nie zdà˝yliÊmy odwiedziç tego
nych. Wszystkie magicznego miejsca, teraz jest doskozakàtki po∏àczone na∏a ku temu okazja. Pi´kna pogoda
sà k∏adkami, Êcie˝- sprzyja wypoczynkowi na wolnym
kami, mostkami powietrzu, warto wi´c zaplanowaç jedi pergolami obsa- no niedzielne popo∏udnie na spacer
dzonymi roÊlinno- w chmurach.
Architekt krajobrazu
Êcià. Z punktów
Irmina Sieraƒska
widokowych mo˝eW∏aÊnie tak mo˝emy si´ poczuç odwiedzajàc ogród Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Zaprojektowany
przez architektk´ krajobrazu Iren´ Bajerskà w 2001 r. jest jednym z najwi´k-

Panorama Warszawy widziana z ogrodu na dachu (Sieraƒska 2007)

sk∏ada si´ z dwóch poziomów. Dolna cz´Êç zlokalizowana jest na dachu
parkingu podziemnego, górna, do
której prowadzi wejÊcie po pochylni,
bezpoÊrednio na dachu Biblioteki.
To. co wyró˝nia ogród BUW, to w∏aÊnie jego nietypowa lokalizacja – na
dachu. RoÊliny tam posadzone muszà
zmagaç si´ z ró˝nymi trudnoÊciami:
p∏ytkà warstwà pod∏o˝a, silnymi wia-

my zaÊ podziwiaç
panoram´ centrum Warszawy,
malownicze Stare Miasto i wybrze˝e Wis∏y.
Ogród jest dost´pny codziennie
w godzinach 9.00–
–20.00 (w okresie

Ogród srebrny (Sieraƒska 2007)
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Sukcesy ortograficzne (uczniów SP 173)
9 maja w Zespole Szkó∏ nr 94 w Weso∏ej odby∏ si´ fina∏ XIV Konkursu Ortograficznego „Mistrz ortografii” dla
uczniów klas II i III z dzielnicy Weso∏a.
Silnà ekip´ stanowi∏y dzieciaki ze
staromi∏oÊniaƒskiej podstawówki, wy∏onione w drodze eliminacji klasowych
i szkolnych. Naszà szko∏´
reprezentowali najlepsi: 7
uczniów z klas II i 10 trzecioklasistów.
Po zmaganiach z monarchà, zapraszajàcym na ka˝dà wieczerz´ m´˝nych dworzan oraz cebulowymi
atrakcjami Holandii, wyglàdajàcymi jak ró˝nobarwny
kobierzec wysoko punktowane miejsca z klas II zdobyli: Albert Giedgafow –
I miejsce i tytu∏ Ma∏ego Mistrza Ortografii, Jakub Kamiƒski – II miejsce, a tak˝e Gabriela
Krawczak – wyró˝nienie.

Laureatami z klas III zostali: Hubert
Wysocki – II miejsce, Ola Gajkowska
i Ala Woênica – III miejsce oraz Ola
Ko∏akowska, Ola Sosiƒska i Mariola
Piasecka – wyró˝nienie.

Fina∏ w Weso∏ej nie by∏ ostatecznym
starciem na polu ortografii dla „trze-

... i matematyczne
Podobnymi sukcesami mogà cieszyç
si´ uczniowie klas II i III naszej szko∏y
tak˝e w potyczkach z matematykà.
23 maja w Zespole Szkó∏ nr 94
w Weso∏ej odby∏ si´ fina∏ XIV Mi´dzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Ma∏y Matematyk” dla klas drugich oraz „Wzorowy Matematyk” dla
klas trzecich szkó∏ Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy.

W konkursie wzi´∏o 21 uczniów
z klas drugich. Chocia˝ nikomu nie
uda∏o si´ zajàç I miejsca, tym bardziej
jesteÊmy dumni z naszych uczniów,
gdy˝ II miejsce zajà∏ Adam Sobieszek
z kl. II d, III miejsce – Jagoda Szmytkowska z kl. II b, wyró˝nienie – Albert
Giedgafow tak˝e z kl. II b.
Sukcesy odnieÊli równie˝ uczniowie
klas III. W konkursie wzi´∏o udzia∏ 14

ciaków”, bowiem 14 maja w Rembertowie pisali oni kolejne dyktando nafaszerowane trudnoÊciami. By∏ to fina∏fina∏ów – VI Mi´dzyszkolny Konkurs
Ortograficzny dla uczniów klas III
szkó∏ podstawowych m.st.
Warszawy „Z ortografià za
pan brat”. Bra∏o w nim
udzia∏ 255 uczniów z 17 dzielnic Warszawy.
WÊród laureatów w dziedzinie poprawnoÊci ortograficznej mamy równie˝ „naszych
ludzi”. Sà nimi dzieciaki
z klasy IIIa: Hubert Wysocki
– III miejsce i Ola Ko∏akowska – wyró˝nienie.
˚yczymy wielu sukcesów
i „czujnego oka” w kolejnych
latach nauki szkolnej. JesteÊmy
z Was dumni!
Szkolny koordynator
konkursów ortograficznych
Majka Delura
uczniów. Tu tak˝e nie by∏o zdobywcy
I miejsca, ale ju˝ nast´pne zaj´li uczniowie naszej szko∏y: II miejsce – Karol Wymiata∏ z kl. III b, III miejsce – Melania
Affek tak˝e z kl. III b, wyró˝nienie
– Aleksandra Ko∏akowska z kl. III a.
Bardzo cieszymy si´ z Waszych sukcesów i gratulujemy. MyÊlimy, ˝e jeszcze nieraz us∏yszymy o Was wiele dobrego.
Szkolny koordynator
konkursów matematycznych
Bo˝ena Wojciechowska

Dzieƒ przedszkolaka na weso∏o w Weso∏ej
9 czerwca br. na terenie
Przedszkola nr 261 „Pod D´bami” dzieci z przedszkoli z Weso∏ej uczestniczy∏y w jedynej
w swoim rodzaju zabawie po∏àczonej z imprezà sportowo-rekreacyjnà. Program artystyczny
uzupe∏niony elementami sportowo – rekreacyjnymi stanowi∏
doskona∏à
form´
zabawy
i wspó∏zawodnictwa.
Zabawy i konkursy z udzia∏em animatorów i postaci bajkowych stworzy∏y wyjàtkowà atmosfer´ dla dzieci oraz ich
opiekunów.
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Proponowane gry i zabawy by∏y
bardzo proste, nie wymagajàce treningu, nie powodujàce nadmiernego
zm´czenia. Umiarkowane wspó∏zawodnictwo i proste przepisy zach´ca∏y
uczestników do sprawdzenia swojej
sprawnoÊci fizycznej, bez wzgl´du na
ich p∏eç i wiek.
Ka˝dy przedszkolak na zakoƒczenie
imprezy otrzyma∏ drobne nagrody. Impreza zorganizowana zosta∏a przez
Wydzia∏ Spraw Spo∏eczny i Zdrowia
oraz Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania
dla naszej Dzielnicy.
Pawe∏ Malinowski
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Piosenka jest dobra na wszystko...
13 maja odby∏ si´ Pierwszy Dzielnicowy Konkurs Piosenki Angielskiej
zorganizowany przez Gimnazjum
nr 119. Celem konkursu by∏a nie tylko
promocja m∏odych talentów, nauki j´zyka angielskiego – poprzez muzyk´
i zabaw´, ale tak˝e integracja spo∏ecznoÊci szkolnych w naszej dzielnicy.
Gimnazjum 119 ju˝ od siedmiu lat
organizuje Szkolne Festiwale Piosenki
Angielskiej, które cieszà
si´ du˝ym zainteresowaniem, zarówno wÊród
uczniów, jak i absolwentów. Pozytywne szkolne
doÊwiadczenia zainspirowa∏y nasze grono pedagogiczne do zorganizowania festiwalu dzielnicowego, skierowanego
do uczniów szko∏y podstawowej i gimnazjum.
Konkurs
otworzyli
uroczyÊcie pan Burmistrz Marian Mahor
i pani Dyrektor Ewa Tucholska. Do jury zaproszone zosta∏y panie Edyta Szambelan,
Sylwia Kubiak, Ma∏gorzata Sobieszek
oraz Joanna Naparty.
Poziom konkursu by∏ niezwykle wyrównany a komisja mia∏a nie lada zadanie z wy∏owieniem najlepszych.
Ostatecznie zwyci´˝yli w kategorii:
• „soliÊci” – Karolina Matyjaszczyk
i Magda Jab∏oƒska.

• „duety” – Ola PrzypaÊniak i Sebastian Hejduk
• „zespo∏y” – Ola Kamiƒska, Adrian
Kryczka, Pawe∏ Sota, ¸ukasz Kielczyk, Cezary Wasilewski i Dariusz
Schumacher.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a laureaci tak˝e nagrody rzeczowe
sponsorowane przez Rad´ Dzielnicy
Weso∏a. W uroczystoÊci wr´czenia na-

gród wzi´∏a udzia∏ pani Jolanta Skwerez – naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty
i Wychowania.
Pierwszy Dzielnicowy Konkurs Piosenki Angielskiej zbieg∏ si´ z wizytà goÊci z zagranicy, przebywajàcych w Weso∏ej w ramach realizacji programu
„Comenius – Socrates”. Zmagania
konkursowe wzbudzi∏y zainteresowa-

EKO DOMEK na Targówku
Na poczàtku chcia∏am zastrzec – nie
krytykuj´ ˝adnej spó∏ki zajmujàcej si´
segregacjà Êmieci. Ciesz´ si´ ˝e takowe
istniejà w Weso∏ej. Przez wiele lat,
mieszkajàc na osiedlu wie˝owców z ci´˝kim sercem wrzuca∏am wszystkie Êmieci
do zsypu. Jako doÊç dobra gospodyni domowa nie mog∏am si´ pogodziç z marnowaniem odpadów na kompost, makulatury, butelek i puszek. Propozycj´ segregacji przyj´∏am wi´c z du˝à ulgà. Zastanawia∏am si´ jednak dlaczego za mojà
prac´, z której firma ma niewielki, ale
jednak zysk, musz´ jeszcze dop∏acaç.
Szybko te˝ znalaz∏am firm´, która
p∏aci mi za segregowane odpady.
Firm´ niestety zagranicznà. Pisz´ niestety bo wydaje mi si´, ze to nam powin-
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no zale˝eç na czystym Êrodowisku w naszym kraju i to nasze firmy zajmujàce
si´ segregacjà odpadów powinny dbaç
o edukacj´ ekologicznà m∏odzie˝y.
Robi to za nas szwedzka IKEA
na Targówku, która 8 lat temu stworzy∏a miejsce gdzie mo˝na oddaç odpady podlegajàce ponownemu wykorzystaniu – papier, plastik (PET),
szk∏o, metal. Za odpady otrzymuje si´
punkty, które mo˝na wymieniç
na zgniatark´ do butelek (500 pkt.)
lub sadzonki drzew.
EKO DOMEK bo tak nazywa si´ ta
firma wystosowa∏ tak˝e list do nauczycieli, w którym zach´ca ich do wspólnego zorganizowania EKO-LEKCJI dla
najm∏odszych. Pani Beata C´kiel-Ko-

nie u zaproszonych goÊci, którzy – ku
naszemu zadowoleniu – byli pod wra˝eniem wysokiego poziomu wyst´pów
i profesjonalizmu m∏odych wokalistów.
Dzi´kujemy bardzo paniom Marii
Soporek, Edycie Szambelan i Sylwii
Kubiak za wspó∏prac´ i zaanga˝owanie
w przygotowanie uczniów do udzia∏u
w konkursie.
Ufamy, ˝e, dzi´ki wspólnym przedsi´wzi´ciom mi´dzyszkolnym, m∏odzie˝ nasza b´dzie mia∏a szans´ lepiej si´
poznaç, zaprzyjaêniç i zaprezentowaç w szerszym
gronie swoje umiej´tnoÊci,
talenty i zainteresowania.
Mamy nadziej´, ˝e do
wspólnej zabawy przy∏àczaç si´ b´dzie coraz wi´cej szkó∏, a Dzielnicowy
Konkurs Piosenki Angielskiej stanie si´ prawdziwà
kuênià m∏odych talentów.
Dzi´kujemy
bardzo
wszystkim osobom, które
zaanga˝owa∏y si´ w organizacj´ konkursu. Panu Burmistrzowi
i Radzie Dzielnicy za patronat i sfinansowanie nagród dla laureatów.
Wszystkich niezdecydowanych goràco zach´camy do wspó∏pracy i wzi´cia
udzia∏u w zabawie i zmaganiach konkursowych w przysz∏ym roku szkolnym.
Joanna Naparty
Kinga Sadlej
walska – koordynatorka ds. ochrony
Êrodowiska w IKEI powiedzia∏a mi ˝e
g∏ównym celem stworzenia EKO
DOMKU by∏a edukacja ekologiczna dzieci i m∏odzie˝y.
Oprócz tego warszawiacy mieli pewnoÊç, ˝e ich wysi∏ek nie zostanie zmarnowany, poniewa˝ odpady trafià
na pewno do recyklingu. Takiej pewnoÊci nie majà oddajàc posegregowane Êmieci do niesprawdzonych
firm. Od czasu do czasu ukazujà si´
bowiem w prasie informacje o tym ˝e
worki z segregacji trafiajà na ogólne
Êmietniska.
Dok∏adniejsze informacje na temat
punktacji i EKO LEKCJI znajdujà si´
na stronie www.ikea.pl/targowek.
J. K.
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„Bajland” – sala zabaw dla dzieci

Godziny pracy przedszkola
Codziennie od godziny 6.00 do godziny 20.00.
Rodzic mo˝e zapisaç dziecko na dowolny czas.

Od 1 wrzeÊnia 2008 roku dzia∏a nowe Przedszkole Prywatne „KubuÊ” w Weso∏ej w dzielnicy
Stara Mi∏osna przy ul. Jeêdzieckiej 21 f lokal nr 13

Osoby prowadzàce
Dwie nauczycielki z wykszta∏ceniem wychowanie przedszkolne.

„KubuÊ” – prywatne przedszkole

Tekst sponsorowany

w budynku biurowo-us∏ugowo – handlowym „Galeria Sosnowa”. Przedszkole znajduje si´ na I pi´trze „Galerii Sosnowa” o powierzchni 670 m2
w nowych i nowoczesnych pomieszczeniach sk∏adajàcych si´ z 9 pokoi zabaw dla dzieci o powierzchni ok. 50 m2 ka˝dy z ∏azienkami w ka˝dym
pokoju. Inne pomieszczenia to kuchnia i zmywalnia, szatnia, pomieszczenia socjalne. WejÊcie
do przedszkola schodami lub windà. Oprócz przedszkola dla dzieci w wieku 3-5 lat (trzy grupy wiekowe: 3 latki, 4 latki i 5 latki) placówka prowadzi zerówk´ (dzieci szeÊcioletnie) i ˝∏obek dla dzieci od 1
roku ˝ycia. W ka˝dej grupie maksymalna iloÊç
dzieci – 20. Obecnie ka˝da grupa korzysta z dwóch
sal: jedna do zabawy i nauki druga do le˝akowania
(najm∏odsze dzieci). Przedszkole jest czynne
od godz. 6.00 do 19.00. Plac zabaw o powierzchni 725 m2 znajduje si´ obok budynku od strony po∏udniowej w lasku sosnowym. W przedszkolu dzieci rozwijajà swoje zdolnoÊci i umiej´tnoÊci oraz zainteresowania w zaj´ciach dodatkowych takich jak:
j. angielski, rytmika, plastyka, judo, klub m∏odego
odkrywcy, taniec, balet, gimnastyka korekcyjna, logopedia, religia. Przedszkole przyjmuje dzieci z ca∏ej Warszawy, powiatu miƒskiego i otwockiego
a szczególnie z Weso∏ej i okolic oraz innych miejscowoÊci gdzie rodzice jadàc do pracy w Warszawie mogà po drodze oddaç dziecko do przedszkola zbaczajàc z trasy naprzeciw restauracji Mc Donalds na skrzy˝owaniu przy Trakcie Lubelskim
w lewo w ulic´ Jana Paw∏a II i po 3 minutach w odleg∏oÊci 1500 m dojechaç do przedszkola. Obecnie
trwa nabór na nowy rok szkolny do ˝∏obka, przedszkola i zerówki pod nr tel. 0 602 67 89 51, telefon
w sekretariacie przedszkola w godzinach 10.0018.00: 022 401 05 00. Informacje o przedszkolu
na stronie internetowej:
www.przedszkolekubus.pl
e-mail:przedszkolekubus@op.pl
Przedszkole oferuje za dodatkowà op∏atà dowo˝enie i odwo˝enie dzieci do domu, opiek´ w miar´
potrzeby w soboty, niedziele i Êwi´ta oraz opiek´ 24 godzinnà lub nocnà, organizacj´ imprez
okolicznoÊciowych dla dzieci i rodzin (imieniny,
urodziny, komunie i inne). Szczególnie polecamy
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organizacj´ urodzin dla dziecka. Za 500 z∏ polecamy (dla maksimum 20 dzieci): przygotowanà sal´
zabawy z kolorowymi Êwiat∏ami dyskotekowymi,
muzyk´ z dj, konkursy z nagrodami, wodzireja,
oddzielnie stoliki i zastaw´ do pocz´stunku. Za dodatkowà op∏atà (ok. 250 z∏.) organizujemy pocz´stunek z tortem, szampanem dla dzieci, s∏odyczami i napojami oraz kawà i herbatà dla doros∏ych.

Od 1 lutego sala zabaw dla dzieci „Bajland”
przy Trakcie Brzeskim 62 a w Starej Mi∏oÊnie jest
filià przedszkola. Zapraszamy do „Bajlandu”
na zabawy ruchowe na sali: zje˝d˝alnie, baseny
z pi∏eczkami, tunele, wspinaczki, zabawki, zaj´cia
artystyczne dla dzieci – j. angielski, plastyka, taniec, balet, judo, gimnastyka korekcyjna, logopedia i inne. Organizujemy urodziny dla dzieci. WyÊwietlamy filmy w sali multimedialnej. Mo˝na zapoznaç si´ z ˝ywym legwanem w terrarium. Prowadzimy tez wypo˝yczalni´ strojów karnawa∏owych dla dzieci. Organizujemy dyskoteki dla dzieci. Zapraszamy grupy zorganizowane ze szkó∏
i przedszkoli. Posiadamy w∏asny autokar z 55
miejscami. Zapraszamy te˝ do bufetu dzieci i doros∏ych na s∏odycze, napoje, smacznà kaw´ i herbat´. Posiadamy automaty sprawnoÊciowe jak te˝
s∏odyczami i zabawkami. Organizujemy kameralne imprezy okolicznoÊciowe dla dzieci i doros∏ych
przy muzyce i pocz´stunku. Szczególnie zapraszamy na urodziny dla dzieci. Zapraszamy codziennie w godzinach od 11.00 do 20.00 (równie˝
w soboty i niedziele). Dzieci i rodzice z Przedszkola Prywatnego „KubuÊ” majà zni˝ki w „Bajlandzie”. Od 15 marca zapraszamy dzieci w wieku 25 lat do przedszkola w Bajlandzie nazwanego
„AKADEMIÑ MALUCHA”. Przedszkole w Bajlandzie kszta∏ci i wychowuje dzieci wg programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji ABC
Przedszkolaka wydawnictwa WSIP. Podczas pobytu dzieci w Bajlandzie dzieci kszta∏tujà swojà
osobowoÊç, uczà si´ podstawowych czynnoÊci
potrzebnych do ˝ycia, kszta∏tujà i rozwijajà zdolnoÊci i zainteresowania, zdobywajà nowà wiedz´.

Wy˝ywienie
Mo˝na wykupiç wy˝ywienie ca∏odzienne (tzn.
trzy posi∏ki dziennie: Êniadanie, obiad i podwieczorek) w jednorazowych pojemnikach z restauracji „Aplauz”. W cenie 15 z∏ dziennie.
Warunki organizacyjno-cenowe zaj´ç
Cena za 1 miesiàc zaj´ç (oprócz sobót i niedziel) wynosi: 490 z∏.* bez wy˝ywienia; 790 z∏.*
z wy˝ywieniem.
Dodatkowo za zaj´cia w soboty i niedziele:
– 150 z∏. bez wy˝ywienia; 250 z∏ z wy˝ywieniem;
Za 4 godziny dziennie (oprócz sobót i niedziel):
– 250 z∏* bez wy˝ywienia; 400 z∏* z obiadami.
* W ramach czesnego wliczone sà zaj´cia dodatkowe: rytmika, j. angielski.
– 980 z∏ z wy˝ywieniem i wszystkimi zaj´ciami
dodatkowymi tzw. full opcja.
– 150 z∏ za pobyt 2x w tygodniu np. wtorek
i czwartek od godz. 10.00 do 14.00 bez wy˝ywienia, 220 z∏ z obiadami.
Kontakt:
ul. Trakt Brzeski 62A, Stara Mi∏osna,
www.bajland.pl
tel. 022 773 39 74 lub
handlowiec Bajlandu: 0 668 00 30 30
w∏aÊciciel: 0 602 67 89 51

PRZEDSZKOLE PRYWATNE „KUBUÂ”
W WESO¸EJ – STARA MI¸OSNA
UL. JEèDZIECKA 21 f lok. 13
W „GALERII SOSNOWA” I p.
TRWA NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY DO:
• ZERÓWKA – 490 Z¸.(j. angielski, religia,
rytmika),
• ˚¸OBKA (OD 20 MIESI¢CY) – 800 z∏,
• ˚¸OBKA (OD 12 MIESI¢CY) – 1000 z∏,
• PRZEDSZKOLA GRUPY: 3,4,5 LAT – 490 z∏
(j. angielski, religia, rytmika).
+ WY˚YWIENIE CATERING: 10 Z¸. DZIENNIE
(3 POSI¸KI).
WE WSZYSTKICH GRUPACH SÑ WOLNE
MIEJSCA.
Ceny obowiàzujàce od 1 wrzeÊnia 2009 roku
INFORMACJE I ZAPISY: 0 602 67 89 51
ZAPISY e-mail: przedszkolekubus@op.pl
INFORMACJE: www.przedszkolekubus.pl
PRZYJMUJEMY DZIECI Z CA¸EJ POLSKI.

Zaj´cia dodatkowe
Przedszkole oferuje zaj´cia dodatkowe realizowane podczas zaj´ç: rytmika, taniec, balet, judo,
gimnastyka korekcyjna, plastyka, j. angielski.

DOJAZD OD TRAKTU BRZESKIEGO ulicà Jana Paw∏a II.
TYLKO 3 min. Samochodem – 1500 m.
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Wyniki eurowyborów
Wybory do Parlamentu Europejskiego przesz∏y ju˝ do historii. Media ogólnopolskie przekaza∏y o nich tyle informacji i komentarzy, ˝e
my wiele nowego wnieÊç nie mo˝emy. Dlatego
jedynie publikujemy, jako ciekawostk´, zestawienie wyników w naszych weso∏owskich obwodach g∏osowania. Ich analiza, na naszà lokalnà mikroskal´ te˝ jest bardzo ciekawa.
Przede wszystkim frekwencja – mo˝e nie naj-

wy˝sza, ale jedna z najwy˝szych, du˝o powy˝ej
ogólnopolskiej i nieco powy˝ej Êredniej warszawskiej. Najwy˝sza tradycyjnie ju˝ by∏a
w Starej Mi∏osnej, szczególnie w obwodach
g∏osowania w Gimnazjum 119. Z dzielnic warszawskich byliÊmy na 6 miejscu. Najwi´cej
(50,7%) osób uczestniczy∏o w wyborach na Ursynowie. Przed nami znalaz∏y si´ tak˝e ˚oliborz, ÂródmieÊcie, Ochota i Mokotów.

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

JeÊli chodzi o wyniki, to te˝ chyba bez niespodzianek. PO nawet sporo lepiej ni˝ Êrednia warszawska, PiS nieco poni˝ej Êredniej. Jak widaç
od ostatnich wyborów parlamentarnych troch´
w preferencjach wyborczych mieszkaƒców Weso∏ej si´ zmieni∏o. PO co prawd´ zyska∏a niewiele
bo 2%, ale ju˝ PiS straci∏ a˝ 7%, w wi´kszoÊci
zapewne na rzecz Prawicy RP, która zyska∏a w Weso∏ej swój rekordowy w tych wyborach wynik 5,02%. SLD straci∏o 2%, ale zapewne na rzecz
startujàcej obecnie osobno Centrolewicy (3,5%).
Marcin J´drzejewski

6.00 - 21.30
8.30 - 17.00

D E L I K AT E S Y
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✦ ARTYKU¸Y SPO˚YWCZE I CHEMICZNE ✦
✦ KOSMETYKI ✦ ARTYKU¸Y SZKOLNE ✦
✦ OWOCE ✦ NAPOJE ✦ SOKI ✦ WARZYWA ✦
✦ ALKOHOL ✦
✦ NABIA¸ ✦ MI¢SO I W¢DLINY ✦
✦ POKARM DLA ZWIERZÑT ✦
✦ DU˚Y WYBÓR PRASY ✦

ZEGARMISTRZ

- ZEGARY; ZEGARKI
- NAPRAWA; SPRZEDA˚
- BATERIE; SZK¸A ITP.

- PASKI; BRANSOLETY

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 158
tel. 0606 657 692
pn-pt w godz. 10-18, sob. w godz. 10-14

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

Bilety MZK i karty telefoniczne Âwie˝e pieczywo 2 razy dziennie
Stara Mi∏osna ulica Jana Paw∏a II 108, tel. 022 773 25 30

ZAPRASZAMY DO NOWEGO PUNKTU

przy ulicy Rumiankowej 18, tel. 022 773 69 15

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio i prawie wszystko

nasz
nowy sklep

Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
tel. 022

773 25 69, 022 773 38 91
www.podatkiwesola.pl

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho
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FRYZJERSTWO DAMSKO-M¢SKIE
KOSMETYKA CHANTARELLE
Germaine de Capuccini

ANGELINA

Poradnia Okulistyczna
dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny

SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY

MANICURE – TIPSY, ˚EL AKRYL
PEDICURE, SOLARIUM
, FARBY MATRIX L’Oréal
pon.-pt. – 9.00-20.00
sob. – 8.00-16.00

05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 29

Telefon:

Warszawa – Weso∏a / Stara Mi∏osna,
ul. Jana Paw∏a II 25
Tel. 022 – 374 00 94

022 773 39 20

KWIACIARNIA
przy sklepie

• Leczenie chorób oczu u dzieci i doros∏ych
• Leczenie jaskry, retinopatii cukrzycowej i zespo∏u
suchego oka
• Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry
(profilaktyka jaskry)
• Angiografia fluoresceinowa
• Fotografia przedniego odcinka i dna oka
• Dobór okularów, soczewek kontaktowych i pomocy
optycznych
• Pomiar ciÊnienia Êródga∏kowego, Komputerowe badanie
wzroku
• Komputerowe badanie pola widzenia, Drobne zabiegi
okulistyczne

ROMA

ul. Jana Pawła II 13 B / róg Jodłowej

Godziny otwarcia:
pon.- pt. 6.00-21.00
sob. 7.00-18.00
niedz. 9.00-17.00

Tel. 022 773 12 93
Akceptujemy karty płatnicze

✓ Zapisy bez skierowania, Krótkie terminy
✓ Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)

OPTIMED☺
Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej, Zak∏ad Lecznictwa Specjalistycznego i Rehabilitacji,
04-330 Warszawa, ul. Kordeckiego 49 (wejÊcie od ulicy Serockiej)

www.optimed.waw.pl

Zapraszamy !!!

meble sosnowe
oferujemy:

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

5%

Miƒsk Mazowiecki
ul. Pi∏sudskiego 39
tel./fax 025 759 02 59
Warszawa
ul. Bartycka 175 lokal 5K
tel. 022 499 53 54
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 022 815 35 98

www.sosnowemeble.pl e-mail:meble.sosnowe@op.pl
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Gwarancja 5 lat / bez limitu kilometrów na uk∏ad nap´dowy, 3 lata / bez limitu kilometrów na ca∏y samochód. Cena 20 700 z∏ dotyczy
wersji 1.4 Base z upustem 6000 z∏ w kredycie 50/50. Promocja obowiàzuje od 16 kwietnia 2009 do odwo∏ania bàdê wyczerpania zapasów.
Szczegó∏y oferty u dilerów Hyundai. Prezentowany model mo˝e zawieraç elementy wyposa˝enia dodatkowego. Ârednie zu˝ycie paliwa
i emisja CO2 (cykl mieszany) w zale˝noÊci od wersji i silnika: 4,7–7,1 l/100 km, 125–170 g/km.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

www.motortest.com.pl

motortest

Krzysztof Szadkowski

rok za∏. 1979

®
Zaprasza do Salonu przy ul. Hynka 2a Warszawa-Ok´cie
Godziny otwarcia: pon.-pt. 800-2000, sob. 900-1500.
Tel./fax 022 868 01 21 do 23

Oferujemy luksusowe samochody ró˝nych marek na zamówienie z gwarancjà.
Skupujemy auta u˝ywane – wszystkie marki za gotówk´.
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Zapraszamy do nowego salonu
Proponujemy okulary: korekcyjne, przeciws∏oneczne,
sportowe, oprawki, soczewki okularowe i kontaktowe,
badania okulistyczne a tak˝e akcesoria do okularów

P
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JE!

Salon Optyczny TWÓJ OPTYK S.C.
Ul. 1 Praskiego Pu∏ku 11, tel. 022 760 02 04
Czynne: Pon. 12-18, Wt-Pt. 10-18, Sob. 10-14

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524

1 zabieg - 30 zł, 10 zabiegów w karnecie 250 zł

Zapraszamy
na terapię podciśnieniową
która gwarantuje:

!
PROMOCJA

ie
Przy zakup
w
tó
e
2 karn
Vacuwell
na zabiegi
ody Coach
− karnet B

GRATIS!
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• Redukcję zbędnych centymetrów
w obwodzie talii, pośladkach i udach
• Likwidację cellulitu
• Poprawę krążenia krwi i limfy
• Ujędrnienie skóry
• Wzrost przemiany materii
• Szybsze spalanie tkanki tłuszczowej
• Poprawienie kondycji ﬁzycznej

tel. (0) 508 050 629

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

ul. Poezji

Studio Muzyczne
Marty Zamojskiej-Makowskiej

17

nabór 2009/2010

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

res

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 022 773 29 67•022 760 86 74•605 40 38 42

s

tel. 022 773 25 90 0-505 115 773

KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY, SPRAWY SÑDOWE:
CYWILNE ( SPADKI , ZASIEDZENIA ,
NIERUCHOMOÂCI ),
RODZINNE , PRACOWNICZE , KARNE ,
ADMINISTRACYJNE .
TEL.

0-22 745-55-00

ul. Piotrusia Pana 12
tel. 022 773 10 81, 022 773 01 75
fax 022 773 01 77
tel. kom. 0-603 390 754

zaprasza dzieci, m∏odzie˝, doros∏ych
• kszta∏cenie s∏uchu z zasadami i z rytmikà (zaj´cia grupowe)
• nauka gry na fortepianie
• nauka Êpiewu solowego dla m∏odzie˝y (zaj´cia indywidualne)

Naczynia Kuchenne
Garnki • Patelnie • Sztuçce • No˝e
Czajniki • Galanteria Kuchenna • Porcelana
Zamówienia indywidualne, prezenty Êlubne itp.
Sklep – Sulejówek ul. Dworcowa 72, tel. 783-39-57
Rolety materiałowe i zewn¢trzne ·
˚aluzje · siatki przeciw owadom · okna
pvc i dachowe · Âlusarka aluminiowa
NAJWY˚SZA JAKOÊå
Warszawa
Tel. 0 502 028 554
ul. Łukowska 27

maxim.az@op.pl

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

TA X I - W E S O ¸ A
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773 70 31, tel. kom. 0-601 220 910
DOJAZD GRATIS 24 h

„DECOJUMA”

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

Siedziba: Warszawa-Weso∏a
Stara Mi∏osna
ul. Irydowa 16

tel./fax 022 773 26 93
0 695 708 695
email: fismag@poczta.fm

SULEJÓWEK
ul. Kombatantów 63
(jadàc ze Starej Mi∏osnej za torami w prawo)

tel. 022 760 10 52, kom. 0509 95 95 97
pon.-pt.: 10.00-18.00, sob.: 10.00-14.00
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Godziny otwarcia:
pon-pt – 10-18
sob – 10-14

SPAWANIE ALUMINIUM
I STALI KWASOODPORNYCH
Trakt Brzeski 88
05-077 Weso∏a-Stara Mi∏osna
tel.

022 773 20 03
022 773 30 03

KANCELARIA PRAWNA „VERBUM”
i KANCELARIA ADWOKACKA

Gra˝yna Policiƒska & Alojzy Policiƒski
✓

Doradztwo prawne w sprawach: cywilnych, karnych, rodzinnych,
spadkowych, podatkowych, pracowniczych.
✓ Doradztwo gospodarcze i finansowo-giełdowe.
✓ Konsultacje i opinie prawne.
✓ Działania w imieniu osób fizycznych i prawnych w sàdach i urz´dach.

ul. Jana Pawła II nr 25 lok. 14, IV pi´tro
Tel./fax: 022 760 01 31, e-mail: orbi_lex@wp.pl

Biuro Księgowe
Ewa Gadomska
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 022 773 15 68
licencja nr 0513/06

30

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

05-077 Warszawa Weso∏a os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 022-773-36-10, 022-773-02-70, 0501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
oferty
937
940
930
951
923
935
946
932
925
949
941
899
922
944
356
357

Nr
oferty
1131
1079
1136
1116
1179
1137
1167
1183
1131
1066
1180
1147
1122
1182
1160
1177

Pow.
m2
52,5
59
50
53
64
48
30
77
49
69,5
75
39
80
79,9
82
80

Pi´tro Licz.
pokoi
2/3
2
1/2
2
3/3
3
0/3
2
3/3
2
0/10 1
0/2
1
2/3
3
3/3
2
1/3
3
0/2
2
1/2
2
2/3
4
2/3
4
1/2
3
2/3
3

Rejon
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Sulejówek
Sulejówek
Wola
Weso∏a
Stara Mi∏osna
Weso∏a
Stara Mi∏osna
Sulejówek
Weso∏a
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
St. M. (wynajem)
St. M. (wynajem)

Cena
w PLN
320.000
365.000
422.000
320.000
360.000
342.000
181.000
435.000
310.000
512.000
176.000
310.000
550.600
487.000
2000,00
1750,00

Pow. Rejon
759
400
800
2086
358
824
778
1600
759
5306
1432
1800
812
2844
3000
1228

Cena
w PLN
Weso∏a
469.000
Stara Mi∏osna
400.000
Wiàzowna
170.000
Zakr´t
625.800
Stara Mi∏osna
352.000
Wiàzowna
175.000
Stara Mi∏osna
389.000
Mi´dzylesie
799.000
Stara Mi∏osna
469.000
Mi´dzylesie
4.300.000
Rembertów
1.100.000
WiÊniowa Góra 1.567.000
Mi´dzylesie
1.049.000
Wawer
1.706.000
Konik Nowy
1.245.000
Weso∏a
950.000

Rodzaj
dzia∏ki
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
leÊna
budowlana
bud.-inwest.
budowlana
budowlana
bud.-inwest.
budowlana
rolna
budowlana

Poszukujemy dla naszych klientów
mieszkaƒ, domów, dzia∏ek z terenu
Wawra, Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Zg∏oszenia NieruchomoÊci przyjmujemy pod
numerem telefonu 022-773-02-70
adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl
Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
585
591
597
598
583
580
353
355
354
350

Pow.
domu
199
380
200
210
149
187
100
240
34
60

Pow.
dzia∏ki m2
430
380
1005
650
226
947
400

Rejon
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Zakr´t
Weso∏a
Stara Mi∏osna
Halinów
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

Cena
w PLN
745.000
1.000.000
910.000
750.000
800.000
565.000
3500,00
3500,00
2500,00
3000,00

Rodzaj
domu
bliêniak
segment
wolnostojàcy
wolnostojàcy
bliêniak
bliêniak
magazyn
wolnostojàcy
lokal u˝ytkowy
lokal u˝ytkowy

Rok
1993
2003
2009
2000
2009
2009
1999

Stan wykoƒczenia
wykoƒczony
wykoƒczony
stan developerski
surowy otwarty
stan developerski
surowy zamkni´ty
wynajem
wykoƒczony/wynajem
wynajem
wynajem

31

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

MORFEUSZ

DOM POGRZEBOWY
„JANKOWSCY”

Przyjęcia
Okolicznościowe
ul. Szosa Lubelska 20
05-077 Warszawa-Wesoła
tel. 508 12 88 92
lub 022 612 93 98
www.wesele.waw.pl

Lecznica Stomatologiczna
ELIXIR sp. z o.o.
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
+ DOROÂLI
+ DZIECI
+ ORTODONCJA
+ IMPLANTY

+ CHIRURGIA
+ RTG cyfrowe z´ba
+ PANTOMOGRAF
+ PROTETYKA

Godziny otwarcia: pon.–pt. 830–2030, sobota 830–1330
tel. 022 773 21 12, 022 795 74 62
05-077 Warszawa-Weso∏a, Os. Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12
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• odbiór zw∏ok ca∏à dob´, kompleksowo na terenie
ca∏ego kraju
• kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasi∏ku ZUS
• sala po˝egnaƒ bezp∏atnie
• ch∏odnia do 3 dni bezp∏atnie
• kilkadziesiàt trumien
15 lat doÊwiadczenia
do wyboru na
w bran˝y
miejscu
• busy i autokary
do przewozu
uczestników
uroczystoÊci
• wiàzanki
i wieƒce
z w∏asnej
kwiaciarni
• oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej
• kremacje i ekshumacje

Sulejówek – Mi∏osna, ul. Armii Krajowej 76
– czynne od 8 do 18
Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 10 – czynne od 8 do 16

Telefony ca∏odobowe:
022 783-42-47, 0-602-212-794, 0-608-630-479

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Art. Szkolno-Biurowe
ZAPRASZAMY
* tusze, tonery
* laminowanie do A3
* bindowanie

* ksià˝ki
* pralnia i magiel
(punkt przyj´ç)
* prasa i bilety

Otwarte: poniedzia∏ek-piàtek od 7.30 do 18.00
sobota od 9.00 do 15.00
ul. Jana Paw∏a II 15e, tel.: 022 773 04 16, 501 075 094
sklep internetowy – www.kacper.net.pl

33

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Licencja
nr 0000505

DETEKTYW

Us∏ugi dla osób prywatnych i firm:
– rozwody, majàtek, wiarygodnoÊç biznesowa, badania
antypods∏uchowe, ekspertyzy, doradztwo, inne.
tel. 022 7730028
fax 022 7730029

www.renoma2.com.pl

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

mgr farm. Jolanta Borkowska
05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Jeêdziecka 22c
tel. 022 773 00 45

Godz. otwarcia
Pon.-Piàt. 8.00-20.00
Sobota 8.00-14.00

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

• Mechanika pojazdowa
• Monta˝ i serwis samochodowych instalacji gazowych
• Atrakcyjne ceny
• Wieloletnie doÊwiadczenie
• Klimatyzacja
• Wulkanizacja
• Diagnostyka komuterowa

Stylista wizerunku
dobranie odpowiednich kolorów, makijaż, fryzura,
strój na każdą okazję, zakupy z klientem.

Stylizacja ślubna 502 600 775

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY
Dr n. med. Iwona Bzd´ga
lekarz stomatologii ogólnej

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Lek. stom. Anna Gajewska

( 022 773 38 83, 0 602 351 757
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

WYBIELANIE Z¢BÓW
LECZENIE CHIRURGICZNE
RTG Z¢BÓW - CYFROWO

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

ART-DOM
Bogus∏awa Przedpe∏ska

Tel. (022) 773 80 38
kom. (0) 605 089 599
art-dom1@gazeta.pl

PROJEKTOWANIE WN¢TRZ • REALIZACJA

Lek. wet. Marcin i Marta Salewicz
• profilaktyka, szczepienia ochronne
• badanie laboratoryjne, zeskrobiny,

wymazy
• interna
• chirurgia mi´kka (narkoza wziewna)

– lek. wet. specjalista chirurg Jan
Plasota
• ortopedia, konsultacje ortopedyczne
(narkoza wziewna) – lek. wet.
specjalista chirurg Jan Plasota

ul. Moniuszki 14
Warszawa–Weso∏a
tel. 022 773 78 60
0 501 775 840
pn.-pt. 10-12, 15-20; sob. 10-15
• RTG, mo˝liwoÊç wykonania zdj´cia

w kierunku dysplazji stawów
biodrowych z wpisem do rodowodu
• USG po wczeÊniejszym umówieniu
• laseroterapia
• zdejmowanie kamienia naz´bnego
• wystawianie paszportów, czipowanie
• karmy lecznicze
• strzy˝enie, piel´gnacja i kàpiele
lecznicze

www.weterynarzwesola.pl

KONSULTAC YJNY G ABINET O RTOPEDYCZNY

Dr Zbigniew Stolarski
Stara Mi∏osna
ul. Szmaragdowa 45

34

CHIRURG -ORTOPEDA
TRAUMATOLOG

tel. 022 773 37 44
kom. 0668 26 35 40

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. J. Paw∏a II 264, tel. , 022-773-14-97
www.rehabilitacja-staramilosna.pl
gabinet@rehabilitacja-staramilosna.pl

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
10% ZNI˚KI DLA EMERYTÓW
MO˚LIWOÂå ZAKUPU
SZWEDZKICH PROFILOWANYCH
PODUSZEK ORTOPEDYCZNYCH,
KOREKTORÓW DO SIEDZENIA
I POD PLECY,
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Mechanika pojazdowa
• Silniki, rozrzàdy
• Zawieszenia, hamulce
• Sprz´g∏a, g∏owice
• Alternatory, rozruszniki
Wystawiamy faktury VAT
4, Stara Mi∏osna
022 773 18 61 0601 737 573 ul. Jeêdziecka

US¸UGI ELEKTRYCZNE
Monta˝ i naprawa video- i domofonów.
Naprawa sprz´tu AGD (pralek, zmywarek
lodówek itp.) i pod∏àczanie nowych urzàdzeƒ.
Pod∏àczanie czujników temperatury do pieców gazowych.

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra

KANCELARIA PRAWNA
UL. LEÂNYCH ZIÓ¸ 12
05-077 Warszawa–Weso∏a
Tel. 0 602 774 471, 0 604 235 076
§
§
§
§
§
§

§

PROJEKTOWANIE - ZAK¸ADANIE - PIEL¢GNACJA

OGRODÓW, TARASÓW, BALKONÓW
Ania

0-691 260 269

obs∏uga firm
porady dla klientów
podania, umowy, pozwy
prawo pracy
prowadzenie spraw sàdowych
mo˝liwoÊç dojazdu do klienta

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Dom wolnostojàcy – nowy W-wa Miedzeszyn.
Pow. 140 m2, pomieszczenie magazynowo-gara˝owe 70 m2, 5 pokoi, widna garderoba, 2 ∏azienki,
kuchnia wyposa˝. w sprz´t AGD. Mo˝liwoÊç ró˝norodnego przeznaczenia domu. Dzia∏ka 1500 m2
z wjazdem dwustronnym. Kontakt 0517 967 670.
◗ Nowy laptop do sprzedania, tel. 698-054-151.
◗ Gimnazjalistka z referenencjami ch´tnie b´dzie
wyprowadzaç psy na spacer. Tel. do mamy
608 092 306.
◗ Odpowiedzialna uczennica technikum poszukuje
pracy na wakacje np. do pilnowania dzieci lub innych
prostych prac, w okolicy Weso∏ej, tel. 505891373.
◗ Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, 1 pi´tro
– 515000 do negocjacji blok GoÊciniec. Dwie du˝e piwnice, dwa miejsca parkingowe. Mieszkanie
bezczynszowe do odÊwie˝enia – sprzedaje w∏aÊciciel, tel. 694497015.
◗ Ma∏a firma zatrudni rzetelnà osob´ do prac remontowo-wykoƒczeniowych w budownictwie.
0 601 918 049, mirrima@gmail.com.
◗ Odpowiedzialny nastolatek po maturze z du˝a iloÊcià wolnego czasu rozniesie ulotki, skosi trawnik, podleje ogródek, umyje samochód itp. Kontakt 0 600 030 096.
◗ Emerytowana nauczycielka (55 lat) ch´tnie podejmie ca∏odziennà opiek´ nad dzieckiem.
Tel. 504 648 751.
◗ Korepetycje z geografii (wszystkie stopnie nauczania). Geograf z tytu∏em magistra UW.
Tel. 606-808-358.
◗ Opiekunka z doÊwiadczeniem ch´tnie zajmie si´
twoim dzieckiem gdy ty b´dziesz w pracy 8-10
godzin dziennie. Tel. 22 610 98 98.
◗ Oddam naro˝nà austriackà wann´ z hydromasa˝em wraz z zabudowà o wymiarach 135x135.
Stan dobry. Tel. 773 73 49 po18.
◗ Sprzedam nowy dom z bali jod∏owych o gruboÊci 14 cm powierzchnia 109 m do z∏o˝enia, mo˝liwoÊç postawienia pod klucz cena 32000.
Tel. 888-409-560.

◗ Remonty, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie glazury,
paneli pod∏ogowych, malowanie (agregat malarski), sucha zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe. Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy tel: 503 –759 –763.
◗ Zbiornik hydroforowy pionowy 300 litrów dla wody pitnej, uzywany, stan idealny, tel. 781 489 822.
◗ PIASKOWANIE, MALOWANIE natryskowe;
tel. 507 459 985.
◗ SZYCIE FIRAN, WSZYWANIE taÊmy, lamówki lub
gipiury, szycie zas∏on i lambrekinów. Cena 1 z∏/m
bie˝àcy szycia. Weso∏a, tel. 505594870.
◗ Weso∏e urodziny dla dzieci z muzykà i konkursami, w wyznaczonym miejscu dj. alicja. Tel.:
502 600 775.
◗ Poszukuje opiekunki do 3-letniej córeczki 3 razy
w tygodniu po 2 godziny. Tel 662786808.
◗ Dj na urodziny, imieniny lub na innà imprez´, konkursy, prowadzenie, nag∏oÊnienie, oÊwietlenie
tel. 502 600 775,022 773 35 61
◗ Kinderbale i inne imprezy, dj, prowadzenie, konkursy, 502 600 775. www.djalicja.waw.pl
◗ Komunie, wesela i inne imprezy 502 600 775,
www.djalicja.waw.pl Dom Bankietowy
◗ Us∏ugi transportowe, sam. MERCEDES Sprinter.
Max. ∏adow. 1250kg. Wystawiam faktury VAT.
Tel.: 602184541; 0227604283.
◗ Zaopiekuj´ si´ osobà straszà, chorà w domu.
Tel. 604-202-290.
◗ Wynajm´ dom 80 m2 – 3 pokoje z kuchnià w Weso∏ej-Centrum, b. dobry standard, 1500z∏/miesi´cznie, tel. 022-773-78-29.
◗ ÂLUSARZ REMONTOWY Naprawa tokarek i frezarek oraz innych maszyn mechanicznych. Prace
tokarskie na tokarce sto∏owej. Dorabianie tulejek,
podk∏adek Êrub z mosiàdzu, aluminium bràzu
oraz innych materia∏ów 888-688-922.
◗ Emeryt poszukuje pomocy w poszerzeniu umiej´tnoÊci obs∏ugi komputera (g∏ównie nagrania
ang. i niem. stacji radiowych). Tel. 880 0122 58.
◗ POGOTOWIE HYDRAULICZNE 502 215 245.

◗ Sprzedam filtr-od˝elaziacz wody pitnej, wk∏ad
˝wir filtracyjny nie wymaga wymiany, eksploatacja ca∏kowicie bezkosztowa. U˝ywany, stan idealny 781 489 822.
◗ Tanie pranie dywanów, wyk∏adzin, tapicerki samochodowej i meblowej. Pracuj´ 7 dni w tygodniu, profesjonalnym sprz´tem. tel 518 957 645.
◗ Zamieni´ mieszkanie i dzia∏k´ na dom w starej
Mi∏osnej. tel 502 066 447.
◗ Piel´gniarka, zabiegi w domu: piel´gnacja, zastrzyki, osoby starsze. Tel.: (022) 773-8235, 665-177-097.
◗ Poszukuj´ opiekunki do dziecka. Praca w Starej
Mi∏osnej. Szukam osoby odpowiedzialnej i niepalàcej. tel. 0691 125 170.
◗ Sprzedam siedlisko w Olesinie ko∏o D´be Wielkie
– 7,700 m2 po 50z∏/metr. 608 68 38 58.
◗ Sprzedam fotele d´bowe, 2 szt., dawne niemieckie stylizowane, boki i plecy z rattanu, tapicerka
zielono-srebrna, stan dobry, 350 z∏/szt. Stara Mi∏osna, ul. Pogodna, tel. 500-293-523 lub (022) 423-21-93.
◗ Oddam za darmo lodówk´ AMICA. Stan oceniam
na dobry. Kolor bia∏y. Kontakt: 608-063-367.
◗ Przyjm´ sprzàtanie domu, mieszkania w starej
mi∏oÊnie lub innej dzielnicy z dogodnym dojazdem. Maria – tel. 886 641 046.
◗ Sprzedam mieszkanie 83.50 m2 na ulicy DWORKOWEJ 15 Osiedle Aleja Akacjowa, strze˝one 24h, wysoki standard na 1 pi´trze, 3 pokojowe, du˝a ∏azienka z wannà i kabinà prysznicowà,
dwa balkony. Cena 7200 pln/m2. Galeria zdj´ç
www.gre122.ao.pl Kontakt 0668 27 00 27.
◗ Us∏ugi komputerowe, instalacja systemów Windows, pakiet Office, programów, backup danych,
odwirusowywanie, tworzenie stron WWW za pomocà HTML i CSS. Na terenie Weso∏ej dojazd
Gratis. 509-408-829.
◗ Sprzedam miejsce parkingowe na parkingu strze˝onym przy ul. Pogodna 10. W∏asnoÊç hipoteczna – oddzielna KW. Tel. 501057364.
◗ Studentka pedagogiki i psychologii (V i IV rok)
szuka pracy na okres wakacji, ch´tnie zaopiekuj´
si´ dzieckiem, posiadam doÊwiadczenie, tel.
506724084 – Weronika.

◗ Sprzedam ubranko do chrztu dla dziewczynki
na 80 cm: sukienka z kr r´kawkiem, p∏aszczyk
satynowy pikowany cienki i kapelusik, ozdoba
tiulowa, buciki satynowe. Cena 100 z∏. Kontakt
tel: 666 327 035.
◗ Wulkanizacja opon w Starej Mi∏oÊnie przy
ul. Trakt Brzeski 77. Letnie, zimowe, ca∏oroczne.
Sprzeda˝, serwis, przechowywalnia opon oraz
mechanika pojazdowa, wymiana olejów, klocków
ham., zawieszenia itp. Tel. 22 773 80 66,
0 501 388 562 borut7@wp.pl
◗ Jestem tegorocznà maturzystkà, mi∏à i rzetelnà.
Szukam pracy na wakacje. Zaopiekuje si´ Twoim
dzieckiem lub posprzàtam w mieszkaniu.
Tel: 510-175-420.
◗ Sprzedam ∏ó˝ka d´bowe, 2 szt., szer 100 cm,
d∏. 200 cm, dawne niemieckie, bardzo ∏adnie podrzeêbiane, wysokie zag∏ówki, stan bardzo dobry. 850 z∏/szt. Stara Mi∏osna, ul. Pogodna,
tel. 500-293-523 lub (0-22) 423-21-93.
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ psem na czas wyjazdu
w∏aÊcicieli. Tel. 666 50 44 52.
◗ Zajm´ si´ Twoim psem/kotem/królikiem/gryzoniem na czas Twojego wakacyjnego wyjazdu.
Tel. 022 773 03 00.
◗ Biurko sosnowe ∏amane w kolorze naturalnym
pokryte lakierem bezbarwnym 3 szuflady, pó∏ka,
pó∏ka na klawiatur´ sprzedam, u˝ywane kilka
lat 781 489 822.
◗ Poszukujemy opiekunki dla naszego 3 miesi´cznego synka. Oczekujemy doÊwiadczenia, czu∏oÊci i radoÊci. Planujemy pe∏ne zatrudnienie
od wrzeÊnia, a w tej chwili ewentualnie pó∏ etatu.
Tel. 600 971 703, po godz. 16.
◗ Pedagog zajmie si´ dzieçmi w godz. popo∏udniowych (14-19): odbierze z przedszkola lub szko∏y,
pomo˝e w edukacji. Tel: 693919517.
◗ Pomog´ starszym osobom w zakupach. w za∏atwianiu spraw, gotowaniu, sprzàtaniu, zawioz´
do lekarza. Godz. do uzgodnienia. Telefon:
693919517.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu
tel.: 022-773-28-21, 0-506-032-318.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 022-773-28-70.

35

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
◗ 3.06.2009 r. na parkingu na wprost budowanej
hali sportowej znaleziono b. ∏adnà damskà bransoletk´. Tel. 022 490 53 09.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 0-515-34-94-60.
◗ Profesjonalne us∏ugi ogrodnicze – projektowanie,
zak∏adanie, piel´gnacja ogrodów. Systemy nawadniajàce. Konkurencyjne ceny roÊlin. Porzàdkowanie dzia∏ek. kontakt Micha∏ 0608 68 76 44;
mkot78@o2.pl
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691257-038.
◗ BIOLOGIA – korpetycje; pracownik naukowy i nauczyciel biologii; tel: 773-28-29; 508 528 249.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd
gratis. Tel. 0-509-464-146.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie
nauczania tel. 022-773-28-07.
◗ Kupi´ dzia∏k´ w Weso∏ej powy˝ej 1000 m2, bez
poÊredników. Tel. 608 069 169.
◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM,
DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e inne
tel. 022-773-96-35.
◗ Zamieni´ dwa mieszkania na dom w stanie surowym lub do remontu. Tel. 507 726 313.
◗ ZU˚YTE OPONY do utylizacji nieodp∏atnie przyjm´. Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 19
tel. 0501-086-581.
◗ Pracownika do hurtowni elektrycznej. Od pon.
do piàt. 9–17. Praca na komputerze. Dzia∏ sprzeda˝y. Od 1500 pln netto. Tel. (022) 783 02 18.
E-mail: semielectronic@poczta.onet.pl.
◗ Us∏ugi OGRODNICZE, sprzàtanie ogrodów, tak˝e
malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt
tel. 0507-097-028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608-612-979.
◗ STYLIZACJA PAZNOKCI: tipsy, ˝el, akryl, manicure, zdobienia artystyczne – produkty Perfect Lady. Dojazd do klientki gratis! Serdecznie zapraszam 691-945-598.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.
med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0-60162-22-62.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 022 872 96 31, kom. 0 604 753 455.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info:
tel. 609 835 761, www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki pod∏àcze oraz
inne us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, drobne prace
typu „z∏ota ràczka”. Tel. 0-22 773-82-27 lub
0-516-262-825.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ US¸UGI DOMOWE – trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja)
maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny.
tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 773-4964, 0-602-707-127.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 0504- 960-914.
◗ KOMPUTERY – sklep internetowy TELAP. W ofercie notebooki, monitory, telewizory, akcesoria,
sieci, serwis. Sprzeda˝ ratalna www.telap.pl Kontakt: 022 773 04 40, 504 251 007, 509 040 75.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝
materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna,
tel. 606-939-443.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna,
tel. 604-403-067.
◗ Kupi´ ma∏e dwupokojowe mieszkanie w Starej
Mi∏osnej lub okolicy tel. 668 126 186.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ GRATIS.
Tel. 0-603-313-938.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”.
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603-313-938.

◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska, tel.
kom. 668 126 186 lub tel. 022 848 77 96.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 0-602 276 202
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki, komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane
wra˝enia 0-603-313-938.
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy i dla
domu. Tel.: 889 744 630.
◗ Opiek´ i pomoc w domu osobie starszej, chorej,
oferuje Dyplmowany Asystent Osoby Starszej,
Chorej, Niepe∏nosprawnej z doÊwiadczeniem potwierdzonym referencjami. Tel. 609 097 972.
◗ GLAZURNIK-PROFESJONALISTA, 20 lat praktyki.
Tel. 501 80 50 46 lub (022) 783 24 28 (po 21).
◗ Profesjonalne pranie dywanów, wyk∏adzin, tapicerki meblowej oraz samochodowej. Faktury Vat.
Tel. 0-728-138-222.
◗ Starsze ma∏˝eƒstwo poszukuje pilnie osoby do pomocy w domu na 2 – 3 godziny dziennie. Wynagrodzenie do uzgodnienia Tel. 022 773 32 73.
◗ Studentka filologii rosyjskiej udzieli korepetycji
z j´zyka rosyjskiego na poziomie podstawowym
i Êrednio-zaawansowanym. Pomoc w odrabianiu
lekcji, przygotowanie do matury. 603779535,
od_teraz@tlen.pl
◗ Prace na wysokoÊci (czyszczenie rynien, zak∏adanie anten itp.) wykona student po kursie ska∏kowym. 606-808-358.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 505-630-513. Stara
Mi∏osna i okolice.
◗ STOLARNIA MEBLOWA z tradycjami w nowej
siedzibie poleca us∏ugi – Robers-meble, ul. Borkowska 22 C. Te. 501-321-471, 022-678-53-12.
◗ Sprzedam meble Forte Regent (6 rega∏ów i biurko). Stan bardzo dobry. 500z∏. Tel. 600 024 315.
◗ Wykonam us∏ugi elektryczne-monta˝ gniazdek
i domofonu, wymiana instalacji kablowej i inne.
Tel: 0501121776.
◗ Pokój do wynaj´cia w Starej Mi∏oÊnie, tel. kont.
501 035 030.
◗ UBEZPIECZENIA – firma Allianz zaprasza. Zadzwoƒ,
agent ubezpieczeniowy przyjedzie, wyt∏umaczy,
doradzi. Kontakt: 0501 272 633, 022 773 04 40.
◗ Sprzàtanie domów. Szybko i dok∏adnie. Prasowanie, mycie okien. Du˝e doÊwiadczenie w tej pracy, na terenie Starej Mi∏osnej. Tel. 693622060.
◗ Sprzàtanie domów i mieszkaƒ. Porzàdki w ogrodach. Prasowanie, mycie okien. DoÊwiadczenie
w takiej pracy na terenie Starej Mi∏osnej.
tel. 889226309, tel. 889202980.
◗ US¸UGI REMONTOWE. Glazura, terakota,
uszczelnianie tarasów, ocieplanie poddaszy,
Êcianki dzia∏owe, malowanie, g∏adzie, sufity podwieszane, tynki strukturalne, drobne prace domowe, itp. Marek Stankiewicz. Tel. 691-396-473.
◗ Nadruki na odzie˝y technologià flock (zamsz).
Drukujemy na czapkach, bluzach, spodniach,
kurtkach, odzie˝y roboczej i sportowej oraz
na elementach tkanin itp. 22 773-70-41. Warszawa Weso∏a Narutowicza 19.
◗ MONTA˚ ORAZ SPRZEDA˚ ANTEN TV I SAT, sieci kablowe, zbiorcze anteny oraz multiswitche.
Telewizja N, Cyfra +, Polsat i na kart´, Trwam.
Tel. 663-677-701.
◗ WYCENA NIERUCHOMOÂCI te˝ dla banków, Rzeczoznawca Majatkowy, Bieg∏y Sàdowy. Tel: 601345-955.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ bud.-us∏. w Starej
Mi∏osnej. 1200 m2 z planem zagospodarowania
na rok 2009, dojazd drogà utwardzonà (asfalt), media. email: dzohar1@wp.pl tel. 605 981 175.
◗ Loty widokowe – samoloty i motolotnie, Pilot Zawodowy ATPL (A). Te∏: 601-345-955.
◗ Przyjm´ sprzàtanie i prasowanie. Osoba solidna,
dok∏adna z referencjami. Tel. 0-601-715-540.
◗ Serwis drukarek komputerowych, regeneracja tonerów, sprzeda˝ materia∏ów eksploatacyjnych,
us∏ugi xero, wspó∏praca z firmami. Warszawa, ul.
Zamieniecka 77, tel. 022 870-79-44.

◗ GLAZURA-HYDRAULIKA. Uk∏adanie glazury, terakoty, paneli pod∏ogowych wymiana drzwi i wszelkie remonty osobiÊcie tel. 0-502-215-245.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie. Tel.: 505 630 513 Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Strzy˝enie psów i kotów wg. wzorca i ˝yczenia
klienta. Równie˝ doje˝d˝amy do domu klienta.
Zapisy: tel. 501442483, www.pieknypupil.pl
◗ Zatrudnimy sprzedawc´ lub piekarza do stoiska
firmowego piekarniczo-cukierniczego (ul. Trakt
Brzeski). Praca 2-zmianowa. Tel. 22 786 91 13.
◗ Prowadz´ z powodzeniem mi´dzynarodowy biznes. Poszukuj´ do wspó∏pracy ludzi przedsi´biorczych i pracowitych. Oferuj´ swojà fachowà wiedz´ i pomoc. Zarobki od 5.000 do 15.000
wzwy˝. 0602 575 975.
◗ Nowy Bliêniak w centrum Weso∏ej w dobrej cenie 520tys i 620tys JU˚! 022 773 55 49.
◗ TAXI BAYER – tel. 603 693 152. Tanie poranne wyjazdu do i poza Warszaw´. Mieszkaniec osiedla.
◗ Tanio sprzedam sukni´ Êlubnà rozm. 38 + dodatki tel. 668 449 986.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie 64 m2,
w segmencie w Starej Mi∏osnej (pi´tro 2/2).
Gara˝. Stan do zamieszkania. Cena 425 tys.
Tel. 603 380 163.
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, drobne
prace remontowe (+ glazura, terakota, malowanie); referencje; tel.: 513 878 452.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna tel. kont.
022-773-22-54.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel
z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE, naprawa sprz´tu AGD
oraz monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna tel. 0500-322-255 JAN STACHYRA.
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 888-90-8568, 022-499-80-59.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo i inne)
tel. 022-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja
u klienta. Âwietny prezent. Tel. 022 773-2078, 0509-043-962.
◗ GOTOWY SKLEP w Starej Mi∏osnej – ODSPRZEDAM. Wyposa˝enie, zatawarowanie, wyszkoleni
sprzedawcy, umowa franczyzowa z wy∏àcznoÊcià na Warszaw´, faktura VAT, w Starej Mi∏osnej.
Tel: 501-22-97-18.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas wolny. Tel. 0513-144-668.
◗ Sprzedam dom drewniany (kanadyjczyk) zabudowa szeregowa 180 m2, 4 pokoje, kuchnia, 2 tarasy, balkon, 2 ∏azienki, kominek, nowe okna
(w piwnicy pokój z aneksem kuchennym i ∏azienkà). STARA MI¸OSNA, tel. 668449986.
◗ Studet Akademii Wokalno-Aktorskiej ch´tnie
zaÊpiewa na przyj´ciach okolicznoÊciowych
w okresie wakacji. Tel 502132449.
◗ Prace remontowo-wykoƒczeniowe, w tym: malarskie, hydrauliczne, uk∏adanie glazury, modernizacje ∏azienek, uk∏adanie paneli oraz inne nietypowe. Tel. 0 601 91 80 49.
◗ ANGIELSKI. Konwersacje z Angielkà. 45 PLN
za 45 min. 7731282 lub 0694115743.
◗ Wynajm´ mieszkanie 70m i 80m w Starej Mi∏osnej na ulicy Rumiankowej. Mieszkania sk∏adajà
sie z 3 pokoi, kuchni z ankesem i lazienki. Brak
umeblowania. Cena 1700z∏ i 2000z∏ + op∏aty
wynikajàce z liczników.

◗ Sprzedam rower dziedzi´cy dla 7-9 latka, marki
Cross, stan bardzo dobry. Tel. 773-27-31.
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ Twoim dzieckiem, odbior´
ze szko∏y, pomog´ w lekcjach. W tygodniu
i w weekend. Odpowiedzialna i sympatyczna,
tel. 0 508 273 721 lub 022 773 33 85.
◗ 1500 Z¸ nagrody za odnalezienie! Zaginà∏ roczny
kotek – gapcio. Ma wszczepioy chip identyfikacyjny. MaÊç – czarny z bia∏ym krawatem i koniuszkami ∏ape i brzuszkiem. Charakterystyczne m´tne
jedno oczko. Kotek wymaga dalszego leczenia
i opieki. Kont. 0516 00 60 16; 0516 00 60 17.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 022-760-85-47.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà, 1500 m2, mo˝liwoÊç podzia∏u, w Karolinie, 2km od Miƒska Mazowieckiego, wokó∏ zabudowa domów jednorodzinnych, tel. 503 065 483.
◗ Wspólnota Mieszkaniowa w Warszawie-Weso∏ej
zatrudni emeryta/rencist´ na gospodarza budynku sprzàtanie klatek schodowych dbanie o zieleƒ
wokó∏ budynku (z∏otà ràczk´), tel 0509-349-171,
wspolnota135@wp.pl
◗ ANGIELSKI do matury i egzaminu gimnazjalnego,
profesjonalnie, u doÊwiadczonej nauczycielki-egzaminatorki. Dojazd do ucznia. Tel. 0-601-371-704.
◗ Sprzedam dzieci´cy fotelik rowerowy typu Hamax
Kiss. Stan b. dobry. Cena 120 z∏. Tel. 510 639 229.
◗ J´zyk angielski i j´zyk niemiecki. Wszystkie poziomy. Konwersacje, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Od czerwca zapisy na intensywny, wakacyjny kurs obu j´zyków. Istnieje
mo˝liwoÊç dojazdu do ucznia. Tel: 0-518-339-517.
◗ Logopeda – zaj´cia dla dzieci w ró˝nym wieku.
Du˝e doÊwiadczenie. Dojazd do dziecka. Tel.
504 530 760.
◗ Spacerówk´ BeBe Car – sprzedam. Stan b. dobry. Wózek bardzo wygodny tak dla dziecka jak
i dla rodziców, posiada ∏atwe w demonta˝u, pompowane ko∏a, ko∏derk´, rozk∏adane siedzisko, pi´cio-punktowe pasy dla dziecka. Cena 400 z∏.
Tel. 504 530 760.
◗ Pilnie sprzedam dzia∏k´ budowlanà 5320 m2 –
media Wiàzowna-Boles∏awów. ¸adna okolica,
600 m od rzeki Âwider – wodospad. Komunikacja MZA, szko∏a, gimnazjum, oÊrodek zdrowia,
apteka. Cena 320 000,- tel. 509 787 992.
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów. Tel. 506 661 672.
◗ Sprzedan okap kuchenny, wymiary: 60x50, stan
dobry, cena: 70 z∏, do negocjacji, tel. 667-346-202.
◗ Sprzedam stó∏ i dwie ∏awki ogrodowe drewniane,
z bala (drewno bukowe). Zaimpregnowane i lakierowane. Stó∏ 2,4 x 0,8 m, ∏awki 2,4 x 0,4 m. Cena 2200 z∏. Tel: 608 020 543.
◗ Sprzedam parkan drewniany ze sztachetek.
Wys. 60 cm, bràzowy. Prz´s∏a po 2 m. Cena
45 z∏/prz´s∏o. Dost´pna iloÊç 10 prz. lub mniej.
Tel. 608 020 543.
◗ Do wynaj´cia pokój z kuchnià, ∏azienka oddzielne
wejÊcie. Sulejówek-Mi∏osna. 022 783 52 16.
◗ Akwarium naro˝ne 170l z szafkà i oprzyrzàdowaniem + dwa korzenie – 720 z∏. Tel.: 608 020 543.
◗ Ró˝d˝karstwo. Wytyczam studnie wodne. 100%
pewnoÊci. W przypadku braku wody, zwrot pieni´dzy. Tel.: 608 020 543, 022 787 71 21.
◗ Us∏ugi remontowo-budowlane i stolarskie. Oferujemy dachy, altany, parkiety, schody, parkany
drewniane, sufity podwieszane, Êcianki dzia∏owe,
gipsowanie, malowanie, uk∏adanie paneli itp.
Niskie ceny! Tel. 608 020 543, 506 847 622.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
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Twardziele na wodzie
Jeszcze w czwartek, gdy wsiadaliÊmy do autokaru, wszystkie prognozy pogody przewidywa∏y wyjàtkowo deszczowy i ch∏odny weekend.

Ale dla pó∏ setki Êmia∏ków, którzy wyruszyli
na zorganizowanà przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie wypraw´ kajakowà szlakiem Rospudy,
nie stanowi∏o to wi´kszego problemu. P∏ynàc kajakiem, trzeba si´ liczyç z tym, ˝e b´dzie si´ mokrym. A czy woda b´dzie nas moczy∏a od do∏u
czy od góry to ju˝ przecie˝ nie ma znaczenia.
Ku naszemu mi∏emu zaskoczeniu, suwalszczyzna przywita∏a nas przepi´knà, s∏onecznà pogodà. I mimo, ˝e w prawie ca∏ej Polsce la∏o,
nad dolinà Rospudy, z wyjàtkiem
godzinnej ulewy w sobotnie popo∏udnie, nieustannie Êwieci∏o s∏oƒce.
W po∏àczeniu z niezwykle malowniczà, zmiennà krajobrazowo i ciekawà technicznie trasà sp∏ywu, da∏o
nam to naprawd´ wiele niezapomnianych wra˝eƒ i przygód.

A b´dzie co wspominaç... W poczàtkowym
fragmencie Rospuda jest bardzo wàska (Êrednio
ok. 1,5 m szerokoÊci), niezwykle kr´ta i ma szybki nurt. Poniewa˝ wi´kszoÊç grupy dopiero zdobywa∏a pierwsze doÊwiadczenia w sp∏ywach rzecznych, jak mo˝na si´ by∏o spodziewaç, permanentne wyciàganie kajaków z nadbrze˝nych krzaków,
by∏o m´czàcà, ale wyjàtkowo motywujàcà
do szybkiej nauki lekcjà. A dalej by∏o ju˝ tylko ciekawiej. 300 m od wodowania, czeka∏a nas przenioska, nad zbudowanà przez bobry tamà. Szyb-

kie bystrzyny, kamieniste
mieliny i zwalone nad wodà drzewa powodowa∏y, ˝e
na nud´ nikt nie narzeka∏...
A krótkie fragmenty
prowadzàce przez jeziora
witaliÊmy z wielkà ulgà.
W porównaniu z torem
przeszkód, jaki pokonywaliÊmy pierwszego dnia,
dzieƒ drugi, wiodàcy g∏ównie jeziorami, mia∏ byç
wed∏ug kapitanatu przys∏owiowà „bu∏ka z mas∏em”. I pewnie by∏by, gdyby nie wiejàcy od dziobu silny wiatr... No i krótkie oberwanie chmury,
które przesz∏o nad nami pó∏ godziny przed metà.
Ale nawet potoki deszczu nie by∏y w stanie zepsuç bojowych nastrojów, a wieczorne ognisko
w oÊrodku by∏o naprawd´ mi∏à „kropkà nad i” tego pe∏nego przygód dnia.
Po dotychczasowych doÊwiadczeniach, dzieƒ trzeci to
ju˝ nie tylko bu∏ka
z mas∏em, ale wr´cz
sama szyneczka...
W dolnym biegu Rospuda staje si´ szersza (ok. 10 m), ma

dosyç szybki,
niosàcy kajak
nurt i jest prawie pozbawiona przeszkód.
Dodatkowà
atrakcjà tego
dnia by∏o zwiedzanie ruin pa∏acu Paca w Dowspudzie oraz Âwi´tego Miejsca legendarnego miejsca chrztu Jaçwingów, oraz
pi´knego uroczyska, na którym od ok. 700 lat
w dniu Êw. Jana odbywajà si´ tradycyjne odpusty.
A kiedy ju˝ wydawa∏o si´, ˝e do koƒca trasy zosta∏
nam prosty spacerek, na ostatnich 3 km Rospuda
zaskoczy∏a nas znowu pe∏nym przygód fragmentem. Rzeka wp∏yn´∏a na tereny torfowe, zw´zi∏a
si´ do 3 m i zacz´∏a kr´ciç takie meandry, ˝e cza-

sem nie by∏o wiadomo gdzie tak w∏aÊciwie p∏yniemy... A do tego bobry zapewni∏y nam troch´ dodatkowych atrakcji w postaci przecisków i przenioski po bagiennym brzegu...
Jak by to powiedzieli lotnicy: mieliÊmy tyle samo
làdowaƒ co i startów. Wywrotka by∏a tylko jedna,
nieco wi´cej mieliÊmy prób wysiadania z kajaka
na zbyt g∏´bokiej wodzie. By∏a tylko jedna ulewa,
niezliczona liczba zwalonych drzew a wszystko to

przy naprawd´ pi´knej pogodzie i w pi´knej,
malowniczej scenerii. Oj dzia∏o si´, dzia∏o. I b´dziemy mieli co wspominaç, a tym którzy nie pop∏yn´li
pozostaje tylko obejrzeç nasze zdj´cia i czym pr´dzej wybraç si´ na Rospud´ samemu. Polecamy!
Marcin J´drzejewski
Fot. Bo˝ena i Marek Jaêwiƒscy,
Janusz Chmielewski

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Mieszkaƒcy Weso∏ej i okolic,
zainteresowani kupnem ksià˝ek
za poÊrednictwem strony internetowej wydawnictwa:

www.wydawnictwopert.pl
po dokonaniu wp∏aty na konto (bez uiszczania
op∏aty za przesy∏k´) mogà je odebraç w siedzibie
firmy SAPI – ulica GoÊciniec 14, Weso∏a.
Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç zakupu naszych
ksià˝ek bezpoÊrednio w siedzibie firmy SAPI.

Licencja nr 51

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

0601 355 130

oddzwoni´

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

tel. 022 870 55 55
www.gadomska.pl
ewa@gadomska.pl

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 022 773 37 67, tel./fax 022 773 24 63

ORGANIZUJEMY
05-077 Warszawa Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 90
tel./fax: 022 773 30 02
tel.: 022 773 20 98
www.gosciniec.net

DO DYSPOZYCJI GOÂCI
• sala z klimatyzacjà
do 200 osób
• pokoje hotelowe
• parking

• przyj´cia weselne
• chrzty
• komunie
• konferencje
• catering

ZAPRASZAMY
w godzinach 1030 - 2200
w niedziele od 1300

